
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 37 
 
Тридесет и седмото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Иван 
Луков, се проведе на 19.12.2014 г. (петък) от 09:00 ч. до 16:40 ч. 

 
Присъстват 45 общински съветника, отсъстват: 
 
Антонио  УГРИНСКИ 
Миглен ТОДОРОВ 
Таня ПАРУШЕВА 
 
Иван ЛУКОВ 
Уважаеми колеги, откривам Тридесет и седмото заседание на 

Общински съвет – Варна. Ще ви помоля за малко тишина в залата, 
започваме работа. 

Колеги, откривам заседанието на Общински съвет – Варна, моля ви 
за тишина, предстои ни тежка сесия, имаме да взимаме важни решения, от 
които ще зависи и развитието на Варна в следващата година. 

Преди да започнем с приемането на дневния ред искам да ви обявя, 
че в залата присъстват участници в един проект „Да дадем думата на 
младите хора“, като в този проект младите хора, които участват имат 
възможност в реални условия да се запознаят с начина на функциониране 
на общинския съвет в процеса на гласуване, на дебатите и на вземането на 
решения. Тук са в залата, ако имат желание могат да заповядат, да се 
изредят тука да седнат на стола и да гледат от трибуната. 

До този момент в „Канцелария на Общински съвет“ са постъпили 
заявления за отсъствие поради болнични с представени болнични листи – 
Антонио Угрински, Таня Парушева и Миглен Тодоров. Също така е 
подадено заявление за отсъствие поради служебни ангажименти на г-н 
Николай Джагаров. Четири човека отсъстват. 

И да преминем към приемане на дневния ред. Колеги, проекта за 
дневния ред е публикуван на сайта на Община Варна, публикуван е и в 
таблетите на общинските съветници, публикуван е и в един местен 
ежедневник. Вие сте запознати с проекта за дневен ред, като допълнения 
до този момент в „Канцелария на Общински съвет“ са постъпили писмено 
допълнителни предложения от председатели на постоянни комисии за 
включване в дневния ред на допълнителни точки. А именно ви предлагам, 
като в т. 8 от комисията по „Европейски … Моля ви за тишина, започваме 
наистина работа. Ако се организираме и работим така по-експедитивно, се 



надявам днеска да приключим сесията, макар тежка и дълга, но можем и 
днеска да я приключим. Иначе трябва в понеделник пак да идваме. 

Така. В т. 8 е постъпило предложение от г-н Николай Георгиев, 
председател на ПК „Европейски въпроси  международно сътрудничество“, 
като подточка две и подточка три допълнително да бъдат включени, а 
именно – като подточка две относно даване на съгласие за кандидатстване 
на Община Варна с проектно предложение за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Програма BG04 „Енергийна 
ефективност и възобновяема енергия“, по грантова схема „Повишаване на 
енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в 
общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, Мярка 1: 
„Мерки за енергийна ефективност“ и одобряване на Намерение за 
сътрудничество с Партньори във връзка с кандидатстването с проектно 
предложение. И като подточка три относно даване на съгласие за 
кандидатстване на Община Варна с проектно предложение за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по Програма BG04 „Енергийна 
ефективност и възобновяема енергия“ по грантова схема „Повишаване на 
енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в 
общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, Мярка 2: 
„Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници“ и 
одобряване на Предварително споразумение за партньорство във връзка с 
кандидатстването с проектно предложение. Разглеждано е на комисия и е 
постъпило писмено предложение. 

Като т. 9 ви предлагам да разгледаме писмено предложение от 
председателя на ПК „Култура и духовно развитие“, г-жа Даниела Димова 
относно изменения и допълнения в Правилника за работа на фонд 
„Култура” на Община Варна и Насоки за кандидатстване по направленията 
на общински фонд „Култура“ 2015 г. Също е изпратено по таблетите. 

И като т. 10 в комисията по „Собственост и стопанство“ подточка 34 
и подточка 35, а именно от председателя на комисията по „Собственост и 
стопанство“, г-жа Валентина Софрониева е постъпило това предложение 
писмено. А именно, като подточка 34 - продажба чрез търг на недвижим 
имот-собственост на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Тинтява“ № 7, ет. 2, представляващ ПИ 
10135.2553.479.1.6, на основание чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ и чл. 17а, ал. 3 от 
Наредбата. И като подточка 35 – одобряване на застраховател на сградите 
и имуществото на „Обреди” ЕООД. 

Ще ви дам думата. Като допълнително предложение, като т. 16 ви 
предлагам да бъде включено, а именно включване на допълнителна точка 
по „Култура и духовно развитие“ в предстоящото Тридесет и седмо .. 
Постъпило е предложение от Костадин Костадинов и Ивайло Бояджиев, 
общински съветници, за включване като точка в дневния ред, а именно за 



преименуване на местности с общинско значение на територията на 
Община Варна, които не съответстват на принципа на географските 
наименования заложени в Раздел I на Указ 1315/1975 г. 

Имате думата за мнения, съображения, за допълнително включване 
на още точки или отпадане на точки. Г-жа Софрониева. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Г-н председател, уважаеми колеги, бих искала точката за продажба 

чрез търг на недвижим имот собственост на „Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Марков – Варна” 
ЕООД да отпадне от дневния ред, тъй като се оказа, че не е толкова 
спешна, трябва да я проучим и съответно да се гледа на комисия. 
Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Подточка 34 да не влиза, като точка. Благодаря. Г-н 

Христо Атанасов и г-н Андрей Василев. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Г-н председател, уважаеми колеги … Той докато отиде аз ще съм си 

казал приказките. И ще ме разбере и извини. Благодаря. Не мога да разбера 
защо се налага да гледаме още веднъж точката за преименуване на 
улиците, когато веднъж я гледахме и при този така обширен дневен ред не 
е ли по-добре, днес сме петък, да бъдем малко по-конструктивни, за да 
може да приключим. Точки, които са гледани предлагам да не ги гледаме 
още веднъж. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да отпадне, разбрах. Благодаря Ви. Г-н Атанасов. 
  
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, колеги. Искам да 

взема само отношение по т. 8 мисля от допълнителните, което беше за 
енергийната ефективност, да не бъркам точката. Осем ли беше? Т. 8 – 
значи по тази точка погледнах предложените споразумения, които бяха 
пуснати по таблетите, мнението ми е – не знам дали колегите са ги 
разгледали, в текстовете няма чак толкова притеснителни неща, но под 
текста отдолу с малки буквички има изписани допълнителни неща, които 
това споразумение може да бъде променяно по всяко едно време. .. Моля? 
.. Не. По решение на страните. Въпросът ми е следния – не би ли трябвало 
това нещо първо да мине мисля, че енергийната ефективност е в комисията 
по „Архитектура“ и да мине още един път и в „Правна комисия“, все пак 
да чуем мнението и на колегите по отношение точно на тези неща, които 



са подтекст, под основния текст. Това ми е първото предложение, ако може 
някакво становище да чуем дали не трябва да минат през тези комисии. 

Второто ми е по дневния ред, мога ли да кажа само нещо или още не 
.. По дневния ред в т. 2 има разглеждане на решение № 1860-15 от 
Тридесет и шестото заседание за оспорване от кмета на общината. 
Абсолютно г-н кмета има право да го оспори това. Аз мисля, че това се 
отнася само за т. 2, т.е. там сбъркахме единствено, че безсрочно сме 
написали ползването на стадиона. Най-вероятно е само за т. 2, не знам. 
Защото е написано цялото решение да се обжалва. В комисия по 
„Собственост и стопанство“ колегите го разгледахме това, че освен самия 
текст, че е некоректен мисля, че е нарушена и наредбата, така че в 
„Собственост и стопанство“ най-вероятно пак, не знам дали г-жа 
Софрониева го е включила това нещо в нея – да не се повтаряме в точките. 
Защото го разгледахме, да не се повтаряме в точките. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да, да. Веднага Ви отговарям. Понеже по правилник и по закон ние 

имаме право след оспорването да променим, да отменим или да потвърдим 
решението си. В случая ние го променяме. Затова е изписано. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Разбрах, да. Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Бояджиев, заповядайте. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Просто като съвносител на предложението да дам обяснение на 

колегите. Юнската сесия ние взехме решение около един месец, то беше 
записано точно така – един месец да бъде качено на сайта на Община 
Варна, решението на работната група по отношение преименуване на 
местностите и улиците, които са към Община Варна. Тъй като това не се 
случи следващата сесия, ние изчакахме четири, пет месеца, ако има 
някакви конкретни предложения от страна на гражданите на Варна, а това 
нещо не се случи, за това и го внасяме. Така или иначе има решение на 
общинския съвет по отношение на това именно решение. Искам още нещо 
да кажа – в днешната сесия ще разгледаме УПИ в т. 6, подточка 5 в 
селищно образувания „Балъм дере“. И вече тези решения на общинския 
съвет, това значи че от тука нататъка и хората, които живеят в тези 
селищни образувания това ще бъде следващия техен адрес, както на 
техните деца и внуци, и т.н. Затова смятаме, че е необходимо да се вземем 
решение конкретно, поне по отношение на селищните образувания. Много 
благодаря за вниманието. Т.е. ако ние сме последователни в работата си, 



като общински съветници и като Общински съвет би трябвало да взимаме 
решения, които по предходни наши сесии и решения сме взели, като 
такива. Благодаря за вниманието.  

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря, г-н Бояджиев. Всеки от колегите с вота си ще 

реши какво да се случи, предвид това каква сесия ни предстои ви 
предлагам да сме по-конкретни и по-кратки в дебатите, за да може 
наистина днеска да приключим. А ни предстои и да гледаме важни 
решения. Други мнения и съображения колеги, относно така публикувания 
дневен ред плюс допълненията, които сме дали, които са постъпили? Няма. 
Трябва да пристъпим към гласуване, тъй като това, което до тук говорихме 
за отпадане на точки – те така или иначе не са публикувани в проекта за 
дневен ред, така че направо почваме да гласуваме с предложенията за 
влизане в дневния ред и всеки с вота си да реши кое да влезе в дневния ред 
допълнително, и кое да отпадне.  

Започваме по реда на постъпването на предложенията, а именно в т. 
8 имаше едно предложени за допълнителни разяснения. Може би в самата 
точка, ако влезе ще имаме дебати и там да ги разискваме. Първо да 
гласуваме дали ще влезе точката в дневния ред. Така, имаме необходимия 
кворум и таблетите са включени. 

Предлагам ви, като т. 8, т.е. предложението на г-н Николай Георгиев, 
в неговата точка подточка две и подточка три, като предложения. Колеги, в 
режим на гласуване, моля всеки с вота си да изрази дали да бъде включено 
в дневния ред това предложени на г-н Георгиев. Относно енергийната 
ефективност, което за комисията. така, в режим на гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 9; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Следващото предложение от г-жа Даниела Димова, председател на 

ПК „Култура и духовно развитие“, като т. 9 да бъде включена в дневния 
ред. В режим на гласуване сме, колеги. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Следващо предложение от г-жа Валентина Софрониева, председател 

на ПК „Собственост и стопанство“, в т. 10 – само че тука понеже тя си 
изтегли подточка 34, остава само подточка 35, а именно одобряване на 
застраховател на сградите и имуществото на „Обреди“ ЕООД. Само това 
гласуваме, дали да влезе в дневния ред или не. В режим на гласуване. 

 



Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 4, предложението се приема. 

 
И последното предложение писмено, което е постъпило от Костадин 

Костадинов и Ивайло Бояджиев, общински съветници, като т. 16 да влезе 
или не в дневния ред на тази сесия, която пак ви казвам е доста, така 
очакваме да е тежка. В режим на гласуване сме колеги. 

 
Резултати от гласуването: за – 14; против – 5; въздържали се – 22; 

отсъстващи – 7, предложението не се приема. 
 
Колеги, предлагам да гласуваме проекта за дневен ред с така 

направените допълнения към него, да стане дневен ред на Тридесет и 
седмото заседание на Общински съвет – Варна. В режим на гласуване сме, 
колеги. 

 
Общински съвет – Варна прие следния 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Питания и отговори на питания. 
 
2. Преразглеждане на решение № 1860-15/36/11, 12.11.2014 г. на 

Общински съвет – Варна по оспорване от кмета на Община Варна. 
 
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 

бюджет” относно: 
(1) – актуализация на бюджета на Община Варна за 2014 г.  
(2) – отчет за извършените разходи за командировки в страната на 

кмета на Община Варна. 
(3) – изменение в Приложение 1 от Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Варна. 

(4) – изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера 
на местните данъци на територията на Община Варна. 

(5) – приемане на План-сметка за дейност „Чистота” за 2015 г. 
(6) – даване на съгласие за получаване на безлихвен заем за 

осигуряване на мостово финансиране (заем) за извършване на финално 
плащане по проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на 
живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен” по ОП 
„Околна среда 2007 – 2013 г.”.   

(7) – изменение на решение № 194-5/4/01.02.2012 г., т. ХХ на 
Общински съвет – Варна, във връзка със сключване на договор за кредит с 



„ФОМБС – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на дългосрочен общински дълг с цел 
реализация на проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие 
на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни 
пясъци“, Община Варна“ по ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.“. 

(8) – даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински 
дълг, съгласно чл. 13 от Закона за общинския дълг. 

(9) – изменение на решение № 1683-3/35/03.09.2014 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(10) – отпускане на финансови средства за нуждите на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо–
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 

(11) – осигуряване на средства за изплащане на месечни разходи в 
Център за настаняване от семеен тип „Другарче“. 

(12) – даване на съгласие за подготовка на документи за 
кандидатстване на Община Варна по проект „Красива България“ 2015 г. 

(13) – даване на съгласие за участие на Община Варна, като партньор 
по проект „Подпомагане на трансгранични туристически пътувания в 
Европа през неактивния сезон, „за туристи 55+“, в рамките на 
европейската програма за предприемачество и иновативност. 

(14) – даване на съгласие за заемообразно осигуряване на средства от 
бюджета на Община Варна по проект Регионален туристически продукт 
„Различното преживяване – качество, полза и стойност“, финансиран 
по ОП „Регионално развитие 2007 - 2013 г.“. 

(15) – даване на съгласие за финансова помощ за пострадалите от 
наводнението от 19.06.2014 г. в район „Аспарухово“, Община Варна. 

(16) – даване на съгласие за промяна на инвестиционните проектни 
предложения и извършване на допълнителни разходи по Проект „В 
подкрепа на Варна за програмен период 2014 - 2020 г.“.  

 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване” 

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

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

граждани за лечение. 
(3) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция. 
 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

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

основни жизнени и комунално – битови потребности. 



(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване 
на основни жизнени и комунално – битови потребности. 

(3) – изменение на решение № 542-11/7/21.05.2008 г. на Общински 
съвет – Варна, в частта на наименованието на социалната услуга от 
„Защитено жилище“ за младежи на „Защитено жилище за хора с 
умствена изостаналост“. 

(4) – изменение на решение № 542-11/7/21.05.2008 г. на Общински 
съвет – Варна, в частта на наименованието на социалната услуга от 
„Защитено жилище“ за младежи в „Наблюдавано жилище“. 

(5) – изменение на решение № 799-4/10/23,29.10.2008 г., в частта на 
наименованието и адреса, като от „Център за настаняване от семеен тип“ 
за деца в риск на „Център за настаняване от семеен тип за 
деца/младежи без увреждания“. 

(6) – изменение на решение № 1155-27/13/18.02.2009 г.; № 3457-
8/36/18.08.2011 г.; № 1241-6/26/13, 14.12.2013 г., в частта на 
наименованието и адреса, като от „Център за настаняване от семеен тип“ 
за деца с увреждания, на „Център за настаняване от семеен тип за 
деца/младежи с увреждания“. 

(7) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия. 

 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, 

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

(1) – даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за „Местност 
„Орехчето” в частта извън полигона”, землище с. Звездица, район 
Аспарухово, гр. Варна. 

(2) – даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за Гробищен 
парк „Кантара”, гр. Варна. 

(3) – даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за 
„Новоурбанизирана територия на м. „Малка чайка”, гр. Варна. 

(4) – даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за 
„Новоурбанизирана територия до кв. Виница”, гр. Варна. 

(5) – даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за со „Балъм 
дере”, гр. Варна. 

(6) – даване на разрешение за допускане на по-големи отклонения от 
установените в изработен ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ по плана на 8 м.р., гр. 
Варна, ул. „Хан Омуртаг“ № 22. 

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

общинска администрация” относно: 



(1) – даване на съгласие за запазване числеността на персонала за 
изпълнение устойчивостта на проект „Персонални услуги за социална 
подкрепа“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. 

 
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество” относно: 
(1) – одобряване на Последващата оценка на Общински план за 

развитие на Община Варна за периода 2007 – 2013 г. 
(2) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 

проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по 
грантова схема „Повишаване на енергийната ефективност и използване на 
възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални 
отоплителни системи“, Мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност“ и 
одобряване на предварително споразумение за партньорство във връзка с 
кандидатстването с проектно предложение. 

(3) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 
проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по 
грантова схема „Повишаване на енергийната ефективност и използване на 
възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални 
отоплителни системи“, Мярка 2: „Мерки за използване на енергия от 
възобновяеми източници“ и одобряване на предварително споразумение 
за партньорство във връзка с кандидатстването с проектно предложение. 

 
9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и 

духовно развитие” относно: 
(1) – изменения и допълнения в Правилника за работа на фонд 

„Култура” на Община Варна и Насоки за кандидатстване по 
направленията на общински фонд „Култура“ 2015 г. 

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

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

пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, 
находящ се в гр. Варна, р-н „Одесос“, ул. „Добротица“ № 29. 

(2) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, 
ул. „Морава“ № 4. 

(3) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, 
находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Морава“ № 3. 



(4) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Прибой“. 

(5) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се гр. Варна, кв. „Виница“, ул. 
„Обзор“ № 18. 

(6) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се гр. Варна, ул. „Дебър“ № 19. 

(7) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се гр. Варна, со „Сотира“. 

(8) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, 
находящ се гр. Варна, ул. „Радост“ № 11. 

(9) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, 
находящ се гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“. 

(10) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 
публичен търг за продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Пчелина“. 

(11) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 
публичен търг за продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Ниш“. 

(12) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 
публичен търг за продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со „Кочмар“. 

(13) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на публичен търг за продажба на 
имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“. 

(14) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на публичен търг за продажба на 
имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, I-ви м.р. 

(15) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на публичен търг за продажба на 
имот, находящ се в гр. Варна, „Западна промишлена зона“. 

(16) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на публичен търг за продажба на 
имот, находящ се гр. Варна, со „Боровец-юг“. 

(17) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на публичен търг за продажба на 
имот, находящ се гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, ул. „Георги 
Минков“ № 30. 

(18) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост“ на собственика на законно 
построена сграда. 



(19) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ във връзка с 
провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот, находящ се гр. 
Варна, ул. „Хризантема“, магазин № 12. 

(20) – даване на съгласие за сключване на анекс към Договор № 
Д13000714ВН/25.06.2014 г.  

(21) – даване на съгласие за сключване на анекс към Договор № 
Д14001105ВН/08.10.2014 г. 

(22) – обявяване за публична общинска собственост на недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Доктор Анастасия Головина“ и 
предоставянето му безвъзмездно за управление на представляващия ОДЗ 
№ 2 “Д-р Петър Берон“. 

(23) – обявяване за публична общинска собственост на недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“ и предоставянето му 
безвъзмездно за управление на представляващия ОДЗ № 4 „Чайка“. 

(24) – предоставяне безвъзмездно за управление на ОП „Спорт - 
Варна“ на сграда, представляваща покрит тренировъчен комплекс 
„Приморски“. 

(25) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ във връзка с 
учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Искра - 1909“, върху 
имот находящ се с. Константиново. 

(26) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ и промяна 
предназначението на жилища от фонд „Настаняване под наем на граждани 
с установени жилищни нужди“ във фонд „Жилища за продажба“. 

(27) – определяне предназначението на общински жилища, находящи 
се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 108. 

(28) – даване на съгласие за продължаване на срока на договорите 
за безвъзмездно ползване на общинската спортна база от спортни клубове 
от гр. Варна. 

(29) – одобряване на застраховател на сградата и имуществото на 
„Диагностично- консултативен център 4 - Варна” ЕООД. 

(30) – вземане на решение за продължаване на срока на Договор за 
управление с д-р Георги Леонидов Кобаков - управител на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД. 

(31) – приемане на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“ 

(32) – възлагане на кмета на Община Варна да определи оценител за 
изготвяне на оценка на активи на Спортен комплекс „Спартак - 
Варна“ АД. 

(33) – поправка на явна фактическа грешка в решение № 1628-
7/34/21.07.2014 г. на Общински съвет – Варна. 

(34) – одобряване на застраховател на сградите и имуществото на 
„Обреди” ЕООД. 



11. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Опазване и 
възпроизводство на околната среда” относно: 

(1) – приемане на „Анализ, Моделна оценка на замърсяването на 
атмосферния въздух, Актуализация на програмата и нов План за действие 
за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни 
вещества в атмосферния въздух на Община Варна“. 

  
12. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Правна 

комисия” относно: 
(1) – изменение и допълнение на Наредба за изграждане, 

стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията 
на Община Варна. 

 
13. Разглеждане на отчет на кмета на Община Варна за 

изпълнението на решенията приети на Общински съвет – Варна. 
 
14. Упълномощаване на кмета на Община Варна и председателя на 

Общински съвет – Варна да подпишат протокол за разпределение на 
собствеността на активите – В и К системи и съоръжения. 

 
15. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни 

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

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

Общински съвет – Варна. 
 
17. Дискусия с гражданите. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Колеги, преминаваме към първа точка от така приетия дневен ред. 
 
 
 

  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Иван ЛУКОВ 
Имате думата колеги, за питания. Костадин Костадинов. Колеги само 

ще ви помоля наистина да се придържаме и към правилника, към всички, 
не си мислете че е към Вас, към всички колеги, да можем да приключим 
днеска. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, имам два въпроса. 

Първият е свързан със състоянието на уличната мрежа в града и конкретно 
на ул. „Св. Екатерина“, която се намира във „Виница“. Улицата свързва 
може би една от най-така централните части на квартала със централния 
площад, с църквата и основния търговски център. В продължение от около 
300 м. обаче тя е абсолютно непроходима в момента, асфалтовата настилка 
е много компрометирана, неравна, има шахти, които са стърчащи над 
нивото и съответно след таз годишните порои и стичащите се дъждовни 
води са се образували големи дупки в основата на вече липсващия асфалт. 
Многократно подчертавам, са подавани както писмени, така и устни 
сигнали до районната администрация и до централната администрация. 
Отговор няма никакъв – пак подчертавам, нито на писмените, нито на 
устните запитвания. Имало е и репортажи по медиите, случаят е добре 
известен явно вече не само на хората във „Виница“. Въпросът е кога тази 
улица ще бъде асфалтирана, защото в противен случай очевидно хората ще 
бъдат принудени да реагират така, както се реагира в едно гражданско 
общество – с протести и с всичко останало, което специално в нашия град 
имаме добра традиция в това отношение. 

На следващо място, тъй като през седмицата стана ясно и известно 
едно изявление на нашия кмет във връзка с неотпускането на средства за 
финансиране на големия проект за отваряне на варненското пристанище, 
където се говори за това, че във Варна идват туристи, които посещават 
забележителности – да, така е, особено с макар и конюнктурния бум на 
круизните лайнери, които заради войната в Украйна се пренасочиха към 
България. В становището на кмета беше споменат един обект, който е 
действително един от най-ключовете във Варна и в североизточна 
България въобще – става дума за ранно християнския манастир от времето 
на първото българско царство в местността „Караач теке“. Това е 
манастира, за който се твърди, че може би едно от местата където е 
погребан княз Борис. Там са намерени два от неговите три печата – три 



печата има известни до сега колеги, два са намерени във Варна. Много 
неизвестен факт. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Може ли само за малко? 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз обаче останах изненадан първо, че се говори за това, че туристи 

ходят там – туристи колеги не ходят, поради простата причина, че път до 
там няма. Значи, ако някой иска да отиде първо трябва да намери къде се 
намира това място с google сателитната карта, след това трябва да търси 
помощ и подкрепа от местни хора, които живеят там, защото има път, 
който прилича на пътека, той е черен и е почти непроходим в момента в 
който падне дъжд. Моят е въпрос е следния – какви действия ще 
предприеме общината първо, за изграждането на инфраструктура до този 
безспорно туристически бисер, който може да бъде развит в следващите 
години и второ място, какви средства ще бъдат отпуснати превантивно, 
още преди изграждането на инфраструктурата за консервацията и 
реставрацията на манастира, защото той в момента се руши. Който от вас 
иска може да отиде да увери лично. Камъните буквално се разпадат от 
останките от сградата, защото там първите проучвания са правени още от 
Карел Шкорпил преди повече от 100 години. 

На последно място искам да отбележа следния факт – „Караач теке“. 
„Теке“ означава мюсюлмански манастир, където е погребан мюсюлмански 
светец. Някой малко по-образован турист ще реши, че ние преди около 
1150 год., тази година отбелязахме 1150 год. точно от покръстването, 
всъщност най-вероятно сме приели исляма. Правете си сметката, защото 
пред точно две минути мнозинството в общинския съвет отказа да разгледа 
предложението, което можеше поне за това име колеги да мине. Но това е 
извън темата. Въпросът ми е пак повтарям, какви действия конкретни ще 
приеме администрацията за консервация и реставрация на този наш 
паметник, и на второ място – за изграждането на довеждаща 
инфраструктура, табели и реклама за този обект. Благодаря много. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Недков, заповядайте. 
 
Николай НЕДКОВ 
От името на всички живущи в южните квартали на Варна искам да 

задам въпроса кога ще влезе в сила системата съгласно която, при 
инцидент на Аспаруховия мост ще може да се преминава в друго платно, 
защото в момента има едни натюхлени значи доста грозно стоящи и при 
инцидент се образуват километрични опашки. 



И във връзка с това другия въпрос е на какво основание в момента 
скоростта, което се минава Аспаруховия мост е 30 км./ч., това 
действително е най-хубавата предпоставка за създаване на допълнителни 
задръствания. Въобще там знаковата система е напълно непонятна, тъй 
като първо се влиза на моста пише 40 км. при хлъзгав път и след 10 м. 
минаваш твърдо на 30 км. При 30 км. ще има такива задръствания и 
постоянни катастрофи. Това е въпросът ми. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. 
 
Николай НЕДКОВ 
А да не забравяме, че когато се откри моста беше между 60 и 80 км. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви за въпроса. Г-н Къчев, след това г-н Атанасов. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми г-н кмет на Община Варна, уважаеми г-н председател, 

дами и господа общински съветници, граждани, гости. Вчера на брифинг 
кмета на Община Варна информира гражданите, че зелените площи във 
Варна влязоха в регистър. Много радостна новина, но ще ме извините за 
квалификацията, която ще направя – малко прибързано изявление от 
страна на г-н кмета. Реалната обстановка е следната – към момента е готов 
и приет етап четири от заданието за изготвяне на този публичен регистър 
на озеленените площи по чл. 63 от ЗУТ. Заданието е депозирано още през 
2011 г. в обем седем етапа. Т.е. имаме още пети, шести и седми етап, през 
2015 г. надявам се с любезното съдействие на общинския съвет и 
залагането на необходимите средства в бюджета за 2015 г. на Община 
Варна, това да се осъществи и след окончателното изготвяне и влизане в 
сила през 2015 г. на този публичен регистър на озеленените площи п чл. 63 
от ЗУТ, следва да се изготви този опорен план на зелената система към 
Общия устройствен план, при което ще бъдат регламентирани и спасени от 
застрояване всички зелени площи в града ни. Във връзка с това ще поставя 
няколко питания към кмета на общината. Първо, защо не е изпълнено 
решението на Общински съвет от последната сесия през месец ноември 
2014 г. относно предложенията за решения на ПК „Собственост и 
стопанство“, относно т. 63 – възлагане на главния архитект на Община 
Варна да внесе предложение на заседание на ЕСУТ, експертния съвет по 
устройство на територията при Община Варна за отреждане на поземлен 
имот 101.35.2555.329 за озеленяване? За пояснение, това е поземления 
имот пред бл. 14 на ул. „Студентска“. Знаете казуса от предната сесия и от 
предишните няколко сесии. 



След проведени разговори от мен с главния архитект и директора на 
дирекция „Собственост и стопанство“ установих, че има възможност за 
разрешаване на този проблем, просто е необходимо малко по-
експедитивно и оперативно да се работи от администрацията и във връзка 
с това настоявам да се прекрати процедурата по провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на имот частна – общинска собственост 
с идентификатор 101.35.2555.291 по кадастралната карта на града ни, за 
който имот е съставен акт за частна – общинска собственост АОС № 
7345/15.02.2013 г. И се изпълни с това решението на общинския съвет от 
Тридесет и шестото заседание през месец ноември за отреждане на този 
въпросен публичен, поземлен имот извинявам се, 101.35.2555.329 за 
озеленяване. Т.е. пред ул. „Студентска“, бл. 14 недоумение буди факта, че 
ако върви кореспонденция между район „Приморски“ и директора на 
дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустройство“, в която не се 
упоменава съществуването на въпросната зелена площадка, а само пред бл. 
11, 12 и 13 има такова нещо. Пред бл. 14 също има. Не фигурира в никакви 
кадастри на район „Приморски“ тази площадка. 

И втория въпрос, който искам да задам към кмета. При мен се 
жалваха граждани от ул. „Роза“ от 21 до 23 с над 300 подписа, представиха 
надлежно материали по казус относно поредното евентуално 
презастрояване в междублоковото пространство в недвижими имоти с 
идентификатори по кадастралната карта на града ни 101.35.2553.405, 406 и 
401. И желанието им за благоустрояване на тези недвижими имоти и 
превръщането им в зелени площи, детски площадки, както и 
второстепенна улица с паркоместа. Не твърдя, но предполагам, че е 
извършено потенциално нарушение на обществения, на общинския 
интерес, на обществения интерес. Общинския имот, извършена е продажба 
на горецитираните имоти без съгласието на съсобственика Община Варна, 
в нарушение на чл. 36, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, 
ал. 3 от Закона за собствеността. Тези обвинения са тежки, но не са към 
Вас г-н кмете, тъй като тогава, когато е извършено това нещо е била друга 
администрацията, но тъй като суверена Ви е избрал и Вие сте кмет в 
момента, сте длъжен да отговаряте и носите пасивите и активите на всяко 
едно предишно ръководство. Повод за това ми дават правните изводи и 
становището на директора на дирекция „Правно и нормативно 
обслужване“, № РД1194В/379/11.10.2011 г., според който липсата на 
надлежно проведена процедура за делба на този поземлен имот 36.34, а 
именно съгласие на другия собственик, т.е. Община Варна води до 
незаконосъобразност на извършеното допълнение на имота в тези реални 
граници със заповед 483/13.11.95‘ г. още, т.е. Христо Кирчев е бил кмет 
тогава. Относно законосъобразността настоявам г-н кмете, Вашата 
администрация в момента да преразгледа издаването на ПУП за 
горецитираните поземлени имоти, тъй като според издадената скица 



отстоянието от сградата до другата сграда е 2,11 м. Което е пълно 
безобразие. Завършвам. И уважи обществения интерес на гражданите за 
благоустрояване на района със зелени площи, детски площадки, както и 
второстепенната улица с паркоместа. И само едно изречение – придържам 
се към колегата, който преди малко се изказа, Костадин Костадинов. На 
тази ул. „Св. Екатерина“ са усвоени средства, той не го каза това нещо, аз 
ще го кажа. Усвоени са средства за асфалтиране на тази улица, платено е 
всичко, а не са вложени реално тези материали. Т.е. не е асфалтирана. Де 
факто е изписано някъде фиктивно това влагане на материали. Изглежда 
трябва и прокуратура да се намеси тука, в старо време. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Г-н Атанасов поиска думата, заповядайте. … Е 

ми първо съветниците, Вие го знаете много добре. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. 

Първо искам да благодаря уважаеми г-н кмете, че след Вашата намеса си 
получих отговорите най-после на въпросите. И едно уточнение по самите 
отговори на въпросите. На въпроса ми дали и какви отношения има 
Община Варна с „Транстриумф холдинг“ в отговора е написано, че 
Община Варна не е в облигационни отношения с „Транстриумф холдинг“. 
Абсолютно приемам този отговор, но само малко уточнение – моля да ми 
бъде отговорено, освен облигационни, друг тип споразумения, които не 
влизат в облигационните отношения има ли между Община Варна и 
„Транстриумф холдинг“. 

 
Аврам ТОДОРОВ 
……………….. /н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Моля?                        
 
Аврам ТОДОРОВ 
……………….. /н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Искам да разбера какви други споразумения, ако има такива. На 

втория ми въпрос, по отношение на отдаването на помещения на бул. 
„Чаталджа“ № 49 в отговора, което е отдадено на сдружение на офицерите 
и сержантите от запаса, в отговора ми е написано, че има разговор с 
вицеадмирал от резерва Илия Попов и същия поема ангажимент да 
уведоми сдружението. Не мога да разбера защо, тъй като споразумението е 



между Община Варна и сдружението, какъв – медиатор ли е г-н Попов, не 
мога да разбера, но най-вероятно. От … Моля? … Ами председател не сте 
написали, пише само името – да уведоми сдружението. .. Ако беше 
написано председателя на сдружението щях да бъда удовлетворен от 
отговора. Така, от месец април е изтекло споразумението, същото 
помещение се ползва за заведение, а не за клуб. И много моля да бъдат 
спазвани разпоредбите на чл. 229 от Закона за задълженията и договорите, 
и от месец април до сега защо не са предприети никакви действия за 
освобождаване на това помещение и отдаването му чрез търг или конкурс 
на друго лице, физическо или юридическо. Моля да ми бъде уточнен този 
отговор, защото вече е края на годината – това са шест - седем месеца през 
които няма никакви действия. Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Колеги, други питания? Няма. Сега към 

гражданите – много кратко, защото така или иначе ние сме гласували една 
точка „Дискусия с гражданите“, която е след, последна точка в дневния 
ред и там на дълго и на широко … 

 
…………… /гражданка/ 
Първа точка е питания, нали така г-н председател? 
 
Иван ЛУКОВ 
Да, но на общинските съветници към кмета. Имате точка специално 

към това, затова много ви моля … Дори, пак сме го обявили няколко пъти, 
писмено ги задайте въпросите, за да може да се получи наистина една 
дискусия. Заповядайте, но много кратко. Много Ви моля. 

 
…………… /гражданка/ 
Предния път ми дадохте пет минути, поради значимостта на 

проблемите. Надявам се поне пет минути да получа.  
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте. Давайте по-бързичко. 
 
…………… /гражданка/ 
Ще започна с едно изречение увод, че преди повече от три години се 

запознах с Вас по повод реституцията на детския комплекс. Едно изречени, 
като последствие какво се случи – освен, че там намаляха зелените площи, 
които бяха в двора на детския комплекс, намаля мястото за нашите деца, 
липсата на паркоместа, построи се на мястото на имот, на част от имот, 
който беше на детския комплекс офиси на „Космо шипинг“, сега залата за 
танци е шивашки цех. Всичко е много добре. По повод г-н кмете, 



уважаеми общински съветници, г-н председател на общинския съвет, г-жо 
Проданова, председател .. Извинете, кмет на район „Приморски“. С г-н 
кмета се запознахме по един чудесен повод, една чудесна вързана 
мартеничка от детето му в зоологическата градина. И с разширяването на 
Морската градина, не разширяването, а възстановяването й до „Почивка“. 
Надявам се нашата съвместна работа да продължи, защото този регистър 
на зелените площи, който той оповести – поздравявам го, но преди този 
регистър знаете много добре, винаги е имало планове на Варна. Никога не 
е имало правен вакуум, затова не може да е оправдано унищожаването на 
градинката на „Подвис“, който повод е моето изказване и присъствието 
днес тука. 

 
Иван ЛУКОВ 
Въпросът .. Извинявам се, че ви прекъсвам … 
 
…………… /гражданка/ 
Въпросът ми е … 
 
Иван ЛУКОВ 
Тук е за въпрос, а не изказване. Дайте въпрос. 
 
…………… /гражданка/ 
Въпрос към кмета – с какво законово основание и по чия заповед е 

изсечена горичката … Извинете, ще спра изказването си. Много уважавам 
г-н Костадинов и госпожата от Vlastta.com, но … Може ли да продължа да 
говоря? 

 
Иван ЛУКОВ 
Аз не съм Ви спрял. 
 
…………… /гражданка/ 
Добре, но просто ми пречат. Съжалявам. … Въпросът беше с какво 

законово основание и по чия заповед е изсечена горичката до дерето на ул. 
„Подвис“. Нима са толкова много зелените площи на Варна? Ако сега на 
уважаемите присъстващи е много смешно … 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре, имате ли въпрос или ще влезете в диалог с присъстващите до 

Вас? 
 
…………… /гражданка/ 
Ами неприятно ми е, защото те са гласа на народа … 
 



Иван ЛУКОВ 
Е ми, като Ви е неприятно излезте навънка с присъстващите около 

Вас и се разберете. Задайте си въпроса … 
 
…………… /гражданка/ 
Аз знаете, че повод … 
 
Иван ЛУКОВ 
… не ни губете времето. 
 
…………… /гражданка/ 
… за наводненията беше точно изсичане на дървета. 
 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви моля, задайте си въпроса конкретно и ясно, не влизайте в 

диалог с хората, които са около Вас. 
 
…………… /гражданка/ 
Продължавам. 
 
Иван ЛУКОВ 
Точно, конкретно и ясно. 
 
…………… /гражданка/ 
Нима бедствието не ни показа, че трябва да пазим всяко дърво? Чия е 

собствеността в тази градинка? Въз основа на какъв акт, след като там е, бе 
реална зелена площ и в момента е зелена площ, въпреки че дърветата се 
търкалят трагично изсечени. Какво е предвидено да се строи там? Кой е 
дал разрешението и с какво законово основание? Знаете ли, че на ПУР-а на 
„Изгрев“ се вижда, че точно тази площ е предвидена за широка улица? 
Между сегашната „Подвис“ и дерето как ще се реализира тази улица, ако 
на нейното трасе се построи блок, магазин, паркинг и каквото и да е друго. 
Защо се харчат общински пари за планове, след като те не се реализират? 
Ще бъде ли възстановена зелената площ, за да се възстанови нормалния 
климат и среда за живот? И искам да ви кажа, че във facebook-а има 
огромни отзиви. Г-н кмета е лично запознат, писала съм му лично с казуса. 
Надявам се да не стане това, което споделят природо защитниците във 
facebook, че … 

 
Иван ЛУКОВ 
Да, благодаря Ви … 
 
 



…………… /гражданка/ 
… отбиване на номера е 108 дървета да се засядат в Морската 

градина. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви за така изчерпателния въпрос, който зададохте. Петте 

минути просто Ви изтекоха. Много Ви моля да продължим работа напред. 
 
…………… /гражданка/ 
Искам да завърша с една поговорка, който затваря училища, знаете 

че отваря затвори. Ще перифразирам и това ще е последното ми изречение 
– който затваря детски площадки и игрища, отваря затвори. Но който 
унищожава зелени площи, създава потопи. Така че … 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви … 
 
…………… /гражданка/ 
… оставям на вашата съвест дали ще продължат потопите или ще 

живеем в един град с нормален климат. 
 
Иван ЛУКОВ 
Така, други? Много Ви моля кратко, наистина нямаме много време. 
 
Димитрина ИВАНОВА 
Г-н кмете, господа общински съветници, казвам се Димитрина 

Иванова от сдружение „Нов живот“. Първият ми въпрос е, мисля че е 
изключително важен – защо все още в град Варна няма така наречената 
„синя стая“? За тези, които не знаят синята стая е специализирано 
помещение за провеждане на разпити и разследване на тежки случаи на 
деца, при които те са били свидетели. И в тези помещения има възможност 
от другата страна да наблюдават вещи лица, съдии, адвокати, включително 
и родителите на разпитваните деца. Т.е. може да се провежда едно 
обективно разследване. Понеже съм запозната, че в град София, Пловдив, 
включително и в Шумен има такава синя стая. 

 
Иван ЛУКОВ 
И тук има становище, изпратено е в дирекция по „Собственост и 

стопанство“, чакаме, може би на следваща сесия ще бъде гласувано. 
 
Димитрина ИВАНОВА 
Добре, благодаря. И вторият ми кратък въпрос – във връзка с молба 

до г-н кмета № 14028742/08.12.2014 г. във връзка с тежък случай за 



сексуално насилие на малко дете, като в случая искам да попитам г-н кмета 
какво се прави с тази молба, има ли някакво наблюдение и очаквам 
наистина г-н кмета да не се подаде на политически натиск. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Колеги, други питания няма. Да дадем думата на 

кмета на Община Варна за отговор на така поставените въпроси. 
Заповядайте, г-н кмете. 

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

съветници, уважаеми съграждани. Предстои изключително важна сесия на 
общинския съвет, на която наистина трябва да се вземат решения, които са 
в голяма степен основа за развитието на града в редица аспекти през 
следващата година. Така че аз ще отговоря писмено на всички поставени 
въпроси. Благодаря за тях. На вас искам да пожелая лека и ползотворна 
работа. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н кмете. Наистина се нуждаем от време за това, 

което е необходимо да вземем като решения. Колеги, наистина ни е 
необходимо това време. 

Преминаваме към точка втора от дневния ред.            
 

  



II. 
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Преразглеждане на решение № 1860-15/36/11, 

12.11.2014 г. на Общински съвет – Варна по оспорване от кмета на 
Община Варна. 

 
    Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Атанасов, в неговия въпрос го бях разяснил – ние като общински 

съветници след едно такова оспорване закона ни дава право да отменим, да 
потвърдим или да променим решението, което сме гласували, затова в тази 
част ние го променяме. И ви изчитам решението, което ви предлагам да 
вземем на тази сесия: 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1873-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 9 от 
ЗМСМА, съгласно предложение за преразглеждане от кмета на Община 
Варна с № РД14028192ВН/01.12.2014 г., Общински съвет – Варна изменя 
свое решение № 1860-15/36/11, 12.11.2014 г., като същото придобива 
следния вид: 

1873-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 1, 
т. 1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху 
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински 
съвет – Варна в качеството на упражняващ правата на акционера Община 
Варна решава да свика Общо събрание на акционерите на СПОРТЕН 
КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД,  по реда на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, със 
следния проект за дневен ред: 

1. Освобождаване и избор на членове на съвета на директорите. 
Проект за решение: ОСА освобождава Илияна Русанова Кръстева, като 
втори изпълнителен директор и член на съвета на директорите и Гошо 
Дичев Танчев, като член на съвета на директорите и избира Антон 
Аладаров Фажев, като втори изпълнителен директор и член на съвета на 
директорите и Красимир Димитров Зафиров, като член на Съвета на 
директорите. 

1873-2-2. На основание чл. 32 от ГПК, Общински съвет – Варна 
упълномощава адвокат Деяна Йорданова Стефанова, ВАК, да представлява 
акционера Община Варна пред съда, във връзка с горното решение, като 
подаде молба, ведно с изискуемите по чл. 223 от ТЗ писмени доказателства 
пред Окръжен съд – гр. Варна с искане Община Варна да бъде овластена да 



свика общо събрание на акционерите на СПОРТЕН КОМПЛЕКС 
„СПАРТАК” АД. 

 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 2; 

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

  



III. 
 

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

„Финанси и бюджет” относно: 
 
(1) – актуализация на бюджета на Община Варна за 2014 г.  
(2) – отчет за извършените разходи за командировки в страната на 

кмета на Община Варна. 
(3) – изменение в Приложение 1 от Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Варна. 

(4) – изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера 
на местните данъци на територията на Община Варна. 

(5) – приемане на План-сметка за дейност „Чистота” за 2015 г. 
(6) – даване на съгласие за получаване на безлихвен заем за 

осигуряване на мостово финансиране (заем) за извършване на финално 
плащане по проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на 
живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен” по ОП 
„Околна среда 2007 – 2013 г.”.   

(7) – изменение на решение № 194-5/4/01.02.2012 г., т. ХХ на 
Общински съвет – Варна, във връзка със сключване на договор за кредит с 
„ФОМБС – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на дългосрочен общински дълг с цел 
реализация на проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие 
на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни 
пясъци“, Община Варна“ по ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.“. 

(8) – даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински 
дълг, съгласно чл. 13 от Закона за общинския дълг. 

(9) – изменение на решение № 1683-3/35/03.09.2014 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(10) – отпускане на финансови средства за нуждите на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо–
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 

(11) – осигуряване на средства за изплащане на месечни разходи в 
Център за настаняване от семеен тип „Другарче“. 

(12) – даване на съгласие за подготовка на документи за 
кандидатстване на Община Варна по проект „Красива България“ 2015 г. 

(13) – даване на съгласие за участие на Община Варна, като партньор 
по проект „Подпомагане на трансгранични туристически пътувания в 
Европа през неактивния сезон, „за туристи 55+“, в рамките на 
европейската програма за предприемачество и иновативност. 

(14) – даване на съгласие за заемообразно осигуряване на средства от 
бюджета на Община Варна по проект Регионален туристически продукт 



„Различното преживяване – качество, полза и стойност“, финансиран 
по ОП „Регионално развитие 2007 - 2013 г.“. 

(15) – даване на съгласие за финансова помощ за пострадалите от 
наводнението от 19.06.2014 г. в район „Аспарухово“, Община Варна. 

(16) – даване на съгласие за промяна на инвестиционните проектни 
предложения и извършване на допълнителни разходи по Проект „В 
подкрепа на Варна за програмен период 2014 - 2020 г.“.  

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

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ПК „Финанси и бюджет“, г-н 

Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125 от 

Закона за публичните финанси и чл. 29 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД14027250ВН/19.11.2014 г., както и направените изменения на заседание 
на комисия по „Финанси и бюджет“, Общински съвет – Варна приема 
актуализиран бюджет на Община Варна за 2014 г. в приходна част в 
размер на 229 117 000 лв. и в разходна част в размер на 229 117 000 лв., 
съгласно приложения. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Начков, заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми колеги, от името на нашата група искам да изразя част от 

становище си, тъй като и други колеги ще вземат отношение по отношение 
на предложения вариант на актуализирания бюджет и в тази връзка това, 
от което считам, че трябва да се започне е отново втора година бюджета, 
актуализирания бюджет се предлага на вниманието на общинския съвет в 
последния момент. Значи ние имаме четири работни дни, от които три са 
банкови. Т.е. логически във времето нашите решения влизат в сила, но 
обществото няма да ги знае, ще станат като подарък за 2015 г. И сега по 
същество. Аз ще кажа няколко думи в приходната част на бюджета – 
предлага ни се бюджет с един ръст от 7 047 000 лв., който по същество в 
голямата си част е взаимоотношения с републиканския бюджет, субсидии, 
трансфери, като съвсем малка част засяга от това увеличение същинските 



местни приходи на общината. И в тази връзка, тъй като няма какво да 
коментираме служебните промени в бюджета, няколко думи по 
имуществените данъци, на които се предлага един ръст от 4 850 800 лв., 
като най-голямото увеличение което се предлага е на данъка при 
придобиване на имущество 5 800 000 лв. Тъй като отново във варианта, 
който е предложен, текстовата част на варианта на актуализацията на 
бюджета липсва всякакъв анализ, той повече има информативен характер, 
отколкото в анализа да се покаже кое налага промяна на новите параметри 
на бюджета. И в тази връзка съвсем елементарно сравнение мога да кажа, 
че за деветмесечието средния приход от този данък на придобиване на 
имущество това са сделките, в които гражданите си плащат данъка към 
общината. Средния темп е 1,66 – ние даваме за три месеца 5 800 000, това е 
абсурд да бъде изпълнено от страна на сделките, които стават с имоти, тъй 
като това е непредвидим разход. Той може да се сбъдне, може и да не се 
сбъдне. Т.е. разчитайки на изпълнението на бюджета на тази сума много е 
вероятно да се получи в този заложен данък, който общината с никакви 
средства не може да му влияе, прихода да не бъде изпълнен, очаквания 
приход да не бъде изпълнен. Поне за мен между 500 и 800 хил. лв. ще бъде 
назад. И обратната страна нали, това от което зависи дейността на 
общината, прибирането на местните данъци и такси, или увеличаване на 
събираемостта най-общо казано, те се намалят. Примерно данъка върху 
превозните средства за първа година … 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков, малко по-кратичко ако може, защото нали времето … 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз няма, още малко цифри, не искам да занимавам с цифри нали. 

Примерно данъка за автомобилите пада с 300 хил. лв. Едно изречени в 
анализа, в информацията никой не ти казва каква е причината да падне 
събираемостта нали. Туристическия данък – да, има написано, че годината 
е лоша, не се очаква да се събере също, но няма други мотиви посочени. 
Да, и аз работя с туристическата камара, говорил съм и с г-н Пейчев, 
нещата са разнопосочни. Вероятно няма да се събере сумата от 2013 г., но 
не е обосновано и това намаление, което се предлага. В тази посока върви 
и политиката в актуализирания бюджет на намаление на неданъчните 
приходи. Аз мога да ви кажа само четири позиции – приходите от 
собственост, таксите, глобите, придобиването на собственост, това са 
същинската общинарска дейност. Аз и колегите доста говорихме по този 
проблем и така не е ясно какво се е случило, тъй като очакванията към 
деветмесечието бяха много по-добри, отколкото новия вариант на 
актуализирания бюджет, който показа, че голяма част от приходите няма 
да могат да бъдат изпълнени. Тъй като ако не се изпълнят приходите от 



сделки с гражданите вината няма към кого да се отправи. Значи не са 
станали сделките, не влязоха приходите и не можахме да ги придобием. 
Може би част от тази разлика ще бъде компенсирана от продължаващи 
служебни взаимоотношения с републиканския бюджет, но ние считаме че 
тука има съществени пропуски, най-вече не се състояха разговори между 
общинския съвет, общинската администрация за бъдещето на общинската 
икономика. Нещо, което е съществено. Общината за нас в разходната част 
ще вземе друг колега отношение, в разходната си част издържа доста 
дейности, които могат да бъдат предоставени в търговски дружества и да 
носят доходност, а не както сега в момента тези, които работят в тази 
сфера не са заинтересовани от увеличение на приходите. За мен 
общинските предприятия могат да бъдат явно доказани, където социалната 
услуга е необходима и тя винаги ще бъде на загуба, но без нея не може. Но 
една дейност да ти носи печалба и да седи в предприятие общинско аз не 
го разбирам. Размива се отговорността. Затова аз считам … 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков, много Ви благодаря … 
 
Пламен НАЧКОВ 
В заключение. 
 
Иван ЛУКОВ 
Да дадем думата и на други наши колеги. 
 
Пламен НАЧКОВ 
В заключение – считам, че ще има доста разлики в сегашните цифри 

на актуализирания бюджет и отчета, който ще бъде представен след около 
два месеца. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да, много благодаря за разбирането. Други колеги? 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Г-н председател, за протокола – по точка втора „за“. Преди малко 

имах проблем. 
 
Иван ЛУКОВ 
Огнян Къчев за протокола по точка втора, таблета му не е работил – 

„за“. По отношение на тази точка мнения и съображения други имате ли, 
колеги? Г-н Тодоров, заповядайте. Тъкмо щях да приключа, защото не 
виждам други колеги. 

 



Аврам ТОДОРОВ 
Още в началото – какво да бъде поведението на опозицията, тя 

трябва да бъде дозирана, защото това е функция на нашата преценка и 
виждане към бюджета. Пламен каза тука някои работи за приходната част, 
която действително буди някои безпокойства – каква е градската 
икономика, няма да повтарям неща, „Градски транспорт“, болници, ДКЦ-
та и т.н., и т.н. Но аз искам да изразя едно становище по разходната част и 
като цяло да кажа какво е мнението на нашата група. Нашата група счита, 
че в разходната част бюджета е доста интересен, доста агресивен и като че 
ли е ползвана голяма част от варненци, каквато трябва да бъде позицията 
на всички групи, като варненци и като местни хора, които трябва да 
реализират идеите на този град. Така че независимо, че ние ще се 
въздържим мислим, че даваме реална оценка за тези разходи, които са 
много, много странни и приличат на бюджетно социалистическо време, 
когато ги правеше Слави какъв беше и Радка Тодорова. Нещо подобно. За 
всички има, във всички посоки, което не е лошо – по малко. Нали така? По 
малко. Въпреки, че някои наши идеи са продължение, като за Юнашкия 
салон, като за ДКЦ-то, за пристанище и т.н. Но това са други теми. 

 
Иван ЛУКОВ 
Това означава, че имаме приемственост и работим за града. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Така, предложение ще направя и като споделих какво полезно е в 

бюджета, и какво ние го възприемаме нормално, значи – нека всяко 
тримесечие в нашите, при нашите преси – дали в сайта, дали във 
вестниците, да излиза отчет на приходите и разходите на общината за 
съответното тримесечие. И второ, на всички обекти, особено тези 
инфраструктурни, които са в центъра, които създават настроения сред 
гражданите, накрая те ще бъдат нещо много полезно за града. Сложете 
една табела кой изпълнява, какъв е срока, за да знаем кой ще сменя 
паветата през два дена и кой ще носи отговорност за това. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
По приходната част отразена в актуализацията нашата група има 

позиция, че част от прогнозираните приходи и промените, които са 
настъпили след отчета за деветмесечието имат няколко естествени, т.е. 
неща, които ние сме решавала, като намалението на част от данъка за 
транспортните средства, като намалението на част от другите тежести и 
намалените тежести за глобите, т.е. става въпрос в неданъчните приходи. 



Говоря само за местни дейности, нещата във взаимоотношенията с 
централния бюджет ние нямаме лост, който да ни влияе. И основното при 
неизпълнението евентуалното, тъй като нямаме отчет за цялата година, на 
туристическия данък основно ще бъде на база на политиката, която се 
води. Три години подред намаляхме туристическия данък, разбира се че не 
знам до каква степен устройственото решение на въпроса, който взехме с 
проверките, които са още от летищата и свързани с регистрацията на 
туристите и отчетността на съответните юридически единици в 
хотелиерския бизнес, изпълняват своите ангажименти към нас. Така че в 
приходната част, като изключим голямото преизпълнение в сделките, 
което е доказателство, че Варна има икономически живот и което за 
последното тримесечие според нас е засилено, тъй като няма обяснителна 
записка, поради това, че срива в банковата система в национален мащаб ще 
доведе само във Варна около 160 млн., които ще се изтеглят, те са вече 
изтеглени и действително според брокери пазара е раздвижен силно за 
недвижими имоти. Това обаче ще го видим накрая на годината, така че 
според нас е оправдана една такава прогноза за повишение на приходите 
през последните три месеца. Само към вчерашна дата според информация 
от нотариусите са повишени с около 12 – 13 % сделките. Това обаче не 
означава, че приходите ще се повишат с толкова, но е факт. Т.е. всеки ден 
се изповядват сделки и това е логиката вероятно при повишаването на 
прогнозата за края на годината на данъка върху сделките с имущество. По 
отношение на неданъчните приходи и основно за глобите, и за таксите аз 
мисля, че за бюджета трябва да направим една по-обективна прогноза. От 
една страна ние нямаме желание да глобяваме гражданите там, където те 
нямат възможности, от друга страна ние не сме направили стройна 
организация да глобяваме. Приехме една наредба с една огромна глоба за 
паркирането, веднага срещаме трудности при реализацията й. Приемаме 
допълнения и изменения в наредбите, които обаче не работят, защото не 
сме осигурили инструментариума, с който трябва да работят и при 
приемането на бюджета ние трябва да заложим тези средства, които са 
необходими за тези инструменти. Независимо от това колко ще ни струва. 
Разбира се, при приемането на бюджета ние ще поискаме и цялостен 
анализ, група „СДС – ДА“ ще поиска цялостен анализ на неданъчните 
приходи по отношение на начина и формулата, по която ги събираме, без 
това да възниква недоволство в гражданите. Защото всички знаем, че са 
колективно свързани. И това е по приходите. Няма нужда повече да се 
говори. Мисля, че прогнозите ще покажат в края на година до колко се 
разминаваме. Моите очаквания са, че разминаванията ще бъдат в рамките 
на 1 – 2 % максимум. 

Второто, което е по разходната част – има висока степен на 
ефективност в разходната част по отношение на така наречената 
визуализация на разходите по отношение на населението. Но има и доста 



скрити резерви. Т.е. разходната част трябва да бъде оптимизирана и да 
бъде профилирана в секторите, които са в пряко изпълнение на 
ангажименти към гражданите, които не са изпълнение, защото нямаме 
достатъчно пари в бюджета. И аз мисля, че в новия бюджет, поне в това, 
което четох в общественото обсъждане и след това, има заложени още по-
сериозни мерки, които са потвърждение на тезата на г-н Тодоров за една 
доста сериозна агресивност. Въпросът е обаче в крайния ефект, защото 
процедурно се спъваме. 

И на края в заключение – оптимизиране на разходите, свиване на 
разходите, които са свързани с дейността на администрацията и на 
общински съвет, и на всички подразделения включително в общинската 
икономика, и свързаните разходи, които не са свързани пряко с изпълнение 
на нашите ангажименти към гражданите на Варна, които не са свързани с 
приоритета на общината. По отношение на приходите – ясни и точни 
прогнози. Нашата група ще внесе за следващата сесия, надявам се тогава 
да приемем бюджета, и предложение за решение на въпроса за общинската 
икономика, така както ние го виждаме. Ние го имахме написано и сега, но 
решихме да не го внасяме, тъй като очаквахме на тази сесия да завърши 
ликвидацията поне на две от общинските фирми или да се вземе решение 
да не бъдат ликвидирани, но това не се случи. Така че нашето предложение 
ще бъде внесено на следващата сесия за общинската икономика, това е 
наш ангажимент, а ние днес ще подкрепим и актуализацията в частта на 
приходите и актуализацията в частта на разходите на бюджет 2014 г. 
Благодаря, г-н председател. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Станев. Значи, не влизайте в диалогов режим, г-н 

Начков, ако искате гласувайте „против“ и ще Ви дам право на отрицателен 
вот.  Но поне си задайте въпроса. 

 
Пламен НАЧКОВ 
………………. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На какво, на чия реплика? 
 
Пламен НАЧКОВ 
Значи аз съвсем човешки ви питам нещо, което …. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте на микрофона, съвсем човешки Ви го казаха и аз. Да се 

придържаме към правилника, няма никакъв проблем. 
 



Пламен НАЧКОВ 
Добре, знам правилника. Реплика тогава, защото до сега щяхме и да 

го кажем това, което исках да .. Г-н Станев, Вие явно горе – долу имаме 
една посока на разсъждения и несигурността, която и Вие потвърдихте, че 
или може да се сбъднат или не могат да се сбъднат изцяло събитията. Но 
въпросът ми е конкретен към Вас – понеже се предлагат две промени в 
наредбите и Вие едната я споменахте за превозните средства, където рязко 
са паднали приходите. Аз искам да Ви попитам – правил ли е някой анализ, 
ако вдигнем, ако намалим таксата какъв ще е нетния приход? И второто, 
обратното – вдигаме таксата смет на недвижимите имоти на физическите 
лица, това няма ли да доведе до намаляване на събираемостта, тъй като в  
момента това не са пера, които могат според мен да донесат съществено 
изменение в приходната част на бюджета. Понеже Вие казахте, че сте ги 
анализирали, може да споделите. 

 
Иван ЛУКОВ 
Аз Ви благодаря, г-н Станев само секундичка. Да не влизаме в 

диалогов режим. Аз така до колкото знам не г-н Станев е правил 
актуализацията на бюджета, така че ако имате някакви въпроси … 

 
Пламен НАЧКОВ 
………………. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз … 
 
Иван ЛУКОВ 
Той може да си ги анализира за себе си. Не знам, ако имате желание, 

но ще Ви помоля наистина за … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
………………. /н.р./ 
      
Иван ЛУКОВ 
Като му дойде времето, тогава да ги разискваме. 
 
Янко СТАНЕВ 
Втория въпрос, при такса смет, когато я обсъждаме ще кажа, имам 

точни изчисления там. По първия въпрос мотивите, с които изказах своята 
теза е, че всяко увеличение, при положение че ние сме свързани вече 
автоматично с регистрацията на МПС-та и е изключителна малка 
несъбираемостта, единствено в случаите, когато то не е възможно и 
подлежат на изпълнителни дела, лично моето мнение е, че повишаването 



на данъка никога няма да доведе до повишаване на приходите. За първи 
път от 26 години от тази трибуна казвам това нещо. В случая мисля така. И 
анализа ми показва това. До сега винаги съм бил фен за различните 
категории МПС-та, за тези които са с по-голяма кубатура да има 
повишение на данъка, за тези които са в по-бедните слоеве на населението 
да бъде диференциран данъка. Сега мисля, че всяко едно повишение няма 
да донесе до ефективност, заради това приветствам понижаването в 
сектора за товарни средства, предложението което ще бъде дадено за 
бюджета, за понижаване на данъка. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да. Благодаря Ви. Колеги, по същество – други мнения и 

съображения по така изчетения проект за решение от г-н Балабанов? Няма. 
В режим на гласуване сме, колеги.  

Проблем с … Ами изчезна системата направо. Излезете всички от 
таблетите и пак влезте. Ами изведнъж всичко изчезна от екран. Направо се 
срина. Така, 36 човека в момента имат връзка. 38. В режим на гласуване 
сме, колеги. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1874-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125 
от Закона за публичните финанси и чл. 29 от Наредбата за условията и реда 
за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и 
за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД14027250ВН/19.11.2014 г., ведно с направените изменения след 
обсъжданията в ПК „Финанси и бюджет“, Общински съвет – Варна приема 
актуализиран бюджет на Община Варна за 2014 г. в приходна част в 
размер на 229 117 000 лв. и в разходна част в размер на 229 117 000 лв., 
съгласно приложение. 

 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 2; въздържали се – 8; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1875-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 8, т. 4 от 

Раздел II от Наредбата за командировките в страната, във връзка с писмо 
от кмета на Община Варна с изх. № РД14025848ВН/03.11.2014 г., 
Общински съвет – Варна утвърждава извършения разход за 
командировки в страната с въздушен транспорт на кмета на Община 



Варна в размер на 552.36 лв. /петстотин петдесет и два лева и тридесет и 
шест стотинки/ за периода 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г.  

 
И тук само бих искал да вметна, моля и апелирам колегите, когато 

има дебати, нека те да се провеждат на комисия. Значи на заседанията на 
комисия никакъв дебат нямаше примерно по предходната точка, на сесия 
почват едни дълги дебати и т.н. Просто апелирам на комисия кой каквото 
има да пита, да го прави там, на експертно ниво гледаме нещата. 

 
Пламен НАЧКОВ 
………………. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не е само към Вас, г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Предполагам, че сте запознати, г-н Начков абсолютно подробно. 

Имате ли мнения и съображения по така изчетения проект за решение? 
Няма. В режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
  
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1876-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 от 

ЗМДТ и по предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД14027888ВН-001ВН/26.11.2014 г., Общински съвет – Варна изменя чл. 
18, ал. 2 от Приложение 1 към Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Варна (в сила от 01.01.2015 г.), както следва: 

Чл. 18, ал. 2 Размерът на таксата се определя, както следва: 
Общински съвет – Варна определя такса за битови отпадъци за 2015 

г. за нежилищни имоти на физически лица в размер на 3,7 на хиляда 
пропорционално върху данъчната оценка на имотите, изчислена по норми, 
съгласно Приложение 2 към Закона за местните данъци и такси. По видове 
услуги, таксата е както следва: 

- За сметосъбиране и сметоизвозване – 2.00 на хиляда; 
- За обезвреждане на битови отпадъци и депо – 0.55 на хиляда; 



- За почистване на териториите за обществено ползване – 1.15 на 
хиляда. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-жа Такева. 
 
Светлана ТАКЕВА 
Тъй като не съм член на комисия „Финанси и бюджет“, нито на 

„БКД“, просто да попитам – цифрите може ли да разберем какви са били 
преди това и съответно в момента. Т.е. намаляме данъци или увеличаваме 
данъци? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Намаляме разбира се. От 3,9 на хиляда на 3,7 на хиляда. Посока 

намаление е налице, каквато е тенденцията от миналата година, между 
другото. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
  
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1877-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 

от ЗМДТ и по предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД14027889ВН-001ВН/26.11.2014 г., Общински съвет – Варна приема 
изменения в Наредба за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Варна, както следва: 

Чл. 40, ал. 7: Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се 
определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от 
превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, 
посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва: 

Брой оси на 
седловия 

влекач/влекача 
за ремарке 

Допустима максимална 
маса на състава от 
превозни средства, 

посочена в 
свидетелството за 

регистрация на влекача 
(в тона): 

Данък (в лева) 



 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? И тук за пояснение – намаля се, даже в 

някои случаи с доста. Няма. 10 % намаление. Няма … Добре, ако трябва да 
бъдем точни с 10,56 % се намаля. Така. Няма мнения и съображения. В 
режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
  
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1878-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и по предложение от кмета 
на Община Варна с изх. № РД14028788ВН/08.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна приема План-сметка за дейност „Чистота” за 2015 г., съгласно 
приложение. 

След заседанието на ПК „Финанси и бюджет“ бе проведено 
заседание и на „БКД“, където също има положително становище относно 
така предложената план – сметка чистота за 2015 г. 

 
 

равна или 
повече от 

по-малка 
от 

задвижваща ос/оси 
с пневматично или 
с окачване, прието 
за еквивалентно на 

пневматичното 

други 
системи за 
окачване на 

задвижващата 
ос/оси 

А) с две оси - 18 18 63 
18 20 63 144 
20 22 144 330.30 
22 25 427.50 769.50 
25 26 769.50 1350 
26 28 769.50 1350 
28 29 744.30 897.30 
29 31 897.30 1473.30 
31 33 1473.30 2044.80 
33 38 2044.80 3106.80 
38 - 2265.30 3079.80 

Б) с три и 
повече оси 

36 38 1440 1998 
38 40 1998 2763 
40 - 2763 4087.80 



Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
  
Тодор БАЛАБАНОВ 
6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение от 

кмета на Община Варна с изх. № РД14028152ВН/28.11.2014 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за поемане на дълг с получаване на безлихвен 
заем от Министерство на финансите в изпълнение на указание ДДС № 06 
от 2011 г. чрез Община Бургас, в качеството си на Водеща организация, 
съгласно Споразумение за партньорство, в размер на 4 558 871,14 лв. 
(четири милиона петстотин петдесет и осем хиляди осемстотин седемдесет 
и един лева и четиринадесет стотинки). Средствата са необходими за 
осигуряване на мостово финансиране за извършване на окончателно 
плащане по проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на 
живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен”, финансиран по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване на качеството на 
атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на 
градския транспорт” по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013 г.”, до верифициране на разходите от 
Управляващия орган.  

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Начков, заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз искам да направя процедурно предложение, тъй като темата, 

която се поставя е доста интересна да изчетете предложението за осемте 
позиции, защото те са седем позиции и да има коментар. След това 
отделно ще си ги гласуваме. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз щях да предложа гласуване анблок процедурно на т. 8 до т. 8.7, 

като ще изчета в момента шест отделно, тъй като са малко по-различни 
основанията и седем. След което ще направя процедурно предложение от 
т. 8 до т. 8.7 … 

 
Пламен НАЧКОВ 
Добре, в кой момент все пак като група да си изразим мнението по 

точките от дълга? 



Тодор БАЛАБАНОВ 
След като го изчетем, ако искате. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Добре, това е и моето предложение, да ги изчетем, да има някакъв 

дебат и след това да минем към гласуване вече формата, която Вие 
предлагате.  

 
Иван ЛУКОВ 
Това е отделна точка, която ако имаме някакви съображения и 

коментари по нея сега трябва да ги изразим, а не след като се изчете и осма 
точка чак, защото те са отделни решения. 

 
Пламен НАЧКОВ 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
За шеста точка имате ли някакви мнения и съображения, които да ги 

изкажете? 
 
Пламен НАЧКОВ 
До шеста? 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, за шеста.  
 
Пламен НАЧКОВ 
………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков, четем в момента в т. 3, подточка 6. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Нямаме решение тука. 
 
Иван ЛУКОВ 
Как да нямаме? 
 
Пламен НАЧКОВ 
………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков, ей тук отзад на екрана го има. 



Пламен НАЧКОВ 
………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, ако имате някакви мнения и съображения? Няма. В режим на 

гласуване. 
 
1879-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД14028152ВН/28.11.2014 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
поемане на дълг с получаване на безлихвен заем от Министерство на 
финансите в изпълнение на указание ДДС № 06 от 2011 г. чрез Община 
Бургас, в качеството си на Водеща организация, съгласно Споразумение за 
партньорство, в размер на 4 558 871,14 лв. (четири милиона петстотин 
петдесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и един лева и 
четиринадесет стотинки). Средствата са необходими за осигуряване на 
мостово финансиране за извършване на окончателно плащане по проект 
„Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете 
Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен”, финансиран по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване на качеството на 
атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на 
градския транспорт” по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013 г.”, до верифициране на разходите от 
Управляващия орган.  

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 1; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
  
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1880-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА  и по 

предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД14028797ВН/08.12.2014 г., Общински съвет – Варна променя свое 
решение № 194-5/4/01.02.2012 г., т. ХХ, като текстът: 

„Срокът на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на 
подписване на договора за кредит, с възможности за предсрочно 
погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.“  

Променя се по следния начин: 
„Срокът на погасяване – до 34 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможности за предсрочно 
погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.“ 



Възлага и делегира права на кмета на Община Варна да подготви и 
подпише анекс за удължаване срока за погасяване по Договор за кредит № 
371/07.03.2013 г. от „Фонд за органите на местното самоуправление в 
България - ФЛАГ” ЕАД за изпълнението на проект „Подготовка и 
изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни 
води в агломерация кк „Златни пясъци”, Община Варна”, финансиран 
по ДБФП № DIR-51011119-С016, Приоритетна ос 1, процедура № 
BG161РО005/10/1.11/03/19, ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.” 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, сега правя процедурно предложение от т. 8 до т. 8.7, ви 

предлагам да ги гласуваме анблок, предвид обстоятелството, че са на едни 
и същи правни основания. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, направено е предложение за тези точки да бъдат гласувани 

анблок. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 2; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
  
Тодор БАЛАБАНОВ 
8.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 4, т. 1, чл. 

17, ал. 1 и чл. 19а от ЗОД, чл. 39, т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от кмета на 
Община Варна с изх. № ФБ14000715ВН-001ВН/08.12.2014 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие: 

1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите 
на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който 
да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „В 
подкрепа на Варна за програмен период 2014 - 2020 г.”, финансиран от 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г., приоритетна 
ос 5: „Техническа помощ, схема за БФП № BG161PO001/5-02/2012 „В 
подкрепа за следващия програмен период“, при следните основни 
параметри: 



• Максимален размер на дълга – 658 252 (шестстотин петдесет и 
осем хиляди двеста петдесет и два); 

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

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

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161PO001/5-02/2012/011; 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 5.078 %;  

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

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Варна по 

Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/5-02/2012/011, сключен с 
Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и  

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

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

 
8.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 4, т. 1, чл. 

17, ал. 1 и чл. 19а от ЗОД, чл. 39, т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от кмета на 
Община Варна с изх. № ФБ14000715ВН-001ВН/08.12.2014 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие: 

1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите 
на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който 
да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проектно 
предложение: „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища 
в Община Варна”, финансиран от Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007 - 2013 г., приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“, схема за БФП BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за 
осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, 



малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в 
неравностойно положение“, при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 901 575 (деветстотин и една хиляди 
петстотин седемдесет и пет); 

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

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

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ; 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 5.078 %; 

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

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Варна по 

договора за безвъзмездна помощ, сключен с Управляващия орган на 
съответната Оперативна програма, и  

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

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

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

чл. 19а от ЗОД, чл. 39, т. 2 и чл. 43 от Наредба за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община 
Варна и по предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
ФБ14000715ВН-001ВН/08.12.2014 г., Общински съвет – Варна изменя и 
допълва свои решения № 828-4/15/20.02.2013 г. т. XVII, XVIII, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV и XXV, и № 1349-3/28/12.02.2014, т. XXIII, XXIV, XXV 
и XXVI в точката, касаеща максималния лихвен процент в следния смисъл:  

„Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 5.078 %“. 

 
8.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 4, т. 1, чл. 

17, ал. 1 и чл. 19а от ЗОД, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 



местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от кмета на 
Община Варна с изх. № ФБ14000715ВН-001ВН/08.12.2014 г., Общински 
съвет – Варна: 

1. Дава съгласие община Варна да поеме дългосрочен общински дълг 
от Регионален фонд за градско развитие АД и Societe Generale Експресбанк 
АД по инициатива JESSICA с цел реализация на проект: „Реконструкция 
на Юнашки салон“ в размер до 1 800 000 лв., при следните основни 
параметри:  

• Кредитори: 
- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие;  
- Кредитна линия Б: Societe Generale Експресбанк АД;  
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 
•  Валута – лева; 
• Размер на кредита - до 600 000 (шестстотин хиляди); 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем; 
• Срок на усвояване – до 31.12.2015 г.; 
• Срок за погасяване – 15 години, считано от дата на подписване на 

договора за кредит, но с падеж не по-късно от 31 декември 2030 г. 
• Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – за периода на строителството, 

както и до 3 месеца след датата на въвеждане на проекта в експлоатация, 
но най-късно до 30.03.2016 г. включително; 

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

надбавка от 3 % на годишна база; 
• Обезпечение – учредяване на особен залог върху собствени 

приходи на община Варна за размера на задълженията по кредита. 
КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б: 
• Валута – евро; 
• Размер на кредита - до 613 550 (шестстотин и тринадесет хиляди, 

петстотин и петдесет), (1 200 000 лв.); 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем; 
• Срок на усвояване – до 31.12.2015 г.; 
• Срок за погасяване – 15 години, считано от дата на подписване на 

договора за кредит, но с падеж не по-късно от 31 декември 2030 г. 
• Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – за периода на строителството, 

както и до 3 месеца след датата на въвеждане на проекта в експлоатация, 
но най-късно до 30.03.2016 г. включително; 



- Главницата се изплаща на плавно нарастващи тримесечни вноски. 
- Лихвен период – тримесечен 
• Максимален лихвен процент: 
- за периода на усвояване – 1м EURIBOR + 4.5 % год.; 
– за срока на погасяване – фиксиран лихвен процент - до 5,5 %; 
• Такса за предсрочно погасяване: 
– без такса в случай на предсрочно погасяване със средства, 

генерирани от дейността на проекта и собствени средства на Община 
Варна; 

- такса в размер на 2 % във всички останали случаи, в т. ч. при 
рефинансиране от друга банка; 

• Лихва при просрочие – редовната лихва по кредитната линия + 
надбавка от 3 % на годишна база; 

• Обезпечение – учредяване на особен залог върху собствени 
приходи на община Варна за размера на задълженията по кредита. 

2. Възлага и делегира права на кмета на Община Варна да подпише 
договор за кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на горното 
решение. 

 
8.4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 52, ал. 4 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 3, т. 1, чл. 4, т. 1 и чл. 17 от Закона за общинския дълг /ЗОД/ и 
по предложение от кмета на Община Варна с изх. № ФБ14000715ВН-
001ВН/08.12.2014 г., Общински съвет – Варна реши: 

Издава облигации при условията на частно предлагане, като 
определя: 

1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОД – максимален размер на 
облигационния заем – 15 000 000 лв. Минималният размер, в рамките на 
който заемът ще се счита за сключен е 10 000 000 лв.  Средствата ще бъдат 
използвани за реконструкция, основен ремонт и ново изграждане на 
площадки за игра на открито; спортни и фитнес площадки на открито и 
други инвестиционни обекти в полза на местната общност от Капиталовата 
програма на община Варна. 

2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗОД – валута на дълга – лева;  
3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗОД – вид на дълга – общински 

дълг по чл. 3, т. 1 ЗОД – емисия общински ценни книжа – облигации;  
4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗОД – начин на обезпечаване – 

без обезпечение;  
5. На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД – условия на погасяване –  

Падежът на емисията е 8 години, считано от датата на издаване на 
облигациите. За дата на издаване на облигациите се счита датата на 
регистрацията на емисията в „Централен депозитар” АД, като от този 
момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем. 



Срокът за плащане на главницата е 8 години с 3 години гратисен период. 
Начин на издължаване на главницата – на 20 нарастващи тримесечни 
вноски. Амортизационните плащания се правят на 15-то число в края на 
всяко тримесечие след изтичане на гратисния период на емисията 
Институцията, обслужваща плащанията по лихви и главници, е 
„Централен депозитар“ АД; 

6. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД– фиксиран лихвен процент 
– не по-висок от 4,40%;  

7. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – такси и комисионни:  
1. Такса на инвестиционния посредник – до 20 000 лв.  покриваща 

такси и услуги за инвестиционнно посредничество;  
2. Такси за регистрация на емисията и обслужване в Централен 

депозитар – по Тарифа;  
3. Такси за откриване на набирателна сметка в съответна търговска 

банка – по Тарифа на банката;  
8. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – други:  
1. Максимален брой облигации – 15 000 броя. Номиналната и 

емисионна стойност на всяка една облигация са равни и са в размер на 1 
000 лева. При определянето на емисионната стойност не е използван 
особен метод.  

2. Вид на облигациите – облигациите от настоящата емисия са 
поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, емитирани 
при условията на първично частно предлагане и ще бъдат регистрирани в 
“Централен депозитар” АД. Всички облигации от емисията осигуряват 
еднакво право на вземане срещу Общината.  

3. Права, които облигацията дава - Облигационерите от настоящата 
емисия образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи се в правото 
на вземане върху главницата, която представлява номиналната стойност на 
притежаваните облигации (амортизационно плащане) и право на лихва 
(купонно плащане). Не се предоставят права на облигационерите по 
отношение на други кредитори на Общината.  

4. Право да получат лихвени и/или амортизационни плащания имат 
притежателите на облигации, които са вписани като такива най-малко 
работни 5 дни преди съответния падеж в книгата на облигационерите, 
водена от ЦД.  

5. Записване на облигациите - Облигациите се предлагат за записване 
само на институционални инвеститори и само срещу пари. Няма 
ограничения на броя на облигациите, които един инвеститор може да 
запише. Записването се счита за успешно приключило, съответно - заемът 
за валидно сключен, когато е изтекъл обявеният срок за записване, записан 
е минималният размер от 10 000 000 лева, при който облигационният заем 
се счита сключен и е внесена пълната емисионна стойност на записаните 
облигации. Подписката се счита за успешно приключила, съответно – 



заемът за валидно сключен и когато, дори да не е изтекъл обявеният срок 
за записване, е записан целият размер на облигационната емисия и е 
внесена пълната емисионна стойност на облигациите.   

6. Началната дата за записване на облигациите ще се определи 
допълнително, след приемане на настоящото решение и след преговори с 
потенциални институционални инвеститори, но не по-късно от 30.06.2015 
г.  

7. Крайният срок за записване на облигациите е 20 работни дни от 
началната дата. Общинският съвет овластява кмета на общината с правото 
да удължи еднократно срока за записване на облигациите до 30.09.2015 г.  

8. Датата на обявяването на заема за сключен, е датата на 
регистрацията на емисията в ЦД. Регистрацията се осъществява в срок до 
два работни дни след изтичане на крайния срок за записване на 
облигациите.  

9. Облигационери - Първичното предлагане, на основание чл. 50, ал. 
1 от ЗОД, ще е само на институционални инвеститори по смисъла на § 1, т. 
1, буква „в” от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, т.е. банки, които не действат като 
инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, договорни 
фондове, застрахователни дружества, пенсионни фондове или други 
дружества, чиито предмет на дейност изисква придобиване, държане и 
прехвърляне на ценни книжа.  

10. Инвестиционен посредник - Облигациите се записват и заплащат 
чрез инвестиционен посредник – член на „Българска фондова борса – 
София” АД (БФБ), осъществяващ сделки на регулиран пазар на ценни 
книги за негова сметка или сметка на негов клиент.  

11. Набирателна сметка - Паричните суми, съответстващи на 
емисионната стойност на записаните облигации, се превеждат по 
специална набирателна сметка. Недопустимо е частично заплащане на 
емисионната стойност.  

12. Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез 
платежния документ, който получават записалите облигации лица при 
извършване на съответното плащане по сметката на своя инвестиционен 
посредник. ЦД издава депозитарни разписки на лицата, придобили 
облигации, при заявяване. Облигационерите получават депозитарните си 
разписки чрез избран от тях инвестиционен посредник.  

13. Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила. 
Подписката се обявява за неуспешно приключила в случай, че до изтичане 
на крайния й срок, включително й удължения, бъдат записани по-малко от 
10 000 броя облигации. Ако подписката приключи, без да се изпълнят 
предвидените за сключване на заема условия, набраните суми се връщат на 
лицата, записали облигации, заедно с начислената лихва в срок до един 
месец от окончателния край на записването. 



14. Последващи действия за допускане на емисията облигации за 
търговия на БФБ могат да се реализират след приключване на първичното 
частно предлагане.  

15. Обратно изкупуване на облигациите - възможно по инициатива 
на издателя след първата година от датата на издаване, на датата на всяко 
купонно плащане с 30 дневно предизвестие в размер на не по-малко от 600 
000 лева или суми кратни на тази, при допълнително договорена цена на 
обратно изкупуване до кумулативната сума от 6 000 000 лева.  

16. Общината като Емитент е съответното задължено по 
облигационния заем лице, представлявано от Кмета. Задълженото лице 
следва да осигури пари по определената от ЦД сметка за изплащането на 
главницата на облигационния заем и дължимите лихви в срок не по-малко 
от 5 работни дни предварително.  

17. Кметът на общината е неин представител по отношение на 
облигационерите.  

18. Възлага на кмета на общината да избере и сключи договор с 
инвестиционен посредник, който да изготви Предложение за частно 
предлагане на облигациите от настоящата емисия, както и да организира 
пласирането й и да извърши всички други необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на настоящото решение.  

19. Информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на 
икономическото и финансовото състояние на общината и на правата, 
свързани с ценни книжа се оповестява по следния ред: чрез интернет на 
страницата на общината и избрания инвестиционен посредник.  

 
8.5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 52, ал. 4 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 3, т. 1, чл. 4, т. 1 и чл. 17 от Закона за общинския дълг и по 
предложение от кмета на Община Варна с изх. № ФБ14000715ВН-
001ВН/08.12.2014 г., Общински съвет – Варна реши: 

Издава облигации при условията на частно предлагане, като 
определя: 

1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОД – максимален размер на 
облигационния заем – 10 000 000 лв. Минималният размер, в рамките на 
който заемът ще се счита за сключен е 6 000 000 лева.  

Средствата ще бъдат използвани за финансиране на собствено 
участие по проекти финансирани от ОП на ЕС и други инвестиционни 
проекти. 

2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗОД – валута на дълга – лева;  
3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗОД – вид на дълга – общински 

дълг по чл. 3, т. 1 от ЗОД – емисия общински ценни книжа – облигации;  
4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗОД – начин на обезпечаване – 

без обезпечение;  
5. На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД – условия на погасяване –  



Падежът на емисията е 8 години, считано от датата на издаване на 
облигациите. За дата на издаване на облигациите се счита датата на 
регистрацията на емисията в „Централен депозитар” АД, като от този 
момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем. 
Срокът за плащане на главницата е 8 години с 3 години гратисен период. 
Начин на издължаване на главницата – на 20 нарастващи тримесечни 
вноски. 
Амортизационните плащания се правят на 15 число в края на всяко 
тримесечие след изтичане на гратисния период на емисията. Институцията, 
обслужваща плащанията по лихви и главници е „Централен депозитар“ 
АД. 

6. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – фиксиран лихвен процент 
- не по-висок от 4,40 %.  Лихвата се плаща на 15 число в края на всяко 
тримесечие от датата на издаване на облигациите.  

7. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – такси и комисионни:  
8. Такса на инвестиционния посредник – до 20 000 лв., покриваща 

такси и услуги за инвестиционно посредничество;  
9. Такси за регистрация на емисията и обслужване в Централен 

депозитар – по Тарифа;  
10. Такси за откриване на набирателна сметка в съответна търговска 

банка – по Тарифа на банката;  
11. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – други:  
1. Максимален брой облигации – 10 000 броя. Номиналната и 

емисионна стойност на всяка една облигация са равни и са в размер на 1 
000 лева. При определянето на емисионната стойност не е използван 
особен метод. 

2. Вид на облигациите – облигациите от настоящата емисия са 
поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, емитирани 
при условията на първично частно предлагане и ще бъдат регистрирани в 
“Централен депозитар” АД. Всички облигации от емисията осигуряват 
еднакво право на вземане срещу Общината.  

3. Права, които облигацията дава - Облигационерите от настоящата 
емисия образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи се в правото 
на вземане върху главницата, която представлява номиналната стойност на 
притежаваните облигации (амортизационно плащане) и право на лихва 
(купонно плащане). Не се предоставят права на облигационерите по 
отношение на други кредитори на Общината.  

4. Право да получат лихвени и/или амортизационни плащания имат 
притежателите на облигации, които са вписани като такива най-малко 5 
дни преди съответния падеж в книгата на облигационерите, водена от ЦД.  

5. Записване на облигациите - Облигациите се предлагат за записване 
само на институционални инвеститори и само срещу пари. Няма 
ограничения на броя на облигациите, които един инвеститор може да 



запише. Записването се счита за успешно приключило, съответно - заемът 
за валидно сключен, когато е изтекъл обявеният срок за записване, записан 
е минималният размер от 6 000 000 лева, при който облигационният заем 
се счита сключен и е внесена пълната емисионна стойност на записаните 
облигации. Подписката се счита за успешно приключила, съответно – 
заемът за валидно сключен и когато, дори да не е изтекъл обявеният срок 
за записване, е записан целият размер на облигационната емисия и е 
внесена пълната емисионна стойност на облигациите.   

6. Началната дата за записване на облигациите ще се определи 
допълнително, след приемане на настоящото решение и след преговори с 
потенциални институционални инвеститори, но не по-късно от 30.06.2015 
г.  

7. Крайният срок за записване на облигациите е 20 работни дни от 
началната дата. Общинският съвет овластява кмета на общината с правото 
да удължи еднократно срока за записване на облигациите до 30.09.2015 г.  

8. Датата на обявяването на заема за сключен, е датата на 
регистрацията на емисията в ЦД. Регистрацията се осъществява в срок до 
два работни дни след изтичане на крайния срок за записване на 
облигациите.  

9. Облигационери - Първичното предлагане, на основание чл. 50, ал. 
1 от ЗОД, ще е само на институционални инвеститори по смисъла на § 1, т. 
1, буква „в” от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, т.е. банки, които не действат като 
инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, договорни 
фондове, застрахователни дружества, пенсионни фондове или други 
дружества, чиито предмет на дейност изисква придобиване, държане и 
прехвърляне на ценни книжа.  

10. Инвестиционен посредник - Облигациите се записват и заплащат 
чрез инвестиционен посредник – член на „Българска фондова борса – 
София” АД (БФБ), осъществяващ сделки на регулиран пазар на ценни 
книги за негова сметка или сметка на негов клиент.  

11. Набирателна сметка - Паричните суми, съответстващи на 
емисионната стойност на записаните облигации, се превеждат по 
специална набирателна сметка. Недопустимо е частично заплащане на 
емисионната стойност. 

12. Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез 
платежния документ, който получават записалите облигации лица при 
извършване на съответното плащане по сметката на своя инвестиционен 
посредник. ЦД издава депозитарни разписки на лицата, придобили 
облигации, при заявяване. Облигационерите получават депозитарните си 
разписки чрез избран от тях инвестиционен посредник.  

13. Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила – 
Подписката се обявява за неуспешно приключила в случай, че до изтичане 



на крайния й срок, включително й удължения, бъдат записани по-малко от 
6 000 броя облигации. Ако подписката приключи, без да се изпълнят 
предвидените за сключване на заема условия, набраните суми се връщат на 
лицата, записали облигации, заедно с начислената лихва в срок до един 
месец от окончателния край на записването.  

14. Последващи действия за допускане на емисията облигации за 
търговия на БФБ могат да се реализират след приключване на първичното 
частно предлагане.  

15. Обратно изкупуване на облигациите - възможно по инициатива 
на издателя след първата година от датата на издаване, на датата на всяко 
купонно плащане с 30 дневно предизвестие в размер на не по-малко от 400 
000 лева или суми кратни на тази, при допълнително договорена цена на 
обратно изкупуване до кумулативната сума от 4 000 000 лева.  

16. Общината като Емитент е съответното задължено по 
облигационния заем лице, представлявано от Кмета. Задълженото лице 
следва да осигури пари по определената от ЦД сметка за изплащането на 
главницата на облигационния заем и дължимите лихви.  

17. Кметът на Общината е неин представител по отношение на 
облигационерите.  

18. Възлага на кмета на общината да избере и сключи договор с 
инвестиционен посредник, който да изготви Предложение за частно 
предлагане на облигациите от настоящата емисия, както и да организира 
пласирането й и да извърши всички други необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на настоящото решение.  

19. Информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на 
икономическото и финансовото състояние на общината и на правата, 
свързани с ценни книжа се оповестява по следния ред: чрез интернет на 
страницата на общината и избрания инвестиционен посредник. 

 
8.6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 4, т. 1, чл. 

17, ал. 1 от ЗОД, чл. 39 и чл. 43 от Наредба за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община 
Варна и по предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
ФБ14000715ВН-001ВН/08.12.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие Община Варна да поеме дългосрочен дълг за мостово 
финансиране на проекти по ОП на ЕС и други инвестиционни проекти чрез 
банков заем в размер до 10 000 000 лв. Възлага на кмета на община Варна 
да проведе процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена 
поръчка за избор на финансова институция за отпускане на заем със 
следните параметри:  

• Размер на заема – до 10 000 000 лв.;  
• Валута  - лева; 



• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем; 
• Обезпечение на заема – залог по реда на ЗОЗ върху собствени 

приходи и обща изравнителна субсидия;  
• Срок на заема – 10 г.;  
• Срок на усвояване – 12 месеца; 
• Гратисен период – 12 месеца;  
• Начин на погасяване: 
- лихви – ежемесечно; 
- главница – до 107 равни месечни вноски и една последна 

изравнителна вноска; 
• Максимален лихвен процент – плаващ лихвен процент - ОЛП на 

БНБ + надбавка не по-висока от 5 %;  
• Такса за управление на заема – до 0.5 % (еднократно); 
• Такса ангажимент – до 1.00% годишно върху неусвоената част от 

заема, платима ежемесечно;  
• Максимален размер на лихви за просрочие/неустойки - до 0.05 % 

дневно върху просрочената лихва до пълното погасяване на просрочените 
суми;  

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

ЗОД, чл. 39 и чл. 43 от Наредба за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 
съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Варна, и във 
връзка с решение № 1728-11-1/35/03.09.14 г. на Общински съвет – Варна и 
по предложение от кмета на Община Варна с изх. № ФБ14000715ВН-
001ВН/08.12.2014 г., изменено и допълнено с предложение на кмета на 
Община Варна с изх. №  РД14029207ВН/12.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за поемане на общински дълг чрез сключване на 
договор с гарантиран резултат с предмет „Енергоефективни услуги с 
гарантиран резултат на общински обекти“ на стойност до 3 654 000 лв. (с 
ДДС). 

Максимален размер на дълга по обекти: 
1. Дом за стари хора „Гергана“ в гр. Варна – до 768 000 лв. (с ДДС); 
2. Общежитие „Михаил Колони“ А в гр. Варна – до  276 000 лв. (с 

ДДС); 
3. Общежитие „Михаил Колони“ В в гр. Варна – до 270 000 лв. (с 

ДДС); 
4. Административна сграда на Община Варна - до 2 340 000 лв. (с 

ДДС); 
• Обезпечение – без обезпечение; 
• Условия за погасяване: 
- срок на погасяване – до 10 г.; 



- източник на погасяване - дългът ще се изплаща от постигнатите 
енергийни икономии за договорения период, но в размер не по-голям от 
гарантираните енергийни икономии от изпълнителя; 

- погасителни вноски – изплащат се един месец след подписване на 
приемо - предавателен протокол, който отразява надлежното завършване и 
предаване на дейностите; 

• Максимален лихвен процент – без лихва; 
• Такси, комисионни и други – разходи за консултантски услуги: 
- Независим строителен надзор; 
- Контролно обследване от независим одитор - второ енергийно 

обследване за верифициране на постигнатите резултати.  
 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви благодаря, г-н Балабанов. Колеги, имате ли мнения и 

съображения по така изчетените проекти за решения? Г-н Начков, 
заповядайте. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми колеги, искам да изразя нашето становище по така 

изчетените решения за поемане на дългосрочен дълг. Тъй като се взе 
решение за анблок гласуване, все пак искам по отделните кредити, които 
се предлагат да кажа няколко думи. Значи ние бихме подкрепили 
предложенията за теглене на кредит чрез „ФЛАГ“, тъй като това е вече 
изпитан метод за намиране на финансов ресурс особено за големите 
проекти, които по „Регионално развитие“ се реализират. Явно тука бихме 
подкрепили тия кредити. По отношение на кредита за Юнашкия салон 
също един знаков обект във Варна, който беше представен на обсъждане 
пред спортната общественост и в момента се търси начин, по който да се 
реши и осигури кредитния ресурс за неговото изпълнение. По този кредит 
ние считаме, че единствения проблем ми се струва, че лихвения процент на 
кредитна линия „Б“, т.е. валутната част на кредита е по-висок от 
нормалния за такива сделки, защото сумата не е голяма. 

По-особено ни е мнението за облигационните заеми, които Община 
Варна предвижда да изтегли, като тука на първо място слагаме, че 
предмета на облигационния заем е твърде общо записан. Значи, когато се 
теглят 15 млн. и пишем реконструкция, основен ремонт и на спортни 
площадки, фитнес площадки и други инвестиционни проекти. И двата 
облигационни кредита завършват с „други инвестиционни проекти“. Значи 
Община Варна до сега е теглила три или четири облигационни заема, ако 
не се лъжа, като винаги е имало поименно изброяване на обектите, които 
ще се изградят с облигационния заем. Аз знам, че това първо не е 
изискване, но това е публичната страна на нещата. Един път към тези, с 
които средства след това ще ги връщаме на облигационерите и второто е, 



самите облигационери да знаят къде ще се вложат парите. Защото и в двете 
решения единственото, което посредника ще ги информира е за 
финансовото състояние на общината. Затова аз считам, че тука не е 
необходимо толкова да се бърза с облигационните заеми, а може да се 
изпише конкретиката или да се допълни този предмет с площадки и 
обекти, които ще се изграждат. Също и по втория проект – финансиране, за 
10-те млн., финансиране собственото участие по проекти по оперативни 
програми на Европейския съюз и други инвестиционни програми. Значи 
ние сме в началото на програмния период. Никой не знае какви схеми ще 
се отворят. На скоро започна утвърждаването от Брюксел на първите 
програми оперативни, които бяха предложение за втория програмен 
период, и теглим общ кредит, в който ако има последващо решение на 
общинския съвет значи, че тия 10 млн. ще бъдат по „Регионално развитие“, 
по „Развитие на човешките ресурси“ или по други оперативни програми, 
„Околна среда“. Да, но така в общ текст може би има вече някакви 
договорки с банките, но аз считам, защото ще участват финансови 
институции и в тези облигационни заеми. Аз считам, че по-голямата 
публичност и разчетност дава повече надеждност на крайния резултат. По 
отношение на последния кредит, той е, решението е в последствие от наше 
решение от месец септември, това показва че ще се завърши една пилотна 
фаза, но аз лично съм учуден как 10 год. за 10 млн. ще връщаме на някои 
парите без лихва. Значи този, който спечели трябва да .. Не мога да го 
определя точно какъв е, че няма 10 млн. да ги жертва 10 год., да си прибере 
лихвите. Но така е пилотния проект създаден. Докато сега ми направи 
впечатление, че вече почват първите схеми да се отварят за енергийно 
спестяващи проекти нали, колегата от тази програма, от тази комисия, 
приехме неговото предложение в дневния ред. В заключение, като цяло ще 
бъдем принудени да се въздържим, но искам да направя едно предложение 
общо за облигационните заеми, да се допълни с поетапно отчитане на 
кмета за изпълнение на тези решения, тъй като там е споменато, че ние ще 
научим някога крайния резултат. А има няколко стъпки да се извървят до 
завършване на кредита, до реализиране на процедурата за облигационния 
заем. И мисля, че в обща полза е общинския съвет да знае как вървят 
процедурите, тъй като .. Айде, като извадя „ФЛАГ“ ще останат някъде 
около 30 млн., това не е малка инвестиция, която общината поема за дълъг 
период от време. Дали ние и нашите поколения ще плащаме, защото има 
тежест 2030 г. Така че за мен имаше друга възможност, да се изчака поне 
до средата на 2015 г., да се успокоят нещата в стартирането на 
оперативните програми и тогава да се види в кои какви проблеми има и 
какъв финансов ресурс е нужен. На всички нас ни е ясно, че с бюджета 
това нещо не може да стане. Правихме такива опити, но явно трябва и 
дългови инструменти да ползваме, за да реализираме големите проекти за 
Варна, за да разчитаме на някакво развитие на града. 



Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Начков. Бяхте много изчерпателен. Пак малко 

времето пресрочихте, другия път 3 мин. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Еее, служете тука … 
 
Иван ЛУКОВ 
Така, да разбирам, че правите предложение … Г-н Начков, да 

разбираме ли, че правите предложение към всяко едно от решенията, които 
касаят … 

 
Пламен НАЧКОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
За облигационните заеми, да, точно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз последно разбрах, че имаме нужда от всички заеми, от 

изказването и съответно очаквам колегите ни да го подкрепят 
предложението. 

 
Пламен НАЧКОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Аз говоря към …. 
 
Пламен НАЧКОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Ок. Разбрах. Имате .. Г-н Начков, да го изчетем предложението Ви – 

без „ФЛАГ“ заема .. Без двата заема за „ФЛАГ“ и енергийния проект, без 
тези трите, за всички останали имате предложение задължаваме кмета на 
Община Варна да извършва поетапно отчитане на изразходваните средства 
по заемите. На усвоените … 

 
Пламен НАЧКОВ 
…………….. /н.р./ 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Да, да. На всяко тримесечие да имаме отчет до къде е стигнала 

работата по тези заеми, които ние ще гласуваме. 
 
Пламен НАЧКОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Да, т.е. съвсем така накратко – задължаваме кмета на Община Варна 

да извършва поетапно отчитане на дейностите по заемите, които предстои 
да бъдат изтеглени. 

 
Пламен НАЧКОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
При реализиране на процедурите по заемите, на всяко тримесечие. .. 

Г-н Пейчев, поискахте думата, заповядайте. 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани. Взимам повод от изказването на г-н 
Начков по отношение на дълговите инструменти. Аз искам да припомня, 
че за дълговите инструменти беше направено изключително сериозно и 
изключително подробно обществено обсъждане. Ако влезете на сайта на 
общината ще видите, че и сега стоят всички слайдове, които бяха свързани 
с дълговите инструменти, които бяха предложение за обсъждане. По време 
на обсъждането се обсъдиха абсолютно всички дългови инструменти, 
които ще се ползват и тук искам да обясня защо трябва да използваме тези 
дългови инструменти, за да така да ги обсъдим към този момент всички, за 
да имаме възможност следващата финансова година да е обезпечена. 
Първо, всички вие като общински съветници знаете, че 39 месеца, до 39 
месеца след началото на мандата могат да се обсъждат дългови 
инструменти, след това няма такава възможност. Така че януари месец 
изтича възможността за обсъждане на дългови инструменти и затова ние 
достатъчни превантивно сме мислили по този въпрос, за да поставим на 
масата за обсъждане и в момента също пред общинския съвет за обсъждане 
и за гласуване, за да имаме гарантирана успешна финансова година. Бих 
искал да припомня, че следващата година е изключително важна - 2015 г., 
защото 2015 г. завършва програмния период 2007 – 2013 г., т.е. всички 
проекти по които работи Община Варна завършват през 2015 г. За да могат 
успешно да бъдат приключени тези проекти, ние трябва да ги осигурим 
финансово. И затова този ресурс, който сме предвидили за различно 



направление, като дългови инструменти, те са насочени основно в тази 
връзка – за приключване на европейските проекти. Бих искал да спомена и 
да ги разгранича, че за мостово финансиране и за съфинансиране там 
имаме необходимост от приблизително 40 млн. Разбира се голяма, не 
голяма, но част от тези дългови инструменти, които обсъждаме, те са така 
предвидени с резерв, за да имаме възможност при някакъв срив на един 
дългов инструмент да ползваме друг дългов инструмент. По отношение на 
„ФЛАГ“ – да, „ФЛАГ“ е прекрасна възможност за дългов инструмент, но 
той е ограничен. Общината има право и възможност да тегли до 10 млн. Аз 
затова споменавам какви са необходимостите за приключване на 
европейските проекти – те са доста по-големи. Освен това, това което 
предлагаме ние като дългови инструменти, ако обърнахте внимание на 
лихвените проценти, на „ФЛАГ“ лихвения процент е 5.2, а другите които 
ние предлагаме да ползваме са до 4.5. В определени разговори имаме и по-
нисък лихвен процент, който ще постигнем по различните направления на 
дълговите инструменти. И не на последно място, всички тези дългови 
инструменти ние сме анализирали, че можем и имаме възможност да ги 
поемем през следващата година и да го обслужваме през следващите 
години, защото достатъчно добре е анализирана приходната част на 
бюджета, достатъчно добри анализи са направени и те са положителни по 
отношение на финансовата рамка, която ще има общината, и по отношение 
на управлението на финансовия ресурс. И затова още веднъж искам да 
напомня, че тези инструменти, които ние ги коментираме в момента, те са 
свързани с предходния програмен период, а не с бъдещия програмен 
период. Ние трябва да приключим предходния програмен период. А за да е 
всичко това, целия програмен период успешен трябва да осигурим 
задължително и всичко това заложено и в проекто-бюджета за 2015 г. Вече 
проекто-бюджета е обсъждан, вижда се, той е качен и сайта на общината, 
виждат се параметрите, виждат се финансовите възможности за работа, 
виждат се амбициозната програма и амбициозния бюджет, вижда се че той 
е реалистичен и достатъчно достъпен за хората, вижда се каква е 
насочеността, че бюджета е насочен към всички социални групи граждани 
за реализиране на политики във всички сфери. И това е бюджет, който е 
продължение на бюджета и на 2014 г. с ангажиментите и приоритетите, 
които е поел г-н Портних, като кмет на Община Варна за намаляване на 
данъчната тежест, вие току що гласувахте предложение две за намаляване 
и запазване на данъчната тежест на гражданите, за реализиране на всички 
приоритети, които бяха посочени миналата година тази година тези 
приоритети продължават, за амбициозна капиталова програма, за 
достатъчно ефективно управление на средствата от европейските фондове 
и ангажиране на ресурс за осъществяване на проекти на територията на 
Община Варна, за да може да има сериозно така виждане за развитието на 
град Варна. Благодаря ви. 



Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря, г-н Пейчев за изчерпателния анализ. Имате ли 

други мнения и съображения колеги, по така изчетения проект за решение? 
Не виждам. Само понеже постъпи предложение от г-н Начков, да го 
изчета, ако го поддържа трябва да го подложа на гласуване. Задължава 
кмета на Община Варна да внася отчет в Общински съвет – Варна на всяко 
тримесечие за етапа на изпълнение на взетото решение без заемите към 
„ФЛАГ“ и енергоефективни услуги с гарантиран резултат. 

 
Пламен НАЧКОВ 
………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Взетите? То към всяко решение ще се добави, затова казвам взетото 

решение, понеже ще бъде добавено към всяко отделно решение. Мнения и 
съображения по така направеното предложение от г-н Начков? Няма. В 
режим на гласуване за предложението на г-н Начков, което току що го 
формулирахме. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
И в режим на гласуване за така прочетения проект за решение плюс 

това, което току що приехме и на г-н Начков да бъде добавено към всяко 
едно решение без това, което го изчетохме за заемите по „ФЛАГ“ и за 
енергийно ефективни услуги с доказан резултат. В режим на гласуване сме 
колеги. 

 
1881-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 4, т. 1, 

чл. 17, ал. 1 и чл. 19а от ЗОД, чл. 39, т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от кмета на 
Община Варна с изх. № ФБ14000715ВН-001ВН/08.12.2014 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие: 

Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 
поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „В 
подкрепа на Варна за програмен период 2014 - 2020 г.”, финансиран от 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г., приоритетна 
ос 5: „Техническа помощ, схема за БФП № BG161PO001/5-02/2012 „В 
подкрепа за следващия програмен период“, при следните основни 
параметри: 



• Максимален размер на дълга – 658 252 (шестстотин петдесет и 
осем хиляди двеста петдесет и два); 

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

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

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161PO001/5-02/2012/011; 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 5.078 %;  

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

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Варна по 

Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/5-02/2012/011, сключен с 
Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и  

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

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

 
 
 
 
 
1881-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 4, т. 

1, чл. 17, ал. 1 и чл. 19а от ЗОД, чл. 39, т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от кмета на 
Община Варна с изх. № ФБ14000715ВН-001ВН/08.12.2014 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие: 

Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 
поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проектно 
предложение: „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища 



в Община Варна”, финансиран от Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007 - 2013 г., приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“, схема за БФП BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за 
осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, 
малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в 
неравностойно положение“, при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 901 575 (деветстотин и една хиляди 
петстотин седемдесет и пет); 

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

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

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган, съгласно договора за безвъзмездна финансова 
помощ; 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 5.078 %; 

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

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Варна по 

договора за безвъзмездна помощ, сключен с Управляващия орган на 
съответната Оперативна програма, и  

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

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

 
 
 
 
 
1881-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, 

ал. 1 и чл. 19а от ЗОД, чл. 39, т. 2 и чл. 43 от Наредба за условията и реда 
за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община 
Варна и по предложение от кмета на Община Варна с изх. № 



ФБ14000715ВН-001ВН/08.12.2014 г., Общински съвет – Варна изменя и 
допълва свои решения № 828-4/15/20.02.2013 г. т. XVII, XVIII, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV и XXV, и № 1349-3/28/12.02.2014, т. XXIII, XXIV, XXV 
и XXVI в точката, касаеща максималния лихвен процент в следния смисъл:  

„Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 5.078 %“. 

 
 
 
 
 
1881-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 4, т. 

1, чл. 17, ал. 1 и чл. 19а от ЗОД, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от кмета на 
Община Варна с изх. № ФБ14000715ВН-001ВН/08.12.2014 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

Дава съгласие община Варна да поеме дългосрочен общински дълг 
от Регионален фонд за градско развитие АД и Societe Generale Експресбанк 
АД по инициатива JESSICA с цел реализация на проект: „Реконструкция 
на Юнашки салон“ в размер до 1 800 000 лв., при следните основни 
параметри:  

• Кредитори: 
- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие;  
- Кредитна линия Б: Societe Generale Експресбанк АД;  
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 
•  Валута – лева; 
• Размер на кредита - до 600 000 (шестстотин хиляди); 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем; 
• Срок на усвояване – до 31.12.2015 г.; 
• Срок за погасяване – 15 години, считано от дата на подписване на 

договора за кредит, но с падеж не по-късно от 31 декември 2030 г. 
• Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – за периода на строителството, 

както и до 3 месеца след датата на въвеждане на проекта в експлоатация, 
но най-късно до 30.03.2016 г. включително; 

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

надбавка от 3 % на годишна база; 



• Обезпечение – учредяване на особен залог върху собствени 
приходи на община Варна за размера на задълженията по кредита. 

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б: 
• Валута – евро; 
• Размер на кредита - до 613 550 (шестстотин и тринадесет хиляди, 

петстотин и петдесет), (1 200 000 лв.); 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем; 
• Срок на усвояване – до 31.12.2015 г.; 
• Срок за погасяване – 15 години, считано от дата на подписване на 

договора за кредит, но с падеж не по-късно от 31 декември 2030 г. 
• Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – за периода на строителството, 

както и до 3 месеца след датата на въвеждане на проекта в експлоатация, 
но най-късно до 30.03.2016 г. включително; 

- Главницата се изплаща на плавно нарастващи тримесечни вноски. 
- Лихвен период – тримесечен 
• Максимален лихвен процент: 
- за периода на усвояване – 1м EURIBOR + 4.5 % год.; 
– за срока на погасяване – фиксиран лихвен процент - до 5,5 %; 
• Такса за предсрочно погасяване: 
– без такса в случай на предсрочно погасяване със средства, 

генерирани от дейността на проекта и собствени средства на Община 
Варна; 

- такса в размер на 2 % във всички останали случаи, в т. ч. при 
рефинансиране от друга банка; 

• Лихва при просрочие – редовната лихва по кредитната линия + 
надбавка от 3 % на годишна база; 

• Обезпечение – учредяване на особен залог върху собствени 
приходи на община Варна за размера на задълженията по кредита. 

Възлага и делегира права на кмета на Община Варна да подпише 
договор за кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на горното 
решение. 

Задължава кмета на Община Варна да внася отчет в Общински съвет 
– Варна на всяко тримесечие за етапа на изпълнение на взетото решение. 

 
 
 
 
 
1881-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 52, ал. 4 от ЗМСМА, 

във връзка с чл. 3, т. 1, чл. 4, т. 1 и чл. 17 от Закона за общинския дълг 



/ЗОД/ и по предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
ФБ14000715ВН-001ВН/08.12.2014 г., Общински съвет – Варна реши: 

Издава облигации при условията на частно предлагане, като 
определя: 

1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОД – максимален размер на 
облигационния заем – 15 000 000 лв. Минималният размер, в рамките на 
който заемът ще се счита за сключен е 10 000 000 лв.  Средствата ще бъдат 
използвани за реконструкция, основен ремонт и ново изграждане на 
площадки за игра на открито; спортни и фитнес площадки на открито и 
други инвестиционни обекти в полза на местната общност от Капиталовата 
програма на община Варна. 

2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗОД – валута на дълга – лева;  
3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗОД – вид на дълга – общински 

дълг по чл. 3, т. 1 ЗОД – емисия общински ценни книжа – облигации;  
4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗОД – начин на обезпечаване – 

без обезпечение;  
5. На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД – условия на погасяване –  

Падежът на емисията е 8 години, считано от датата на издаване на 
облигациите. За дата на издаване на облигациите се счита датата на 
регистрацията на емисията в „Централен депозитар” АД, като от този 
момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем. 
Срокът за плащане на главницата е 8 години с 3 години гратисен период. 
Начин на издължаване на главницата – на 20 нарастващи тримесечни 
вноски. Амортизационните плащания се правят на 15-то число в края на 
всяко тримесечие след изтичане на гратисния период на емисията 
Институцията, обслужваща плащанията по лихви и главници, е 
„Централен депозитар“ АД; 

6. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД– фиксиран лихвен процент 
– не по-висок от 4,40%;  

7. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – такси и комисионни:  
- Такса на инвестиционния посредник – до 20 000 лв.  покриваща 

такси и услуги за инвестиционнно посредничество;  
- Такси за регистрация на емисията и обслужване в Централен 

депозитар – по Тарифа;  
- Такси за откриване на набирателна сметка в съответна търговска 

банка – по Тарифа на банката;  
8. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – други:  
- Максимален брой облигации – 15 000 броя. Номиналната и 

емисионна стойност на всяка една облигация са равни и са в размер на 1 
000 лева. При определянето на емисионната стойност не е използван 
особен метод.  

- Вид на облигациите – облигациите от настоящата емисия са 
поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, емитирани 



при условията на първично частно предлагане и ще бъдат регистрирани в 
“Централен депозитар” АД. Всички облигации от емисията осигуряват 
еднакво право на вземане срещу Общината.  

- Права, които облигацията дава - Облигационерите от настоящата 
емисия образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи се в правото 
на вземане върху главницата, която представлява номиналната стойност на 
притежаваните облигации (амортизационно плащане) и право на лихва 
(купонно плащане). Не се предоставят права на облигационерите по 
отношение на други кредитори на Общината.  

- Право да получат лихвени и/или амортизационни плащания имат 
притежателите на облигации, които са вписани като такива най-малко 5 
работни дни преди съответния падеж в книгата на облигационерите, 
водена от ЦД.  

- Записване на облигациите - Облигациите се предлагат за записване 
само на институционални инвеститори и само срещу пари. Няма 
ограничения на броя на облигациите, които един инвеститор може да 
запише. Записването се счита за успешно приключило, съответно - заемът 
за валидно сключен, когато е изтекъл обявеният срок за записване, записан 
е минималният размер от 10 000 000 лева, при който облигационният заем 
се счита сключен и е внесена пълната емисионна стойност на записаните 
облигации. Подписката се счита за успешно приключила, съответно – 
заемът за валидно сключен и когато, дори да не е изтекъл обявеният срок 
за записване, е записан целият размер на облигационната емисия и е 
внесена пълната емисионна стойност на облигациите.   

- Началната дата за записване на облигациите ще се определи 
допълнително, след приемане на настоящото решение и след преговори с 
потенциални институционални инвеститори, но не по-късно от 30.06.2015 
г.  

- Крайният срок за записване на облигациите е 20 работни дни от 
началната дата. Общинският съвет овластява кмета на общината с правото 
да удължи еднократно срока за записване на облигациите до 30.09.2015 г.  

- Датата на обявяването на заема за сключен, е датата на 
регистрацията на емисията в ЦД. Регистрацията се осъществява в срок до 
два работни дни след изтичане на крайния срок за записване на 
облигациите.  

- Облигационери - Първичното предлагане, на основание чл. 50, ал. 1 
от ЗОД, ще е само на институционални инвеститори по смисъла на § 1, т. 1, 
буква „в” от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, т.е. банки, които не действат като 
инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, договорни 
фондове, застрахователни дружества, пенсионни фондове или други 
дружества, чиито предмет на дейност изисква придобиване, държане и 
прехвърляне на ценни книжа.  



- Инвестиционен посредник - Облигациите се записват и заплащат 
чрез инвестиционен посредник – член на „Българска фондова борса – 
София” АД (БФБ), осъществяващ сделки на регулиран пазар на ценни 
книги за негова сметка или сметка на негов клиент.  

- Набирателна сметка - Паричните суми, съответстващи на 
емисионната стойност на записаните облигации, се превеждат по 
специална набирателна сметка. Недопустимо е частично заплащане на 
емисионната стойност.  

- Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез 
платежния документ, който получават записалите облигации лица при 
извършване на съответното плащане по сметката на своя инвестиционен 
посредник. ЦД издава депозитарни разписки на лицата, придобили 
облигации, при заявяване. Облигационерите получават депозитарните си 
разписки чрез избран от тях инвестиционен посредник.  

- Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила. 
Подписката се обявява за неуспешно приключила в случай, че до изтичане 
на крайния й срок, включително й удължения, бъдат записани по-малко от 
10 000 броя облигации. Ако подписката приключи, без да се изпълнят 
предвидените за сключване на заема условия, набраните суми се връщат на 
лицата, записали облигации, заедно с начислената лихва в срок до един 
месец от окончателния край на записването. 

- Последващи действия за допускане на емисията облигации за 
търговия на БФБ могат да се реализират след приключване на първичното 
частно предлагане.  

- Обратно изкупуване на облигациите - възможно по инициатива на 
издателя след първата година от датата на издаване, на датата на всяко 
купонно плащане с 30 дневно предизвестие в размер на не по-малко от 600 
000 лева или суми кратни на тази, при допълнително договорена цена на 
обратно изкупуване до кумулативната сума от 6 000 000 лева.  

- Общината като Емитент е съответното задължено по 
облигационния заем лице, представлявано от Кмета. Задълженото лице 
следва да осигури пари по определената от ЦД сметка за изплащането на 
главницата на облигационния заем и дължимите лихви в срок не по-малко 
от 5 работни дни предварително.  

- Кметът на общината е неин представител по отношение на 
облигационерите.  

- Възлага на кмета на общината да избере и сключи договор с 
инвестиционен посредник, който да изготви Предложение за частно 
предлагане на облигациите от настоящата емисия, както и да организира 
пласирането й и да извърши всички други необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на настоящото решение.  

- Информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на 
икономическото и финансовото състояние на общината и на правата, 



свързани с ценни книжа се оповестява по следния ред: чрез интернет на 
страницата на общината и избрания инвестиционен посредник. 

Задължава кмета на Община Варна да внася отчет в Общински съвет 
– Варна на всяко тримесечие за етапа на изпълнение на взетото решение. 

 
 
 
 
 
1881-3-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 52, ал. 4 от ЗМСМА, 

във връзка с чл. 3, т. 1, чл. 4, т. 1 и чл. 17 от Закона за общинския дълг и по 
предложение от кмета на Община Варна с изх. № ФБ14000715ВН-
001ВН/08.12.2014 г., Общински съвет – Варна реши: 

Издава облигации при условията на частно предлагане, като 
определя: 

1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОД – максимален размер на 
облигационния заем – 10 000 000 лв. Минималният размер, в рамките на 
който заемът ще се счита за сключен е 6 000 000 лева.  

Средствата ще бъдат използвани за финансиране на собствено 
участие по проекти финансирани от ОП на ЕС и други инвестиционни 
проекти. 

2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗОД – валута на дълга – лева;  
3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗОД – вид на дълга – общински 

дълг по чл. 3, т. 1 от ЗОД – емисия общински ценни книжа – облигации;  
4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗОД – начин на обезпечаване – 

без обезпечение;  
5. На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД – условия на погасяване –  
Падежът на емисията е 8 години, считано от датата на издаване на 

облигациите. За дата на издаване на облигациите се счита датата на 
регистрацията на емисията в „Централен депозитар” АД, като от този 
момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем. 
Срокът за плащане на главницата е 8 години с 3 години гратисен период. 
Начин на издължаване на главницата – на 20 нарастващи тримесечни 
вноски. 
Амортизационните плащания се правят на 15 число в края на всяко 
тримесечие след изтичане на гратисния период на емисията. Институцията, 
обслужваща плащанията по лихви и главници е „Централен депозитар“ 
АД. 

6. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – фиксиран лихвен процент 
- не по-висок от 4,40 %.  Лихвата се плаща на 15 число в края на всяко 
тримесечие от датата на издаване на облигациите.  

7. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – такси и комисионни:  



8. Такса на инвестиционния посредник – до 20 000 лв., покриваща 
такси и услуги за инвестиционно посредничество;  

9. Такси за регистрация на емисията и обслужване в Централен 
депозитар – по Тарифа;  

10. Такси за откриване на набирателна сметка в съответна търговска 
банка – по Тарифа на банката;  

11. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – други:  
- Максимален брой облигации – 10 000 броя. Номиналната и 

емисионна стойност на всяка една облигация са равни и са в размер на  
1 000 лева. При определянето на емисионната стойност не е 

използван особен метод. 
- Вид на облигациите – облигациите от настоящата емисия са 

поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, емитирани 
при условията на първично частно предлагане и ще бъдат регистрирани в 
“Централен депозитар” АД. Всички облигации от емисията осигуряват 
еднакво право на вземане срещу Общината.  

- Права, които облигацията дава - Облигационерите от настоящата 
емисия образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи се в правото 
на вземане върху главницата, която представлява номиналната стойност на 
притежаваните облигации (амортизационно плащане) и право на лихва 
(купонно плащане). Не се предоставят права на облигационерите по 
отношение на други кредитори на Общината.  

- Право да получат лихвени и/или амортизационни плащания имат 
притежателите на облигации, които са вписани като такива най-малко 5 
дни преди съответния падеж в книгата на облигационерите, водена от ЦД.  

- Записване на облигациите - Облигациите се предлагат за записване 
само на институционални инвеститори и само срещу пари. Няма 
ограничения на броя на облигациите, които един инвеститор може да 
запише. Записването се счита за успешно приключило, съответно - заемът 
за валидно сключен, когато е изтекъл обявеният срок за записване, записан 
е минималният размер от 6 000 000 лева, при който облигационният заем 
се счита сключен и е внесена пълната емисионна стойност на записаните 
облигации. Подписката се счита за успешно приключила, съответно – 
заемът за валидно сключен и когато, дори да не е изтекъл обявеният срок 
за записване, е записан целият размер на облигационната емисия и е 
внесена пълната емисионна стойност на облигациите.   

- Началната дата за записване на облигациите ще се определи 
допълнително, след приемане на настоящото решение и след преговори с 
потенциални институционални инвеститори, но не по-късно от 30.06.2015 
г.  

- Крайният срок за записване на облигациите е 20 работни дни от 
началната дата. Общинският съвет овластява кмета на общината с правото 
да удължи еднократно срока за записване на облигациите до 30.09.2015 г.  



- Датата на обявяването на заема за сключен, е датата на 
регистрацията на емисията в ЦД. Регистрацията се осъществява в срок до 
два работни дни след изтичане на крайния срок за записване на 
облигациите.  

- Облигационери - Първичното предлагане, на основание чл. 50, ал. 1 
от ЗОД, ще е само на институционални инвеститори по смисъла на § 1, т. 1, 
буква „в” от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, т.е. банки, които не действат като 
инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, договорни 
фондове, застрахователни дружества, пенсионни фондове или други 
дружества, чиито предмет на дейност изисква придобиване, държане и 
прехвърляне на ценни книжа.  

- Инвестиционен посредник - Облигациите се записват и заплащат 
чрез инвестиционен посредник – член на „Българска фондова борса – 
София” АД (БФБ), осъществяващ сделки на регулиран пазар на ценни 
книги за негова сметка или сметка на негов клиент.  

- Набирателна сметка - Паричните суми, съответстващи на 
емисионната стойност на записаните облигации, се превеждат по 
специална набирателна сметка. Недопустимо е частично заплащане на 
емисионната стойност. 

- Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез 
платежния документ, който получават записалите облигации лица при 
извършване на съответното плащане по сметката на своя инвестиционен 
посредник. ЦД издава депозитарни разписки на лицата, придобили 
облигации, при заявяване. Облигационерите получават депозитарните си 
разписки чрез избран от тях инвестиционен посредник.  

- Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила – 
Подписката се обявява за неуспешно приключила в случай, че до изтичане 
на крайния й срок, включително й удължения, бъдат записани по-малко от 
6 000 броя облигации. Ако подписката приключи, без да се изпълнят 
предвидените за сключване на заема условия, набраните суми се връщат на 
лицата, записали облигации, заедно с начислената лихва в срок до един 
месец от окончателния край на записването.  

- Последващи действия за допускане на емисията облигации за 
търговия на БФБ могат да се реализират след приключване на първичното 
частно предлагане.  

- Обратно изкупуване на облигациите - възможно по инициатива на 
издателя след първата година от датата на издаване, на датата на всяко 
купонно плащане с 30 дневно предизвестие в размер на не по-малко от 400 
000 лева или суми кратни на тази, при допълнително договорена цена на 
обратно изкупуване до кумулативната сума от 4 000 000 лева.  

- Общината като Емитент е съответното задължено по 
облигационния заем лице, представлявано от Кмета. Задълженото лице 



следва да осигури пари по определената от ЦД сметка за изплащането на 
главницата на облигационния заем и дължимите лихви.  

- Кметът на Общината е неин представител по отношение на 
облигационерите.  

- Възлага на кмета на общината да избере и сключи договор с 
инвестиционен посредник, който да изготви Предложение за частно 
предлагане на облигациите от настоящата емисия, както и да организира 
пласирането й и да извърши всички други необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на настоящото решение.  

- Информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на 
икономическото и финансовото състояние на общината и на правата, 
свързани с ценни книжа се оповестява по следния ред: чрез интернет на 
страницата на общината и избрания инвестиционен посредник. 

Задължава кмета на Община Варна да внася отчет в Общински съвет 
– Варна на всяко тримесечие за етапа на изпълнение на взетото решение. 

 
 
 
 
 
1881-3-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 4, т. 

1, чл. 17, ал. 1 от ЗОД, чл. 39 и чл. 43 от Наредба за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община 
Варна и по предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
ФБ14000715ВН-001ВН/08.12.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие Община Варна да поеме дългосрочен дълг за мостово 
финансиране на проекти по ОП на ЕС и други инвестиционни проекти чрез 
банков заем в размер до 10 000 000 лв. Възлага на кмета на община Варна 
да проведе процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена 
поръчка за избор на финансова институция за отпускане на заем със 
следните параметри:  

• Размер на заема – до 10 000 000 лв.;  
• Валута  - лева; 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем; 
• Обезпечение на заема – залог по реда на ЗОЗ върху собствени 

приходи и обща изравнителна субсидия;  
• Срок на заема – 10 г.;  
• Срок на усвояване – 12 месеца; 
• Гратисен период – 12 месеца;  
• Начин на погасяване: 
- лихви – ежемесечно; 



- главница – до 107 равни месечни вноски и една последна 
изравнителна вноска; 

• Максимален лихвен процент – плаващ лихвен процент - ОЛП на 
БНБ + надбавка не по-висока от 5 %;  

• Такса за управление на заема – до 0.5 % (еднократно); 
• Такса ангажимент – до 1.00% годишно върху неусвоената част от 

заема, платима ежемесечно;  
• Максимален размер на лихви за просрочие/неустойки - до 0.05 % 

дневно върху просрочената лихва до пълното погасяване на просрочените 
суми. 

Задължава кмета на Община Варна да внася отчет в Общински съвет 
– Варна на всяко тримесечие за етапа на изпълнение на взетото решение. 

 
 
 
 
 
1881-3-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, 

ал. 1 от ЗОД, чл. 39 и чл. 43 от Наредба за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 
съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Варна, и във 
връзка с решение № 1728-11-1/35/03.09.14 г. на Общински съвет – Варна и 
по предложение от кмета на Община Варна с изх. № ФБ14000715ВН-
001ВН/08.12.2014 г., изменено и допълнено с предложение на кмета на 
Община Варна с изх. №  РД14029207ВН/12.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за поемане на общински дълг чрез сключване на 
договор с гарантиран резултат с предмет „Енергоефективни услуги с 
гарантиран резултат на общински обекти“ на стойност до 3 654 000 лв. (с 
ДДС). 

Максимален размер на дълга по обекти: 
1. Дом за стари хора „Гергана“ в гр. Варна – до 768 000 лв. (с ДДС); 
2. Общежитие „Михаил Колони“ А в гр. Варна – до  276 000 лв. (с 

ДДС); 
3. Общежитие „Михаил Колони“ В в гр. Варна – до 270 000 лв. (с 

ДДС); 
4. Административна сграда на Община Варна - до 2 340 000 лв. (с 

ДДС); 
• Обезпечение – без обезпечение; 
• Условия за погасяване: 
- срок на погасяване – до 10 г.; 
- източник на погасяване - дългът ще се изплаща от постигнатите 

енергийни икономии за договорения период, но в размер не по-голям от 
гарантираните енергийни икономии от изпълнителя; 



- погасителни вноски – изплащат се един месец след подписване на 
приемо - предавателен протокол, който отразява надлежното завършване и 
предаване на дейностите; 

• Максимален лихвен процент – без лихва; 
• Такси, комисионни и други – разходи за консултантски услуги: 
- Независим строителен надзор; 
- Контролно обследване от независим одитор - второ енергийно 

обследване за верифициране на постигнатите резултати. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 1; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна изменя свое решение № 1683-3/35/03.09.2014 г., като текстът: 
 Средствата в размер на 85 000 лв. да бъдат осигурени от бюджета на 

Община Варна за 2014 г. на „Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна“ ЕООД в седем дневен срок от подписване на 
договора за доставка и монтаж на горецитираната медицинска апаратура. 
Остатъка от продажната цена в размер до 110 000 лв. да бъде поет от 
бюджета на Община Варна за 2015 г.    

Изменя се, като следва: 
„Средствата в размер на 195 000 лв. да бъдат осигурени от бюджета 

на Община Варна за 2015 г. на „Специализирана болница по очни болести 
за активно лечение – Варна“ ЕООД в седем дневен срок от подписване на 
договора за доставка и монтаж на горецитираната медицинска апаратура“.   

 
Това беше взето на комисия, като решение, като в последствие дойде 

едно писмо от управителя на Очна болница, с което той поиска ние да 
дадем съгласие, тъй като са налице излезли нови модели от същата 
апаратура, да дадем съгласие евентуално той със собствени средства или 
по-скоро лечебното заведени със собствени средства да дофинансира 
евентуално стойността на медицинската апаратура с до 10 %, а именно с 
около 19 500 лв., като в този смисъл колеги ви предлагам да допълним това 
решение с:   

Общински съвет – Варна дава съгласие в случай, че стойността на 
медицинската апаратура е над 195 000 лв. „Специализирана болница по 
очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД при необходимост да 
осигури дофинансиране за остатъчната стойност в размер до 10% от 
стойността на медицинската апаратура. 

 
 



1882-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна изменя свое решение № 1683-3/35/03.09.2014 г., като текстът: 

 Средствата в размер на 85 000 лв. да бъдат осигурени от бюджета на 
Община Варна за 2014 г. на „Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна“ ЕООД в седем дневен срок от подписване на 
договора за доставка и монтаж на горецитираната медицинска апаратура. 
Остатъка от продажната цена в размер до 110 000 лв. да бъде поет от 
бюджета на Община Варна за 2015 г.    

Изменя се, като следва: 
„Средствата в размер на 195 000 лв. да бъдат осигурени от бюджета 

на Община Варна за 2015 г. на „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение – Варна“ ЕООД в седем дневен срок от 
подписване на договора за доставка и монтаж на горецитираната 
медицинска апаратура“.   

Общински съвет – Варна дава съгласие в случай, че стойността на 
медицинската апаратура е над 195 000 лв. „Специализирана болница по 
очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД при необходимост да 
осигури дофинансиране за остатъчната стойност в размер до 10% от 
стойността на медицинската апаратура. 

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

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1883-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 4 от 

Закона за лечебните заведения и на база проведен дебат на заседание на 
ПК „Финанси и бюджет“ на 12.12.2014 г., във връзка с писмо от доц. д-р 
Христо Ганчев - управител на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД с № 
ОС14001479ВН/15.12.2014 г., Общински съвет -  Варна дава съгласие да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер на 202 000 лв. на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна” ЕООД за покриване на задължения за фонд работна 
заплата и осигурителни вноски на персонала за периода от 01.06.2014 г. до 
31.12.2014 г. за финансово оздравяване на лечебното заведение. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 
2015г. 

 
 



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. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1884-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

от кмета на Община Варна с изх. № РД14002060ВН-001ВН/12.12.2014 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за осигуряване на месечни средства 
за дневни разходи в размер на 33 лв. /тридесет и три лева/ за 6 деца с общ 
размер 1386 лв. /хиляда триста осемдесет и шест лева/ под формата на 
дофинансиране на държавна дейност, дейност 530 „Центрове за 
настаняване от семеен тип“ при ЦНСТ „Другарче“. 

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

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1885-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА 

и по предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД14029199ВН/12.12.2014 г., Общински съвет – Варна реши: 

 Дава съгласие Община Варна да кандидатства с две проектни 
предложения по проект „Красива България“ 2015 г., както следва: 

1. „Изпълнение на строително – ремонтни работи по сградата на 
СОУ „Неофит Бозвели“ с общ обем от 178 344.44 лв. с ДДС, от които  за 
Строително-ремонтни работи – 169 427.22 с ДДС и 8 917.22 лв. с ДДС за 
оперативно управление от страна на проект „Красива България“;  

2. „Изпълнение на строително-ремонтни работи на сградата на 
НГХНИ „Константин Преславски“ с обем от 179 989.54 лв. с ДДС, от 
които Строително-ремонтни работи – 170 990.06 лв. с ДДС и 8 999.48 лв. с 
ДДС за оперативно управление от страна на проект „Красива България“. 

Дава съгласие да бъдат осигурени в бюджета за съответната година, 
средства за съфинансиране на проектни предложения, както следва: 

1. За обект „Изпълнение на строително-ремонтни работи по сградата 
на СОУ „Неофит Бозвели“ – съфинансираща сума от 89 172.22 лв. с ДДС. 



2. За обект „Изпълнение на строително-ремонтни работи на сградата 
на НГХНИ „Константин Преславски“ – съфинансираща сума от 
89 994.77 лв. с ДДС. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
И Людмил Цветков – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1886-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 59 от ЗМСМА и 

по предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД14029198ВН/12.12.2014 г., Общински съвет – Варна реши: 

Дава съгласие Община Варна да участва като партньор по проект 
„Подпомагане на трансгранични туристически пътувания в Европа 
през неактивния сезон, за туристи 55+” („Facilitating transnational low 
season tourism exchanges in Europe encouraging Senior Citizens to travel”) по 
Покана за представяне на проектни предложения COS-TFLOWS-2014-3-15 
„Улесняване на европейските транснационални туристически потоци за 
пенсионери и млади хора извън сезон“ (Facilitating Eu Transnational 
Tourism Flows for Seniors and Young People in the Low and Medium seasons). 

Дава съгласие за изпълнението на проект „Подпомагане на 
трансгранични туристически пътувания в Европа през неактивния сезон, за  
туристи 55+” („Facilitating transnational low season tourism exchanges in 
Europe encouraging Senior Citizens to travel”) по Покана за представяне на 
проектни предложения COS-TFLOWS-2014-3-15 „Улесняване на 
европейските транснационални туристически потоци за пенсионери и 
млади хора извън сезон“ (Facilitating Eu Transnational Tourism Flows for 
Seniors and Young People in the Low and Medium seasons), да се предоставят 
средства в размер на 21 666,67 евро или 42 376,32 лева, за осигуряване на 
собствения принос на Община Варна. 

Общински съвет - Варна упълномощава кмета на Община Варна да 
подпише Партньорско споразумение за целите на проект „Подпомагане 
на трансгранични туристически пътувания в Европа през неактивния 
сезон, за туристи 55+” („Facilitating transnational low season tourism 
exchanges in Europe encouraging Senior Citizens to travel”) по Покана за 
представяне на проектни предложения COS-TFLOWS-2014-3-15 
„Улесняване на европейските транснационални туристически потоци за 



пенсионери и млади хора извън сезон“ (Facilitating Eu Transnational 
Tourism Flows for Seniors and Young People in the Low and Medium seasons). 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 от  

Закона за публичните финанси и чл. 38, ал. 4 от Наредбата за условията и 
реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните 
дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с 
изх. № РД13005009ВН-095ВН//12.12.2014 г., Общински съвет – Варна 
реши: 

Дава съгласие, на основание подписания договор № 
BG161PO001/3.2-03/2013/003 Регионален туристически продукт 
„Различното преживяване – качество, полза и стойност“, да се осигурят 
заемообразно средства от бюджета на Община Варна за 2015 г. в размер на 
35 785 /тридесет и пет хиляди седемстотин осемдесет и пет/ лева. 

Дава съгласие, на основание подписания договор № 
BG161PO001/3.2-03/2013/003 Регионален туристически продукт 
„Различното преживяване – качество, полза и стойност“, да се осигурят 
средства от бюджета на Община Варна за 2015 г. в размер на 32 777 
/тридесет и две хиляди седемстотин седемдесет и седем/ лева, 
представляващи задължителен и допълнителен финансов принос на 
кандидата. 

 
Аврам ТОДОРОВ 
…………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
…………………. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Станете на микрофон. 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Кажете, не знам, на микрофон, ако имате някакъв въпрос, 

заповядайте г-н Тодоров. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
…………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Е ми не, понеже трябва и за протокола да бъде записано, няма …. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
…. Айде да го обясним и на останалите до 40 и колко. 
 
Иван ЛУКОВ 
Какво да обясним? 
 
Пламен НАЧКОВ 
Иска повече информация за проекта … /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Повече информация – разбрахме. Заповядайте, директора на 

дирекция. 
 
Соня ГЕОРГИЕВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани. На 20.02.2013 г. беше подписан договор 
с Община Варна, като бенефициент по проект Регионален туристически 
продукт „Различното преживяване – качество полза и стойност“, като 
общия размер в, Община Варна е в партньорство с общините Аврен, 
Аксаково, Белослав, Девня и Варненска туристическа камара. Договора е 
24 месеца, като изтича на 20.02.2015 г. Общия размер на договора беше 
456 хил., като вследствие на проведените обществени поръчки договора 
спадна на 233 хил. Предвид това, поради това, че част от обществените 
поръчки се забавиха, като процедура, реално договора се провежда от 
август месец 2014 г., като до този момент са проведени пет 
експедициенски пътувания и сме участвали на три изложения. Основната 
част от дейностите са предвидени за януари и февруари, като ще участваме 
на четири изложения. Това са изложенията в Хановер, Рощок, Истанбул и 
Ваканция Спа, и предвид това, че имаме разплащания по договорите с 
изпълнителите, затова са и нашите предложения.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тодоров. 



Аврам ТОДОРОВ 
…………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
За другите. Така, други мнения и съображения? Няма. В режим на 

гласуване. .. В режим на гласуване сме колеги.  
 
1887-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 

от  Закона за публичните финанси и чл. 38, ал. 4 от Наредбата за условията 
и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните 
дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с 
изх. № РД13005009ВН-095ВН//12.12.2014 г., Общински съвет – Варна 
реши: 

Дава съгласие, на основание подписания договор № 
BG161PO001/3.2-03/2013/003 Регионален туристически продукт 
„Различното преживяване – качество, полза и стойност“, да се осигурят 
заемообразно средства от бюджета на Община Варна за 2015 г. в размер 
на 35 785 /тридесет и пет хиляди седемстотин осемдесет и пет/ лева. 

Дава съгласие, на основание подписания договор № 
BG161PO001/3.2-03/2013/003 Регионален туристически продукт 
„Различното преживяване – качество, полза и стойност“, да се осигурят 
средства от бюджета на Община Варна за 2015 г. в размер на 32 777 
/тридесет и две хиляди седемстотин седемдесет и седем/ лева, 
представляващи задължителен и допълнителен финансов принос на 
кандидата. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 1; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от 

Закона за публичните финанси и по предложение от кмета на Община 
Варна с изх. № РД14029210ВН/12.12.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява: 

Получени общо приходи от дарения за периода от 23.08.2014 г. до 
09.12.2014 г. в размер на 61 183.21 лв., съгласно Приложение № 1 
„Получена финансова помощ /дарения/ за район „Аспарухово“ за периода 
от 23.08.2014 г. до 09.12.2014 г., както следва: 

- Получени дарения от граждани от страната в размер на 7 501.69 лв. 
- Получени дарения от граждани от чужбина в размер на 8 681.52 лв. 
- Получени дарения /трансфери/ от общини в размер на 45 000 лв. 



Събраните приходи от дарения за периода от 23.08.2014 г. до 
09.12.2014 г. за район „Аспарухово“ в размер на  61 183.21 лв., да се 
изразходват за изплащане на: 

- помощи на пострадалите от бедствието на 19.06.2014 г. в район 
„Аспарухово“, като бъдат отчетени в местна дейност 284 „Ликвидиране на 
последици от стихийни бедствия и аварии“, §42-02 „Обезщетения и 
помощи по социалното подпомагане“; 

- възстановяване на щетите от бедствието на 19.06.2014 г. в район 
„Аспарухово“, като бъдат отчетени в местна дейност 284 „Ликвидиране на 
последици от стихийни бедствия и аварии“, §10-20 „Разходи за външни 
услуги“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Тодоров, заповядайте. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
…………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тодоров, само кратко разяснение. Тук говорим и за различни 

периоди. Ами точно, предния период, който беше и гласувахме на 
предната сесия, там сумата беше значително по-голяма и също имаше 
много варненци, които дадоха дарение. А тук е в по-малък период и пак 
има дарения. Така че мисля, че варненци … 

 
Аврам ТОДОРОВ 
…………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Не само с парични средства, но и с труда си помогнаха във 

възстановяването на Аспарухово. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз мисля, че няма … 
 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и предложения? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това е въпрос на личен избор на всеки. Просто няма как да бъдем … 
 
Иван ЛУКОВ 
Абсолютно. Те и с труда си дадоха много. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбира се. 
 
Иван ЛУКОВ 
Така. В режим на гласуване сме, колеги. 
 
1888-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от 

Закона за публичните финанси и по предложение от кмета на Община 
Варна с изх. № РД14029210ВН/12.12.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява: 

Получени общо приходи от дарения за периода от 23.08.2014 г. до 
09.12.2014 г. в размер на 61 183.21 лв., съгласно Приложение № 1 
„Получена финансова помощ /дарения/ за район „Аспарухово“ за периода 
от 23.08.2014 г. до 09.12.2014 г., както следва: 

- Получени дарения от граждани от страната в размер на 7 501.69 лв. 
- Получени дарения от граждани от чужбина в размер на 8 681.52 лв. 
- Получени дарения /трансфери/ от общини в размер на 45 000 лв. 
Събраните приходи от дарения за периода от 23.08.2014 г. до 

09.12.2014 г. за район „Аспарухово“ в размер на  61 183.21 лв., да се 
изразходват за изплащане на: 

- помощи на пострадалите от бедствието на 19.06.2014 г. в район 
„Аспарухово“, като бъдат отчетени в местна дейност 284 „Ликвидиране на 
последици от стихийни бедствия и аварии“, §42-02 „Обезщетения и 
помощи по социалното подпомагане“; 

- възстановяване на щетите от бедствието на 19.06.2014 г. в район 
„Аспарухово“, като бъдат отчетени в местна дейност 284 „Ликвидиране на 
последици от стихийни бедствия и аварии“, §10-20 „Разходи за външни 
услуги“. 

 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
1889-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и по   

предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД14029208ВН/12.12.2014 г., Общински съвет – Варна реши: 

Дава съгласие, обхватът на инвестиционните проектни предложения 
включени за проектиране в рамките на Проект № BG161PO001-5.3.02-0011 
„В подкрепа на Варна за програмен период 2014 – 2020 г.” да бъде изменен 
както следва: 

- „Разширение базата на ЦДГ № 30 „Мечо Пух”, гр. Варна  с нов 
корпус за 6 градински групи, физкултурен салон и басейн” става 



„Разширение базата на ЦДГ № 30 „Мечо Пух”, гр. Варна с нов корпус за 4 
градински групи  и физкултурен салон”; 

- „Разширение базата на ОДЗ № 12 „Първи юни”, гр. Варна с нов 
корпус за 2 градински групи и басейн” става „Разширение базата на ОДЗ 
№ 12 „Първи юни”, гр. Варна с нов корпус за 4 градински групи”; 

- „Разширение базата на ЦДГ № 44 „Крилатко”, гр. Варна с нов 
корпус за 6 градински групи, физкултурен салон и басейн” става 
„Разширение базата на ЦДГ № 44 „Крилатко”, гр. Варна с нов корпус за 6 
градински групи и физкултурен салон”. 

Дава съгласие за отпадане на инвестиционно проектно предложение: 
„Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни 
мероприятия на сградата на VII СОУ „Найден Геров”, включен за 
финансиране в рамките на проект № BG161PO001-5.3.02-0011 „В подкрепа 
на Варна за програмен период 2014-2020 година”, като на негово място се 
включва инвестиционно проектно предложение „Реконструкция, основен 
ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на ГПЧЕ 
„Йоан Екзарх” и ОУ „Г. С. Раковски”, за финансиране в рамките на проект 
№ BG161PO001-5.3.02-0011 „В подкрепа на Варна за програмен период 
2014 – 2020 г.”. 

Дава съгласие за извършване на допълнителни разходи в размер на 
5 700 лв. без ДДС за изработването на Подробен устройствен план като 
самостоятелна съставна част от Комплексен проект за инвестиционна 
инициатива (КПИИ), допуснат на основание чл. 150 от ЗУТ със Заповед № 
415/10.07.2014 г. на Главен архитект на Община Варна за инвестиционно 
проектно предложение: „Разширение на базата на ЦДГ № 30 „Мечо Пух” с 
нов корпус за 4 градински групи и физкултурен салон”. 

Дава съгласие за извършване на допълнителни разходи в размер на 
4 900 лв. без ДДС за изработването на Подробен устройствен план като 
самостоятелна съставна част от Комплексен проект за инвестиционна 
инициатива (КПИИ), допуснат на основание чл. 150 от ЗУТ със Заповед № 
414/10.07.2014 г. на Главен архитект на Община Варна за обект: 
„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 
деменция с капацитет 15 места”. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря колеги. 
 



Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Балабанов. 
Преминаваме към следващата точка четвърта. 
  

 
  



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

„Здравеопазване” относно: 
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

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

граждани за лечение. 
(3) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция. 
 

Докл.: Лидия Петкова  – Председател на ПК „Здравеопазване“ 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ПК „Здравеопазване“, доц. Лидия 

Петкова. 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Г-н председател, уважаеми колеги … 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, да ви помоля за внимание, нека преди за започне да чете 

колежката да се съсредоточим, да минем още поне две точки и да излезем в 
почивка, за да може да приключим в рамките на работния ден. 
Заповядайте. 

 
Лидия ПЕТКОВА 
Благодаря. По точка първа: 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 

от ЗМСМА, във връзка с решение на  Общински съвет – Варна  № 1349-
3/28/12.02.2014 г. и на база здравен статус, Общински съвет – Варна 
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение 
към настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Сега, аз трябва да добавя г-н председател, че на 18-ти има починал 

пациент, затова ние предлагаме починалите пациенти да бъдат включени в 
допълнителните първи, втори и трети. Първата е Диана Николова Петрова, 
знаете че има починали пациенти и затова добавяме. Диана Николаева 



Петрова с молба, която е цитирана от 04.12.2014 г. за сума 600 лв. Втора 
точка Росица Спасова Теохарова допълнителна сума 500 лв. И трета точка 
Даниела Петрова Лечева от 20.11.2014 г. за 1050 лв., документите са 
приложени. Има ли някакви мнения? 

 
Иван ЛУКОВ 
Така колеги, имате ли мнения и съображения към така изчетения 

проект за решение с допълненията на мястото на починалите граждани, 
които са кандидатствали за помощ, да бъдат заменени със следващите в 
списъка. Няма. В режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1890-4. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 
52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с решение на  Общински съвет – Варна  № 
1349-3/28/12.02.2014 г. и на база здравен статус, Общински съвет – Варна 
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение 
към настоящото решение. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Благодаря. Точка втора: 
 
1891-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 

от ЗМСМА и на база здравен статус, Общински съвет – Варна не отпуска 
финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

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

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Благодаря. Точка три: 
 
1892-4. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 

52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна  № 
1349-3/28/12.02.2014 г. и на база здравен статус, Общински съвет – Варна 



отпуска финансови средства в размер до 2 000 /две хиляди/ лв. след 
представяне на оригинални фактури, на Румяна Димитрова Ламбова и 
Боян Иванов Ламбов, по заявление с вх. № РД14013012ВН/31.05.2014 г., 
за дейности и изследвания по асистирана репродукция. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря, г-жо Петкова. 
Преминаваме към точка пета от дневния ред. 
 

  



V. 
 

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

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

основни жизнени и комунално – битови потребности. 
(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване 

на основни жизнени и комунално – битови потребности. 
(3) – изменение на решение № 542-11/7/21.05.2008 г. на Общински 

съвет – Варна, в частта на наименованието на социалната услуга от 
„Защитено жилище“ за младежи на „Защитено жилище за хора с 
умствена изостаналост“. 

(4) – изменение на решение № 542-11/7/21.05.2008 г. на Общински 
съвет – Варна, в частта на наименованието на социалната услуга от 
„Защитено жилище“ за младежи в „Наблюдавано жилище“. 

(5) – изменение на решение № 799-4/10/23,29.10.2008 г., в частта на 
наименованието и адреса, като от „Център за настаняване от семеен тип“ 
за деца в риск на „Център за настаняване от семеен тип за 
деца/младежи без увреждания“. 

(6) – изменение на решение № 1155-27/13/18.02.2009 г.; № 3457-
8/36/18.08.2011 г.; № 1241-6/26/13, 14.12.2013 г., в частта на 
наименованието и адреса, като от „Център за настаняване от семеен тип“ 
за деца с увреждания, на „Център за настаняване от семеен тип за 
деца/младежи с увреждания“. 

(7) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия. 

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

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ПК „Социални дейности и 

жилищна политика“, г-жа Медиха Хамза. Заповядайте. 
 
Медиха ХАМЗА 
Благодаря, г-н председател. Уважаеми колеги: 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1893-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 



1349-3/28/12.02.2014 г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП и по 
предложение на Иван Портних, кмет на Община Варна с изх. № 
РД14029202ВН/12.12.2014 г., Общински съвет – Варна отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и 
комунално – битови потребности на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 1; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Медиха ХАМЗА 
Благодаря колеги.  
 
1894-5. На основание чл. 21, ал. 1 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 1349-
3/28/12.02.2014 г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП и по 
предложение на Иван Портних, кмет на Община Варна с изх. № 
РД14029202ВН/12.12.2014 г., Общински съвет – Варна не отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и 
комунално – битови потребности на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Медиха ХАМЗА 
Уважаеми колеги, от т. 3 до т. 6 са на едни и същи основания. Моля 

за вашето разрешение да ги гласуваме заедно. 
 
Иван ЛУКОВ 
Въпрос към? Процедурно? Заповядайте, г-н Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Аз ще се присъединя, това ми 

беше процедурата, да ги обединим, защото са на едно и също основание. 
Само въпросът ми е – изискване ли е за промяната, защото се променят, 
т.е. е изискване, това само ми беше въпросът. Да, благодаря. 



Медиха ХАМЗА 
Няма нужда. Задължително изискване, имаме писмо, с което трябва 

да го направим. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Разбрах. Благодаря. 
 
Медиха ХАМЗА 
Уточнението е от страна на София. 
 
Иван ЛУКОВ 
Постъпи процедурно предложение от т. 3 до т. 6 да бъдат гласувани 

анблок. В режим на гласуване сме колеги. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Медиха ХАМЗА 
 
1895-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 2, т. 7д от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално 
подпомагане и по предложение на Иван Портних, кмет на Община Варна с 
изх. № РД14021536ВН-001ВН/07.11.2014 г., Общински съвет – Варна 
променя решение № 542-11/7/21.05.2008 г. в частта на наименованието на 
социалната услуга от „Защитено жилище“ за младежи, напускащи 
специализираните институции, с капацитет 4 места, делегирана от 
държавата дейност, на „Защитено жилище за хора с умствена 
изостаналост“, с капацитет 4 места, делегирана от държавата дейност с 
адрес на предоставяне на социалната услуга: гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, 
бл. 79, вх. А, ет. 1, ап. 1, считано от 01.01.2015 г.  

 
 
 
1896-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 2, т. 7д от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално 
подпомагане и по предложение на Иван Портних, кмет на Община Варна с 
изх. № РД14021536ВН-001ВН/07.11.2014 г., Общински съвет – Варна 
променя решение № 542-11/7/21.05.2008 г. в частта на наименованието на 
социалната услуга от „Защитено жилище“ за младежи, напускащи 
специализираните институции с капацитет 4 места, делегирана от 



държавата дейност, в „Наблюдавано жилище“, с капацитет 4 места, 
делегирана от държавата дейност с адрес на предоставяне на социалната 
услуга: гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, бл. 79, вх. Б, ет. 1, ап. 10, считано от 
01.01.2015 г.  

 
 
 
 
 
1897-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА и във връзка, чл. 36, ал. 2, т. 7 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане и по предложение на Иван Портних, кмет 
на Община Варна с изх. № РД14026344ВН/07.11.2014 г., Общински съвет – 
Варна променя решение № 799-4/10/23, 29.10.2008 г., в частта на 
наименованието и адреса, като от „Център за настаняване от семеен тип“ 
за деца в риск на „Център за настаняване от семеен тип за 
деца/младежи без увреждания“ в гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ № 90, с 
капацитет 8 места, като делегирана държавна дейност, считано от 
01.01.2015 г. 

 
 
 
 
1898-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане и по предложение на Иван Портних, кмет 
на Община Варна с изх. № РД14026349ВН/07.11.2014 г., Общински съвет – 
Варна променя Решения № 1155-27/13/18.02.2009 г.; № 3457-
8/36/18.08.2011 г.; № 1241-6/26/13, 14.12.2013 г., в частта на 
наименованието и адреса, като от „Център за настаняване от семеен тип“ 
за деца с увреждания, на „Център за настаняване от семеен тип за 
деца/младежи с увреждания“ в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, 
бул. „Константин и Фружин“ № 42, с капацитет 10 места, като делегирана 
държавна дейност със статут на второстепенен разпоредител с бюджет 
считано от 01.01.2015 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Тонев, заповядайте. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Всичките услуги се променят наименованията от 01.01.2015 г. Това 

са стари общински протоколи от 2008 г., вероятно това е за сключване на 
договор със съответната неправителствена организация. 



 
Медиха ХАМЗА 
Не, не. Това е изискване от социалното подпомагане, като те 

променят наименованията и ние сме длъжни надолу също да си променим 
на нашите услуги наименованията. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Само услугите на наименованията променяме. 
 
Медиха ХАМЗА 
Да. 
 
Владимир ТОНЕВ 
А това не става, като удължаване на договора с НПО-тата по 

отношение на срока. 
 
Медиха ХАМЗА 
Не. 
 
Владимир ТОНЕВ 
А тези от 2008 г. до кога им е срока с НПО-тата или не помните? 
 
Медиха ХАМЗА 
Няма как, би трябвало даже да си били подновени в един по-

предходен период. Няма нищо общо с подновяване на договорите. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Разбрах. Благодаря Ви. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ако обичате на микрофон, за да може да бъде записано в протокола, 

ако има някой други обяснения. 
 
Медиха ХАМЗА 
Искате ли на микрофон да го кажете, д-р Маринова? Има ли някой, 

който да не е разбрал и д-р Маринова да го каже на микрофон? 
 
Иван ЛУКОВ 
Няма. Благодаря. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 



Медиха ХАМЗА 
 
1899-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от 

КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и 
във връзка с предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
ОС14001212ВН-004ВН/12.12.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на Марийка Друмева Тодорова от град Варна. 

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

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Медиха ХАМЗА 
Благодаря ви, колеги. 
 
Иван ЛУКОВ 
И аз Вии благодаря, г-жо Хамза. 
Колеги, в момента е 12:30 ч., предлагам 45 мин. обедна почивка, след 

което в 13:15 ч. ви моля да заемем местата си, за можем наистина в 
рамките на днешния работен ден да приключим цялата сесия. В противен 
случай трябва в понеделник пак да идваме. Така че ви моля за 
организираност и точност. В 13:15 ч. да бъдем по местата си. 45 мин. 
обедна почивка. 

 
 

  



Следобедно заседание – начало от 13:15 ч. 
 
 
Присъстват 45 общински съветника, отсъстват: 
 
Антонио  УГРИНСКИ 
Миглен ТОДОРОВ 
Таня ПАРУШЕВА 
 
Иван ЛУКОВ 
Имаме необходимия кворум. Откривам следобедното заседание 

Тридесет и седмото заседание на Общински съвет – Варна. 39 са станали 
подписите вече. По таблетите, имаме 32 таблета включени, ако някой 
смята, че таблетът му не е включен в системата да помоля да си го провери 
и да го рестартира, ако трябва, за да бъде включен в системата. 

Продължаваме по дневния ред. Точка шеста от дневния ред. 
  



VI. 
 

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

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

 
(1) – даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за „Местност 

„Орехчето” в частта извън полигона”, землище с. Звездица, район 
Аспарухово, гр. Варна. 

(2) – даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за Гробищен 
парк „Кантара”, гр. Варна. 

(3) – даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за 
„Новоурбанизирана територия на м. „Малка чайка”, гр. Варна. 

(4) – даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за 
„Новоурбанизирана територия до кв. Виница”, гр. Варна. 

(5) – даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за со „Балъм 
дере”, гр. Варна. 

(6) – даване на разрешение за допускане на по-големи отклонения от 
установените в изработен ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ по плана на 8 м.р., гр. 
Варна, ул. „Хан Омуртаг“ № 22. 

 
 Докл.: Жельо Алексиев – общински съветник 

 
Иван ЛУКОВ 
Тъй като председателя на комисията, г-жа Парушева отсъства по 

болест, също и Миглен Тодоров, който е член на комисията отсъства също 
по болест, по уважителни причини, предлагам г-н Алексиев, който е член 
на комисията да изчете предложенията за решение, които са минали на 
комисията и са внесени за разглеждане на сесията на Общински съвет – 
Варна. 

 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги: на основание чл. 21, ал. 

1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 … 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Алексиев, извинявам се. Едно предложение първо. Правя 

процедурно предложение първо, тъй като основанията от т. 1 до т. 5 са 
абсолютно еднакви, правя предложение тези проекти за решение от т. 1 до 
т. 5 да бъдат гласувани анблок. Извинявам се, че Ви прекъснах. В режим на 
гласуване за предложението от 1 до 5 да бъдат анблок. 



Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 14, предложението се приема. 

 
Снежана ДОНЕВА 
За протокола … 
 
Даниела ДИМОВА 
За протокола и аз, не работи таблета. 
 
Иван ЛУКОВ 
Даниела Димова … Ами да пуснем второ … Да пуснем второ 

гласуване тогава. .. Ами те всички се обадиха … Така. Прегласуваме 
решението за анблок поради технически проблеми в системата. Моля 
съветниците да изразят своя вот. В режим на гласуване. … Владо Тонев – 
„за“. 

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

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Заповядайте, г-н Алексиев. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 

1, чл. 124а, ал. 1, ал. 7 и чл.124б от ЗУТ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД14027382ВН/20.11.2014 г., Общински съвет – 
Варна разрешава да се изработи ПУП-ПРЗ за „Местност „Орехчето” в 
частта извън полигона”, землище с. „Звездица“, район Аспарухово, гр. 
Варна и определя обхват, цели и задачи на проектирането, вида на 
подробния устройствен план и начина на регулиране на поземлените 
имоти, предмет на плана, както следва: 

1. Обхват и граници на територията:  
Планът за регулация и застрояване обхваща територия с площ 21,8 ха 

с граници: асфалтов път гр. Варна - с. „Константиново“, ПИ № № 5026.091, 
5026.094 - зем. земя по ПНИ, част от ПИ 000028, ПИ 000025 - път и ПИ 
000029 по КВС, ПИ 000186 по КВС - гора, ПИ000186 - гора по КВС, ПУП-
ПУР на ПНИ на м. „Орехчето“. 

2. Основни цели и задачи на проекта:  
Да се осигури обвързаност със съседните територии – по кадастрални 

граници и в комуникационно отношение, да се урегулират поземлените 
имоти, като се отнеме законово допустимата процентна част от тях за 
изграждане обектите на социалната инфраструктура - публична 
собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система и на 
общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и осигури 



тяхното целесъобразно устройство съгласно чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, със 
съответните  показатели на застрояване. 

3. Вид на подробния устройствен план ПУП – ПРЗ  съгласно чл. 110, 
ал. 1, т. 1 от ЗУТ, придружен от плановете за вертикално планиране и план- 
схемите по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. 

4. Начин на урегулиране на поземлените имоти: по реда на чл. 16, ал. 
1 - 5 от ЗУТ. 

5. Одобрява изготвеното по реда на чл. 125 от ЗУТ Техническо 
задание за проектиране на ПУП – ПРЗ за „Местност „Орехчето” в частта 
извън полигона”, землище с. Звездица, район „Аспарухово“, гр. Варна на 
основание  чл. 124б от ЗУТ. 

 
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 

1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б от ЗУТ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД14028903ВН/09.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна разрешава да се изработи ПУП-ПРЗ за Гробищен парк „Кантара”, гр. 
Варна и определя обхват, цели и задачи на проектирането, вид на 
подробния устройствен план и начина на регулиране на поземлените 
имоти, предмет на плана, както следва: 

1. Обхват и граници на територията:  
Планът за регулация и застрояване обхваща територията отредена за 

терени за гробищни паркове по ОУП на град Варна с площ 51 ха, 
земеделска земя, частна собственост, с граници по кадастрална карта: 
Север – поземлен имот (ПИ) № 10135.5203.4 (път IV клас), югозапад – 
строителната граница на гр. Варна, североизток - ПИ 10135.5019.1, ПИ 
10135.5019.16, ПИ 10135.5019.15, ПИ 10135.5019.20, ПИ 10135.5019.17, 
ПИ 10135.5020.37, ПИ 10135.5020.35, ПИ 10135.5018.3, ПИ 10135.5018.3, 
ПИ 10135.5018.17, ПИ 10135.5018.16, ПИ 10135.5018.11, ПИ 
10135.5018.10, ПИ 10135.5018.9, ПИ 10135.5018.1, ПИ 10135.5018.16, ПИ 
10135.5403.3756, ПИ 10135.5403.9590, границата с устройствена зона 
„Оз1” по ОУП. 

2. Основни цели и задачи на проекта:  
Да се осигури обвързаност със съседните територии – по кадастрални 

граници и в комуникационно отношение, да се урегулират поземлените 
имоти, като се отнеме законово допустимата процентна част от тях за 
изграждане обектите на социалната инфраструктура - публична 
собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система и на 
общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и осигури 
тяхното целесъобразно устройство съгласно чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, със 
съответните  показатели на застрояване. 

3. Вид на подробния устройствен план ПУП – ПРЗ съгласно чл. 110, 
ал. 1, т. 1 от ЗУТ, придружен от плановете за вертикално планиране и план- 
схемите по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. 



4. Одобрява на основание чл. 124б от ЗУТ, изготвеното по реда на чл. 
125 от ЗУТ Техническо задание за проектиране на ПУП – ПРЗ за 
„Гробищен парк „Кантара”, кв. „Аспарухово“, гр. Варна.  

 
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 

1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б от ЗУТ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД14028905ВН/09.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна разрешава да се изработи ПУП - ПРЗ за „Новоурбанизирана 
територия на м. „Малка чайка”, гр. Варна и определя обхват, цели и задачи  
на  проектирането, вида на подробния устройствен план и начина  на 
регулиране на поземлените имоти, предмет на плана, както следва: 

1. Обхват и граници на територията:  
Планът  за регулация и застрояване на „Новоурбанизирана територия 

на м. „Малка чайка”, гр. Варна, обхваща територия с площ около 169.0 ха с 
граници: на север – Варненско езеро, на изток – Аспарухов мост, на юг – 
пътя Варна - Белослав, на запад - военно поделение „Малка чайка“. 

2. Основни цели и задачи на проекта:  
Да се осигури обвързаност със съседните територии – по кадастрални 

граници и в комуникационно отношение, да се урегулират поземлените 
имоти, като се отнеме законово допустимата процентна част от тях за 
изграждане обектите на социалната инфраструктура - публична 
собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система и на 
общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и осигури 
тяхното целесъобразно устройство съгласно чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, със 
съответните  показатели на застрояване. 

 3. Вид на подробния устройствен план ПУП – ПРЗ съгласно чл. 110, 
ал. 1, т. 1 от ЗУТ, придружен от плановете за вертикално планиране и план- 
схемите по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. 

 4. Начин на урегулиране на поземлените имоти: по реда на чл. 16, ал. 
1 - 5 от ЗУТ за имотите, попадащи в новоурбанизираната територия и по 
чл. 17 от ЗУТ за тези в урбанизираната територия. 

 5. Одобрява изготвеното по реда на чл. 125 от ЗУТ Техническо 
задание за проектиране на ПУП – ПРЗ м. „Малка чайка”, землище 
Аспарухово, гр. Варна на основание чл. 124б от ЗУТ. 

 
4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 

1, чл.124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б от ЗУТ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД14028906ВН/09.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна разрешава да се изработи ПУП - ПРЗ за „Новоурбанизирана 
територия до кв. „Виница”, гр. Варна и определя обхват, цели и задачи на 
проектирането, вида на подробния устройствен план и начина на 
регулиране на поземлените имоти, предмет на плана, както следва: 

1. Обхват и граници на територията:  



Планът за регулация и застрояване на „Новоурбанизирана територия 
до кв. „Виница“, гр. Варна, обхваща територия с площ около 9.8 ха с 
граници: от север – районна артерия клас III (съгласно ОУП на гр. Варна), 
от изток – главна улица IV клас (съгласно ОУП на гр. Варна), сега 
представляваща път гр. Варна – кв. Виница, от юг – устройствена зона Тзв 
– самостоятелни терени за озеленяване на улици, реки, дерета и други 
открити водни течения (съгласно ОУП на гр. Варна), представляваща дере 
с идентификатор по КК 10135.2010.81, от запад – скоростна градска 
магистрала клас I (съгласно ОУП на гр. Варна) и от северозапад – 
устройствена зона Г – гори без възможност за промяна на 
предназначението (съгласно ОУП на гр. Варна). 

2. Основни цели и задачи на проекта:  
Да се осигури обвързаност със съседните територии – по кадастрални 

граници и в комуникационно отношение, да се урегулират поземлените 
имоти, като се отнеме законово допустимата процентна част от тях за 
изграждане обектите на социалната инфраструктура – публична 
собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система и на 
общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и осигури 
тяхното целесъобразно устройство съгласно чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, със 
съответните  показатели на застрояване. 

3. Вид на подробния устройствен план ПУП – ПРЗ съгласно чл. 110, 
ал. 1, т. 1 от ЗУТ, придружен от плановете за вертикално планиране и план- 
схемите по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. 

4. Начин на урегулиране на поземлените имоти: по реда на чл. 16, ал. 
1 - 5 от ЗУТ. 

5. Одобрява изготвеното по реда на чл. 125 от ЗУТ Техническо 
задание за проектиране на ПУП – ПРЗ на „Новоурбанизирана територия до 
кв. Виница”,  гр. Варна, на основание  чл. 124б от ЗУТ. 

 
5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 

1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б от ЗУТ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД14028907ВН/09.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна разрешава да се изработи ПУП - ПРЗ за со „Балъм дере”, гр. Варна и 
определя обхват, цели и задачи на проектирането, вида на подробния 
устройствен план и начина на регулиране на поземлените имоти, предмет 
на плана, както следва: 

1. Обхват и граници на територията:  
Планът за регулация и застрояване обхваща територия с площ 40 

хектара, с граници така както са отразени в скицата към заданието. 
2. Основни цели и задачи на проекта:  
Да се осигури обвързаност със съседните територии – по кадастрални 

граници и в комуникационно отношение, да се урегулират поземлените 
имоти, като се отнеме законово допустимата процентна част от тях за 



изграждане обектите на социалната инфраструктура - публична 
собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система и на 
общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и осигури 
тяхното целесъобразно устройство съгласно чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, със 
съответните  показатели на застрояване. 

3. Вид на подробния устройствен план ПУП – ПРЗ съгласно чл. 110, 
ал. 1, т. 1 от ЗУТ, придружен от плановете за вертикално планиране и план- 
схемите по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. 

4. Начин на урегулиране на поземлените имоти в неурегулираните 
части на територията: по реда на чл. 16, ал. 1 - 5 от ЗУТ. 

5. Одобрява изготвеното по реда на чл. 125 от ЗУТ Техническо 
задание за проектиране на ПУП – ПРЗ за со „Балъм дере”, район 
„Аспарухово“, гр. Варна на основание чл. 124б от ЗУТ. 

 
Иван ЛУКОВ 
Само едно уточнение - „Балъм дере“ мисля, че е във „Владиславово“, 

не в „Аспарухово“. Има ли някой от администрацията да … 
 
Пламен НАЧКОВ 
„Балъм дере“ е ей тука къде е … /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
„Балъм дере“ е във Владиславово с тази поправка на последното 

четене. .. Пише в „Аспарухово“, явно е техническа грешка. Във 
„Владиславово“ е. Аз знам, че е в … Не мога да ви отговоря. Трябва да 
направя … 

 
Николай НЕДКОВ 
… това е селищно образувание, което не знаем какво означава … 

/н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Ами прочетете в книгите, някъде може да го пише. 
 
Николай НЕДКОВ 
… знам какво означава, пък „Балъм дере“ не ми е ясно. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ами сигурно знаете повече чужди езици от другите. Най-вероятно с 

френския сте по-добре. 
 
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Колегата е абсолютно прав. И аз се присъединявам, искам да питам 

какво означава това? Мога да го задам и на езика, на който е. … /н.р./ Да 
питаме ли? .. Кажете ни. Питаме съвсем сериозно. 

 
Иван ЛУКОВ 
Кого питате? 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Вас. Кого да питам? Вносителите. Какво означава това име. Аз не го 

разбирам. Не отговаря на българското законодателство. Какво означава? .. 
„Балъм дере“? .. Аз знам, ама те не се гласуваха, затова питам. 

 
Иван ЛУКОВ 
Най-вероятно … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
………………/н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
В момента ще направим справка … В момента ще направим справка 

в енциклопедията или в google, и ще Ви дадем отговор, ако можем веднага, 
ако не - писмено ще Ви се отговори. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-н Луков, аз благодаря много за Вашата отзивчивост. Искам да 

припомня и на колегата Андрей Василев специално, че именно затова 
имаше предложение, което решава подобни проблеми. Така че силно се 
надявам, защото аз ще го внеса заедно с колегата Бояджиев на следваща 
сесия, дотогава все пак да има някаква политическа воля и разбирателство, 
че изпадаме в смешни ситуации. Сега е селищно образувание, след 
известно време ще стане квартал. Как си представяте квартал „Балъм 
дере“? Защото аз не си го представям. 

 
Николай НЕДКОВ 
… ама то и „Златни пясъци“ е селищно образувание … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така е. Но това ще му вдигне още повече нивото. Това е междинна 

ситуация. Затова въпросът ми беше съвсем резонен и ще очаквам наистина 
отговор, тъй като ако Вие не можете да ми отговорите … 

 
 



Иван ЛУКОВ 
След кратка справка мога да Ви отговоря, че означава „Дъбов дол“. .. 

А това е предпоставка, човек да седне да научи няколко чужди езика … Аз 
знам, че знае, ама това е предпоставка да научим още чужди езици. 
Винаги, когато знаеш един език повече е, отваряш към света едно знание 
… Така. Колеги, да не влизаме повече в такива спорове. Мнения и 
предложения … Мнения и съображения по така изчетените предложения 
за гласуване? Г-н Радев, заповядайте. 

 
Николай НЕДКОВ 
Това е като диктатурата на пролетариата … /н.р./ малцинството 

прави диктатура над мнозинството … /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Така. Колеги, мнения и съображения по така изчетените 

предложения за гласуване? Няма. В режим на гласуване сме. … Е, поне 
научихме една дума. .. Чужда дума имам предвид. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1900-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 110, 
ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1, ал. 7 и чл.124б от ЗУТ и по предложение на кмета 
на Община Варна с изх. № РД14027382ВН/20.11.2014 г., Общински съвет – 
Варна разрешава да се изработи ПУП-ПРЗ за „Местност „Орехчето” в 
частта извън полигона”, землище с. „Звездица“, район Аспарухово, гр. 
Варна и определя обхват, цели и задачи на проектирането, вида на 
подробния устройствен план и начина на регулиране на поземлените 
имоти, предмет на плана, както следва: 

1. Обхват и граници на територията:  
Планът за регулация и застрояване обхваща територия с площ 21,8 ха 

с граници: асфалтов път гр. Варна - с. „Константиново“, ПИ № № 5026.091, 
5026.094 - зем. земя по ПНИ, част от ПИ 000028, ПИ 000025 - път и ПИ 
000029 по КВС, ПИ 000186 по КВС - гора, ПИ000186 - гора по КВС, ПУП-
ПУР на ПНИ на м. „Орехчето“. 

2. Основни цели и задачи на проекта:  
Да се осигури обвързаност със съседните територии – по кадастрални 

граници и в комуникационно отношение, да се урегулират поземлените 
имоти, като се отнеме законово допустимата процентна част от тях за 
изграждане обектите на социалната инфраструктура - публична 
собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система и на 
общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и осигури 



тяхното целесъобразно устройство, съгласно чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, със 
съответните  показатели на застрояване. 

3. Вид на подробния устройствен план ПУП – ПРЗ, съгласно чл. 110, 
ал. 1, т. 1 от ЗУТ, придружен от плановете за вертикално планиране и план- 
схемите по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. 

4. Начин на урегулиране на поземлените имоти: по реда на чл. 16, ал. 
1-5 от ЗУТ. 

5. Одобрява изготвеното по реда на чл. 125 от ЗУТ Техническо 
задание за проектиране на ПУП – ПРЗ за „Местност „Орехчето” в частта 
извън полигона”, землище с. Звездица, район „Аспарухово“, гр. Варна на 
основание  чл. 124б от ЗУТ. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 7, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 

 
 
 
 
1901-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 110, 

ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б от ЗУТ и по предложение на кмета 
на Община Варна с изх. № РД14028903ВН/09.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна разрешава да се изработи ПУП-ПРЗ за Гробищен парк „Кантара”, 
гр. Варна и определя обхват, цели и задачи на проектирането, вид на 
подробния устройствен план и начина на регулиране на поземлените 
имоти, предмет на плана, както следва: 

1. Обхват и граници на територията:  
Планът за регулация и застрояване обхваща територията отредена за 

терени за гробищни паркове по ОУП на град Варна с площ 51 ха, 
земеделска земя, частна собственост, с граници по кадастрална карта: 
Север – поземлен имот № 10135.5203.4 (път IV клас), югозапад – 
строителната граница на гр. Варна, североизток - ПИ 10135.5019.1, ПИ 
10135.5019.16, ПИ 10135.5019.15, ПИ 10135.5019.20, ПИ 10135.5019.17, 
ПИ 10135.5020.37, ПИ 10135.5020.35, ПИ 10135.5018.3, ПИ 10135.5018.3, 
ПИ 10135.5018.17, ПИ 10135.5018.16, ПИ 10135.5018.11, ПИ 
10135.5018.10, ПИ 10135.5018.9, ПИ 10135.5018.1, ПИ 10135.5018.16, ПИ 
10135.5403.3756, ПИ 10135.5403.9590, границата с устройствена зона 
„Оз1” по ОУП. 

2. Основни цели и задачи на проекта:  
Да се осигури обвързаност със съседните територии – по кадастрални 

граници и в комуникационно отношение, да се урегулират поземлените 
имоти, като се отнеме законово допустимата процентна част от тях за 
изграждане обектите на социалната инфраструктура - публична 
собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система и на 
общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и осигури 



тяхното целесъобразно устройство, съгласно чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, със 
съответните  показатели на застрояване. 

3. Вид на подробния устройствен план ПУП – ПРЗ, съгласно чл. 110, 
ал. 1, т. 1 от ЗУТ, придружен от плановете за вертикално планиране и план- 
схемите по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. 

4. Одобрява на основание чл. 124б от ЗУТ, изготвеното по реда на чл. 
125 от ЗУТ Техническо задание за проектиране на ПУП – ПРЗ за 
„Гробищен парк „Кантара”, кв. „Аспарухово“, гр. Варна.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 7, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 

 
 
 
 
 
 
1902-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 110, 

ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б от ЗУТ и по предложение на кмета 
на Община Варна с изх. № РД14028905ВН/09.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна разрешава да се изработи ПУП - ПРЗ за „Новоурбанизирана 
територия на м. „Малка чайка”, гр. Варна и определя обхват, цели и 
задачи  на  проектирането, вида на подробния устройствен план и начина  
на регулиране на поземлените имоти, предмет на плана, както следва: 

1. Обхват и граници на територията:  
Планът  за регулация и застрояване на „Новоурбанизирана територия 

на м. „Малка чайка”, гр. Варна, обхваща територия с площ около 169.0 ха с 
граници: на север – Варненско езеро, на изток – Аспарухов мост, на юг – 
пътя Варна - Белослав, на запад - военно поделение „Малка чайка“. 

2. Основни цели и задачи на проекта:  
Да се осигури обвързаност със съседните територии – по кадастрални 

граници и в комуникационно отношение, да се урегулират поземлените 
имоти, като се отнеме законово допустимата процентна част от тях за 
изграждане обектите на социалната инфраструктура – публична 
собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система и на 
общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и осигури 
тяхното целесъобразно устройство, съгласно чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, със 
съответните  показатели на застрояване. 

 3. Вид на подробния устройствен план ПУП – ПРЗ, съгласно чл. 110, 
ал. 1, т. 1 от ЗУТ, придружен от плановете за вертикално планиране и план- 
схемите по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. 

 4. Начин на урегулиране на поземлените имоти: по реда на чл. 16, ал. 
1-5 от ЗУТ за имотите, попадащи в новоурбанизираната територия и по чл. 
17 от ЗУТ за тези в урбанизираната територия. 



 5. Одобрява изготвеното по реда на чл. 125 от ЗУТ Техническо 
задание за проектиране на ПУП – ПРЗ м. „Малка чайка”, землище 
Аспарухово, гр. Варна на основание чл. 124б от ЗУТ. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 7, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 

 
 
 
 
1903-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 110, 

ал. 1, т. 1, чл.124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б от ЗУТ и по предложение на кмета 
на Община Варна с изх. № РД14028906ВН/09.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна разрешава да се изработи ПУП - ПРЗ за „Новоурбанизирана 
територия до кв. „Виница”, гр. Варна и определя обхват, цели и задачи 
на проектирането, вида на подробния устройствен план и начина на 
регулиране на поземлените имоти, предмет на плана, както следва: 

1. Обхват и граници на територията:  
Планът за регулация и застрояване на „Новоурбанизирана територия 

до кв. „Виница“, гр. Варна, обхваща територия с площ около 9.8 ха с 
граници: от север – районна артерия клас III (съгласно ОУП на гр. Варна), 
от изток – главна улица IV клас (съгласно ОУП на гр. Варна), сега 
представляваща път гр. Варна – кв. Виница, от юг – устройствена зона Тзв 
– самостоятелни терени за озеленяване на улици, реки, дерета и други 
открити водни течения (съгласно ОУП на гр. Варна), представляваща дере 
с идентификатор по КК 10135.2010.81, от запад – скоростна градска 
магистрала клас I (съгласно ОУП на гр. Варна) и от северозапад – 
устройствена зона Г – гори без възможност за промяна на 
предназначението (съгласно ОУП на гр. Варна). 

2. Основни цели и задачи на проекта:  
Да се осигури обвързаност със съседните територии – по кадастрални 

граници и в комуникационно отношение, да се урегулират поземлените 
имоти, като се отнеме законово допустимата процентна част от тях за 
изграждане обектите на социалната инфраструктура – публична 
собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система и на 
общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и осигури 
тяхното целесъобразно устройство съгласно чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, със 
съответните  показатели на застрояване. 

3. Вид на подробния устройствен план ПУП – ПРЗ, съгласно чл. 110, 
ал. 1, т. 1 от ЗУТ, придружен от плановете за вертикално планиране и план- 
схемите по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. 

4. Начин на урегулиране на поземлените имоти: по реда на чл. 16, ал. 
1-5 от ЗУТ. 



5. Одобрява изготвеното по реда на чл. 125 от ЗУТ Техническо 
задание за проектиране на ПУП – ПРЗ на „Новоурбанизирана територия до 
кв. Виница”,  гр. Варна, на основание  чл. 124б от ЗУТ. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 7, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 

 
 
 
 
1904-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 110, 

ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б от ЗУТ и по предложение на кмета 
на Община Варна с изх. № РД14028907ВН/09.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна разрешава да се изработи ПУП - ПРЗ за со „Балъм дере”, гр. Варна 
и определя обхват, цели и задачи на проектирането, вида на подробния 
устройствен план и начина на регулиране на поземлените имоти, предмет 
на плана, както следва: 

1. Обхват и граници на територията:  
Планът за регулация и застрояване обхваща територия с площ 40 

хектара, с граници така както са отразени в скицата към заданието. 
2. Основни цели и задачи на проекта:  
Да се осигури обвързаност със съседните територии – по кадастрални 

граници и в комуникационно отношение, да се урегулират поземлените 
имоти, като се отнеме законово допустимата процентна част от тях за 
изграждане обектите на социалната инфраструктура - публична 
собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система и на 
общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и осигури 
тяхното целесъобразно устройство, съгласно чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, със 
съответните  показатели на застрояване. 

3. Вид на подробния устройствен план ПУП – ПРЗ, съгласно чл. 110, 
ал. 1, т. 1 от ЗУТ, придружен от плановете за вертикално планиране и план- 
схемите по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. 

4. Начин на урегулиране на поземлените имоти в неурегулираните 
части на територията: по реда на чл. 16, ал. 1-5 от ЗУТ. 

5. Одобрява изготвеното по реда на чл. 125 от ЗУТ Техническо 
задание за проектиране на ПУП – ПРЗ за со „Балъм дере”, район 
„Владислав Варненчик“, гр. Варна на основание чл. 124б от ЗУТ. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 7; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
И последна точка: 



6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 
4 от ЗУТ и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД14029178ВН/12.12.2014 г., Общински съвет – Варна дава разрешение за 
допускане на по-големи отклонения от установените в изработен Подробен 
устройствен план - План за регулация и застрояване и Работен устройствен 
план за УПИ III-1014 „за смесено предназначение“, /ПИ 10135.1507.1014/ и 
улици от о.т. 214 до о.т. 216 и от о.т. 217 до о.т. 218 в кв. 72, по плана на 8 
м.р., гр. Варна, ул. „Хан Омуртаг“ № 22. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Атанасов, заповядайте. Колеги, да ви 

помоля за тишина в залата. Сериозни неща гласуваме. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, искам едно пояснение 

от администрацията - имаме ли право да правим такива изменения ние. 
Благодаря. 

Иван ЛУКОВ 
От администрацията … Пречи ми просото бюрото да погледна, има 

ли представител? .. Най-вероятно … Г-жа Боева, г-жа Боева като юрист 
може би ще даде пояснение. 

 
Юлияна БОЕВА 
Да, от една страна … Да, че със санкция на Общински съвет това е 

допустимо. От друга страна на комисия по „Архитектура“, г-н Бузев 
подробно обясни нали как, в какво ще се състои бъдещият обект и че той 
всъщност е първоначално изградения, а ако има доближени обекти повече 
от допустимото, те са по-ново изградените, така че и от тази гледна точка е 
допустимо. Да. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Значи на самата комисия, аз исках от администрацията да чуя, 

защото на самата комисия е станало дебат по тоя въпрос и е имало 
противоречие … И все пак е имало някакво противоречиво мнение на това. 
И затова исках администрацията да ми … 

 
Иван ЛУКОВ 
Просто от администрацията не виждаме хора, от отдел 

„Архитектура“. 
 
Юлияна БОЕВА 
Не става дума за противоречиво мнение, а за всяка от точките да се 

даде разяснение за какво става дума и да се посочат параметрите. 



Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз правя процедурно предложение да гласуваме точката, след като 

дойде представител на администрацията. Да вървим напред с дневния ред, 
тъй като хем колегата ще остане доволен, нали да се извика там архитект 
ли, главен, директор на дирекция, да го, да няма съмнение в това, което 
колежката каза от комисията. 

 
Николай НЕДКОВ 
… все пак нямаме ли доверие на колежката съветник? 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, направено е процедурно предложение … 
 
Пламен НАЧКОВ 
Идеята беше, че администрацията трябва да … 
 
Иван ЛУКОВ 
Моля ви се не влизайте в диалогов режим. Ще извикаме от 

администрацията. Няма проблеми. Така или иначе е направено процедурно 
предложение. .. Колеги, моля ви в режим на гласуване за процедурното 
предложение на г-н Начков. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 2; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Продължаваме със следваща точка и като, ще се обадим сега тук да 

повикаме някой от администрацията да дойде да даде разяснения. Ще се 
върнем тогава да си я прегласуваме, т.е. да я гласуваме тогава, което не 
нарушава поредността на номерата на точките. Така. 

Продължаваме с точка седма от дневния ред. 
 
 
 

  



VII. 
 

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

„Структури и общинска администрация” относно: 
(1) – даване на съгласие за запазване числеността на персонала за 

изпълнение устойчивостта на проект „Персонални услуги за социална 
подкрепа“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. 

 
 Докл.: Станислав Иванов – Председател на ВрК „СОА“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ВрК „Структури и общинска 

администрация“ за изчитане на проекта за решения. Заповядайте, г-н 
Иванов. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги: 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1905-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 23, ал. 2 и във връзка с 
чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закон за социално 
подпомагане и решение № 487-9/9/04.07.2012 г. на Общински съвет – 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД14027525ВН/21.11.2014 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
запазване на числеността на персонала от 32 /тридесет и две/ щатни 
бройки, за изпълнението устойчивостта на проект № BG051PO001-5.1.04-
066-C0001 „Персонални услуги за социална подкрепа“ по ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ по длъжности, както следва: 

0.5 бр. – ръководител; 
0.5 бр. – счетоводител; 
0.5 бр. – технически сътрудник;  
0.5 бр. – координатор; 
30 бр. – домашен помощник.  
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 



Арх. Друмев? Има ли от администрацията, от отдел архитектура 
дойде ли човек? .. Заповядайте. Така, по предходната точка. Въпросът 
беше от г-н Атанасов - допустимо ли е това, което искаме да  гласуваме и 
законосъобразно ли е по-скоро. Има ли проблем, добре. 

 
Арх. Пламен ДРУМЕВ 
Съгласието на Общински съвет за даването по-големи намаления от 

една трета е на основание чл. 36, ал. 4 от ЗУТ. Тези задължения бяха преди 
това на министерството, но след промените в ЗУТ от 2012 г. правомощията 
са прехвърлени на общинските съвети. Става дума за изграждане на сграда 
със смесено предназначение и тъй като в съседство са съществуващи 
жилищни блокове намалението от нормативното е повече от една трета. 
Проектът е разгледан на експертен съвет. Има положително становище. 
Процедурата изисква и изрично съгласие на Общински съвет на 
посоченото основание. 

 
Янко СТАНЕВ 
Имам достатъчно опит в този Общински съвет. Даже съм гласувал 

такива неща стига да бъдат предварително обяснени. Имам два въпроса. 
Вие казвате, че това е постройка, която е в близост до околни построени 
блокове вече. Така ли е? 

 
Арх. Пламен ДРУМЕВ 
Да 
 
Янко СТАНЕВ 
Тоест отстоянието между тези блокове и тази постройка е по-малко 

от допустимото по закон. Така ли е? 
 
Арх. Пламен ДРУМЕВ 
Да 
 
Янко СТАНЕВ 
Какво ми говорите тогава? Защо го пропуснахте това в обяснението 

си? Второто, което ще Ви питам. Понеже … Не, не, не, аз знам какво 
питам. 26-та година съм тука. Не, не, не ми викайте. Питах ясно и точно. 
Това отстояние от съседните блокове нарушено ли е? Каза ми се: 
„нарушено е“. Сега, кой си е позволил .. А, още един въпрос имам. Понеже 
съм бил тука пак. Построена ли е сградата вече? 

 
Арх. Пламен ДРУМЕВ 
Не. Тя тепърва предстои да се изгражда и в момента … 
 



Янко СТАНЕВ 
Не е ли изградена? Щото… Питам. Виждал съм и такъв случай. 

Слава богу, че не е построена още, защото някой да си е построил сградата 
и ние да му помогнем и аз съм правил такива работи, гледаме да узаконим. 
И последният ми въпрос, който е - ако приемем, че отстоянията са по-
малки според мен, чисто логично без да съм експерт като Вас, аз много Ви 
уважавам. Значи, не бива ли да има съгласие на тези блокове за това 
намалено отстояние. Тяхното съгласие иска ли се? И кога? .. Чакайте 
малко.  

 
Пламен НАЧКОВ 
… на експертния съвет … 
 
Янко СТАНЕВ 
На експертният съвет - той е минал вече, разбрах. .. Затова питам те 

информирани ли са. Да не дойдат другия път ей тука така, както предния 
път за една градинка 50, 100 души и да ми викат на мен, че съм гласувал. 
Аз заради тази градинка вече питам всичко, нали? Искано ли е съгласие от 
тези хора? 

 
Арх. Пламен ДРУМЕВ 
Съгласно закона, изрично съгласие не се изисква …  
 
Янко СТАНЕВ 
Не се изисква. 
 
Арх. Пламен ДРУМЕВ 
… но по плана … 
 
Янко СТАНЕВ 
Значи ние ще вземем решение … 
 
Арх. Пламен ДРУМЕВ 
… е обявен на заинтересованите … 
 
Янко СТАНЕВ 
Значи ние ще вземем решение тука, а пък хората не сме ги питали. 

Аз предлагам да поканим следващия път съседните блокове тука и да 
вземем решение. Ей така пред тях публично …  

 
Даниела ДИМОВА 
Колеги съветници … 
 



Янко СТАНЕВ 
Аз лично ще гласувам „за“, но пред хората искам да го направя, за да 

знам. Вижте. Не ме убедихте днес да гласувам „за“ и ще ви кажа защо. 
Защото днес цял ден се занимаваме с много сериозни неща и това е много 
дребно, за да бъде .. Но е много обществено чувствително в момента. Това 
е проблемът. Ние трябва да откликваме на чувствителните струни на 
обществото, иначе си взимаме и правилни и полуправилни решения, но 
според мен трябва този въпрос да се отложи, г-н председател. 

 
Даниела ДИМОВА 
Може ли? 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Димова. 
 
Даниела ДИМОВА 
Уважаеми колеги, аз съм абсолютно съгласна с г-н Янко Станев, че е 

добре да чуем и тези, съседите на обекта, но все пак днес при нас за втори 
път идва арх. Борислав Игнатов, който е един високоуважаван наш 
съгражданин с много авторитетни международни и български награди, той 
е автор на проекта и мисля, че можем да му дадем думата за няколко 
минути, все пак да разясни нещо от този проект. Ако сте съгласни, той е 
сред нас. 

 
Иван ЛУКОВ 
Ама нали … Ако поиска думата с удоволствие бихме му дали 

думата, но ние тук също специалист в момента обяснява. .. Колеги, дайте 
да не влизаме в диалогови режими. Тука е … Не, не, не, чакайте, чакайте, 
чакай … Колега, извинявам се много обаче сега, ако на него обясните, на 
всеки един поотделно ли ще минете да обясните? 

 
Янко СТАНЕВ 
……………. /н.р./ 
 
Арх. Борислав ИГНАТОВ 
Извинявам се, нямам връзка с това, но ако може така да ви я покажа. 

Значи, арх. Друмев в отговорите си не беше много точен. Сградата е 
построена. Сградата е построена 1850 г. Значи става дума за тази сграда. 
Това са старите турски мази, които са били пристанищен склад 1850 г. на 
площада, който е бил „Коларския площад“. Намалените отстояния са, тука 
ако можете да ги погледнете на снимката, са на тези блокове. Блоковете са 
построени в последствие ,1960 г. Значи те са били в нарушение и са били 
близо до сградата. 



Янко СТАНЕВ 
… аз сега се сетих … това е до собствения ми прозорец. 2 метра няма 

… аз не съм ходил … /н.р/ 
 
Арх. Борислав ИГНАТОВ 
Затова, понеже сградата … 
 
Николай НЕДКОВ 
………………. /н.р/ 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, моля ви по-сериозно. 
 
Арх. Борислав ИГНАТОВ 
Понеже сградата е паметник на културата и е от регионално 

значение този ПУП се прави, за да се запази сградата. Иначе в противен 
случай би трябвало да се събори, а това е невъзможно по друг закон. Значи 
ПУП-а урежда документално плана на квартала и това е целта на това 
занятие, сградата да бъде запазена и след това да бъде направена на 
концертна зала. Това е целта. А пък … Значи намалените отстояния се 
приемат с решение на Общински съвет и тогава стават законни. Значи това 
не е вярно, че са незаконни. 

 
Иван ЛУКОВ 
Процедурно предложение. Г-н Станев, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, процедурното ми предложение и 

аргументите са ми следните. Преди около месец и половина на хората, за 
които трябва да бъдат известени и информирани, им беше отнето паркинга 
отпред, който е бил продаден от държавната служба Морска 
администрация на БМФ. Благодарение на г-н Домусчиев не са успели 
мястото да паркират. Сега научавам всичко това благодарение на спора и 
сега разбирам защо патихомком е минало всичко това нещо. Второто 
нещо, там част от паркинга е продаден на, т.е. в активите на Морска 
администрация и знам, че г-н кмета Портних е направил постъпления да ни 
го върнат на общината, за да може къде да паркират хората. Сега виждам, 
че без да са уведомени, тъй като съм чел поне десет жалби по отношение 
на паркинга и без да е обсъдено с тях, без да слагам себе си, аз няма да го 
обсъждам, а вероятно и синът ми и той няма да дойде той да го обсъжда, 
но смятам, че този въпрос трябва да бъде отложен. Следващият път да се 
срещнем с хората и тогава да се вземе решение. Това, аз съм „за“. Цял 
живот съм гледал през прозорците тази постройка и съм „за“ тя да се 



реновира, но никога не съм си представил, че по този начин ще мине, а 
това е наистина един голям паметник от историята на Варна. Аз мога да 
разкажа много за него, защото Вие казахте една година, но той е построен 
доста по-рано. Той е построен след войната 1828 г. Тогава е започнат да се 
строи, когато са се правили след 1832 г. при едно посещения на Султан 
Махмуд II в Шумен, след това са изграждани основните обществени 
сгради на територията на град Варна, както и крепостните стени. Тук не ме 
слуша Коцето, който ги знае. Така че аз предлагам точката да бъде 
отложена за следващият път. Аз лично ще бъда раздвоен, защото от една 
страна искам да има красива сграда там. Крайно време е Варна да има 
красива сграда. От друга страна, обаче искам да чуя хората. Категорично. 
Г-н архитект, не се съмнявам, че сте направили нещо красиво. Арх. Друмев 
го уважавам много от дълги години, така че не се съмнявам, че и той е 
прав, но смятам че тук това е правилното решение. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Постъпило е процедурно предложение за … 
 
Арх. Борислав ИГНАТОВ 
Колеги, чух г-н Станев, но в случая не виждам причина да 

коментираме паркинга при положение, че пропуснахме да кажем, че тази 
сграда ще бъде в последствие изградена като концертна сграда и 
отношението към паркинга не виждам какво общо има. Още повече, че 
като коментираме паметник на културата, така или иначе, ако не го 
облагородят в момента те не го разширяват и не правят нещо останало, 
което в случая не виждам причина да се гласува „против“ това 
предложение или да се оставя за следващ път при положение, че трябва да 
се облагородяват тези сгради. И още повече, че както каза архитектът 
първоизточника е сградата, което означава, че блоковете са в нарушение на 
отстоянието, а не самата сграда. 

 
Пламен НАЧКОВ 
……………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Така колеги, повтарям. Постъпило е процедурно предложение за 

отлагане на точката за следващата сесия, на която отново да бъде 
разгледана и бъдат изслушани и живущите, които се намират наоколо. В 
режим на гласуване сме колеги, по процедурното предложение на г-н 
Станев. 

 
Резултати от гласуването: за – 23; против – 9; въздържали се – 13; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 



Е как да не се приема? С явно, обикновено. .. 13 и 9 е 22 на 23. … 
Колеги, можем да останем да работим и в събота, пък може и в понеделник 
да дойдем. Какъв е проблемът. … Е, Иван Великов си е негово мнение … 

Така, точка осма от дневния ред. 
 
  

  



VIII. 
 

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

„Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 
(1) – одобряване на Последващата оценка на Общински план за 

развитие на Община Варна за периода 2007 – 2013 г. 
(2) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 

проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по 
грантова схема „Повишаване на енергийната ефективност и използване на 
възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални 
отоплителни системи“, Мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност“ и 
одобряване на предварително споразумение за партньорство във връзка с 
кандидатстването с проектно предложение. 

(3) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 
проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по 
грантова схема „Повишаване на енергийната ефективност и използване на 
възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални 
отоплителни системи“, Мярка 2: „Мерки за използване на енергия от 
възобновяеми източници“ и одобряване на предварително споразумение 
за партньорство във връзка с кандидатстването с проектно предложение. 

 
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ПК „Европейски въпроси и 

международно сътрудничество“ за изчитане на проектите за решения. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги: 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1906-8. На основание чл. 21, т. 1 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 23, т. 2 от 
Закона за регионалното развитие и чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане 
на закона за регионалното развитие и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД14027383ВН/20.11.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява Последващата оценка на Общински план за развитие на 



Община Варна за периода 2007 – 2013 г., съгласно приложение към 
настоящото решение. 

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

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД14028679ВН/05.12.2014 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Община Варна да подготви и кандидатства с проектно предложение по 
открита процедура за подбор на проекти по Покана 2 за подаване на 
проектни предложения номер BG04-02-03 по грантова схема „Повишаване 
на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в 
общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, Мярка 1: 
„Мерки за енергийна ефективност“ за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Програма BG04 „Енергийна ефективност и 
възобновяема енергия“ на стойност до 977 915 лв. за 10 обекта – общинска 
собственост. 

2.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, след 
одобрение на проектното предложение и подписване на договор за 
безвъзмездна финансова помощ и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД14028679ВН/05.12.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие Община Варна да осигури средства от общинския бюджет за 
покриване на допустимите разходи, преди те да бъдат възстановени от 
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. 
Средствата да бъдат предвиждани в бюджета на Община Варна за 
съответната година, съгласно времевия график за изпълнение на проекта.   

2.2. На основание чл. 59 и сл. от ЗМСМА и по предложение на кмета 
на Община Варна с изх. № РД14028679ВН/05.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна, одобрява текста на Предварително споразумение за партньорство, 
между  Община Варна, Norconsult AS и „Български консултантски център“ 
ЕООД, за целите на проектно предложение на Община Варна, с което ще 
кандидатства по открита процедура за подбор на проекти по Покана 2 за 
подаване на проектни предложения номер BG04-02-03 по грантова схема 
„Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема 
енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, 
Мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност“ за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Програма BG04 „Енергийна 
ефективност и възобновяема енергия“. 



В изпълнение на т. 1.2. от решението, Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Предварително 
споразумение за партньорство, между  Община Варна, Norconsult AS и 
„Български консултантски център“ ЕООД, приложен към настоящото 
решение за целите на проектно предложение на Община Варна, с което ще 
кандидатства по открита процедура за подбор на проекти по Покана 2 за 
подаване на проектни предложения номер BG04-02-03 по грантова схема 
„Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема 
енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, 
Мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност“ за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Програма BG04 „Енергийна 
ефективност и възобновяема енергия“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, в началото зададох 

същия въпрос. Под реда има написани допълнителни условия в самите 
споразумения, в които се посочва, че страните по настоящото 
споразумение могат да променят условията, т.е. мога да променят самите 
условия на споразумението в процеса на работа. Така, ако това не е 
толкова голям проблем искам това нещо да не е подтекст, а искам да е 
включено в самото споразумение. Не виждам защо трябва да бъде 
извадено извън текста въобще. Нека да бъде включено в самото 
споразумение, ако това не е проблем. 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Г-жо Димова … Само секунда. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Младенов, ако обичате на микрофон. Да не губим време.  
 
МЛАДЕНОВ 
Здравейте. Това просто искам да отбележа, че е бланка на 

стандартния договор на управляващия орган и след като фигурира дали ще 
е под или над чертата за мен е без значение, но ако има такива изменения 
мисля, че е редно те пак да минат през Общински съвет, така че личното 
мое мнение е, че щом фигурира дали е под черта или над черта е без 
значение, след като е необходимо в последствие промените да минат пак 
през Общински съвет. Благодаря. 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Това е предварително споразумение. Добре. .. Други мнения и 

съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
1907-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА 

и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД14028679ВН/05.12.2014 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Община Варна да подготви и кандидатства с проектно предложение по 
открита процедура за подбор на проекти по Покана 2 за подаване на 
проектни предложения номер BG04-02-03 по грантова схема „Повишаване 
на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в 
общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, Мярка 1: 
„Мерки за енергийна ефективност“ за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Програма BG04 „Енергийна ефективност и 
възобновяема енергия“ на стойност до 977 915 лв. за 10 обекта – общинска 
собственост. 

1907-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от 
ЗМСМА, след одобрение на проектното предложение и подписване на 
договор за безвъзмездна финансова помощ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД14028679ВН/05.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие Община Варна да осигури средства от общинския 
бюджет за покриване на допустимите разходи, преди те да бъдат 
възстановени от Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема 
енергия“. Средствата да бъдат предвиждани в бюджета на Община Варна 
за съответната година, съгласно времевия график за изпълнение на 
проекта.   

1907-8-2. На основание чл. 59 и сл. от ЗМСМА и по предложение на 
кмета на Община Варна с изх. № РД14028679ВН/05.12.2014 г., Общински 
съвет – Варна, одобрява текста на Предварително споразумение за 
партньорство, между Община Варна, Norconsult AS и „Български 
консултантски център“ ЕООД, за целите на проектно предложение на 
Община Варна, с което ще кандидатства по открита процедура за подбор 
на проекти по Покана 2 за подаване на проектни предложения номер 
BG04-02-03 по грантова схема „Повишаване на енергийната ефективност и 
използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и 
локални отоплителни системи“, Мярка 1: „Мерки за енергийна 
ефективност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. 

В изпълнение на решение № 1907-8-2/37/19.12.2014 г., Общински 
съвет – Варна упълномощава кмета на Община Варна да подпише 
Предварително споразумение за партньорство, между  Община Варна, 
Norconsult AS и „Български консултантски център“ ЕООД, приложен към 
настоящото решение за целите на проектно предложение на Община 



Варна, с което ще кандидатства по открита процедура за подбор на 
проекти по Покана 2 за подаване на проектни предложения номер BG04-
02-03 по грантова схема „Повишаване на енергийната ефективност и 
използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и 
локални отоплителни системи“, Мярка 1: „Мерки за енергийна 
ефективност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
 
1908-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23, от ЗМСМА 

и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД14029324ВН/13.12.2014 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Община Варна да подготви и кандидатства с проектно предложение по 
открита процедура за подбор на проекти по Покана 2 за подаване на 
проектни предложения номер BG04-02-03 по грантова схема „Повишаване 
на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в 
общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, Мярка 2: 
„Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници“ за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма BG04 
„Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на стойност до 977 915 
лв. за 1 обект – общинска собственост – сградата на общинска 
администрация Варна. 

1908-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23, от 
ЗМСМА, след одобрение на проектното предложение и подписване на 
договор за безвъзмездна финансова помощ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД14029324ВН/13.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие Община Варна да осигури средства от общинския 
бюджет за покриване на допустимите разходи, преди те да бъдат 
възстановени от Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема 
енергия“. Средствата да бъдат предвиждани в бюджета на Община Варна 
за съответната година, съгласно времевия график за изпълнение на 
проекта.   

1908-8-2. На основание чл. 59 и сл. от ЗМСМА и по предложение на 
кмета на Община Варна с изх. № РД14029324ВН/13.12.2014 г., Общински 
съвет – Варна одобрява текста на Предварителното споразумение за 
партньорство между Община Варна и Черноморска Регионална Агенция за 
Управление на Енергията, за целите на проектно предложение на Община 
Варна, с което ще кандидатства по открита процедура за подбор на 
проекти по  Покана 2 за подаване на проектни предложения Номер BG04-



02-03 по грантова схема „Повишаване на енергийната ефективност и 
използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и 
локални отоплителни системи“, Мярка 2: „Мерки за използване на 
енергия от възобновяеми източници“ за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Програма BG04 „Енергийна ефективност и 
възобновяема енергия“. 

В изпълнение на решение № 1908-8-2/37/19.12.2014 г., Общински 
съвет – Варна упълномощава кмета на Община Варна да подпише 
Предварителното споразумение за партньорство между Община Варна 
и Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията, 
приложено към настоящото решение, за целите на проектно предложение 
на Община Варна, с което ще кандидатства по открита процедура за 
подбор на проекти по Покана 2 за подаване на проектни предложения 
номер BG04-02-03 по грантова схема „Повишаване на енергийната 
ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и 
държавни сгради и локални отоплителни системи“, Мярка 2: „Мерки за 
използване на енергия от възобновяеми източници“ за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Програма BG04 „Енергийна 
ефективност и възобновяема енергия“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз само един въпрос имам, тъй като една от целите на дълга, който 

поехме, сградата на Община Варна фигурира като обект, каква е разликата 
между енергийната ефективност, за която е дълга и това, за което ще 
кандидатстваме като енергийна ефективност и използване на 
възстановяема енергия? Защото едното е два милиона и нещо, тука е до 
997 000. Може ли да ни го разясните на по-достъпен език каква е целта? 

 
Иван ЛУКОВ 
От администрацията да дадат разяснение. Г-н Джагаров … От 

администрацията, г-н Младенов?... Г-жа Димова, заповядайте. 
 
ДИМОВА 
Уважаеми господа общински съветници, уважаеми г-н Луков, в тези 

две проектни предложения, които се предлагат в едната част, ESCO 
проектите ще се изграждат основните мерки за енергийна ефективност, а 
за да се изпълни този проект, който ние в момента предлагаме по мярка 2, 
тези основни мерки задължително трябва да са изпълнение или в процеса 
на изпълнение по мярка 2 да се изпълняват успоредно. По тази мярка ще се 
прави само отоплително-климатичната инсталация на сградата. Ние 



нямаме право да изпълняваме останалите основни мерки, които са 
заложени в енергийния одит. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков? Удовлетворен ли сте от отговора? Да, благодаря. Други 

мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Колеги, кой каза за протокола, че … Колеги, някой се обади за 

протокола. .. А, г-н Тонев. 
Преминаваме към следваща точка девета. 
 

  



IX. 
 

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

„Култура и духовно развитие” относно: 
(1) – изменения и допълнения в Правилника за работа на фонд 

„Култура” на Община Варна и Насоки за кандидатстване по 
направленията на общински фонд „Култура“ 2015 г. 

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

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ПК „Култура и духовно развитие“, 

г-жа Димова. 
 
Даниела ДИМОВА 
Уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание един проект за 

решение за Тридесет и седмото заседания не Общински съвет – Варна от 
ПК „Култура и духовно развитие“: 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1909-9. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6, т. 12, т. 23,  ал. 2 от ЗМСМА 
и чл. 18, ал. 2, т. 3 и чл. 36 от Закона за закрила и развитие на културата, 
Общински съвет – Варна приема изменения и допълнения в Правилника 
за работа на фонд „Култура” на община Варна и Насоки за 
кандидатстване по направленията на общински фонд „Култура” 2015 
г., съгласно приложения № 1 и № 2 към настоящото решение. 

 
Във връзка с постъпило писмо от вчера, 18.12.2014 г. с вх. № 

РД14029646ВН, предлагам по така предоставените ви приложения от 
правилника да не гласуваме чл. 7, ал. 4 - финала, като остане текстът: 
„Мандатът на членовете на експертен съвет по чл. 7, ал. 3, т. 1, една 
календарна година, считано от избора на сесия на Общински съвет - до тук. 
И да отпадне ал. 5 от същия член. Това е Раздел II – Финансиране и органи 
на управление. Т.е. през януари на следващата сесия да изберем 
формирането на временните членове от състава на експертния съвет. Това 
е, което предлагам да отпадне. Един член и половината от ал. 4 и ал. 5 да 
отпадне. 

 
 
 



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

с направените допълнения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, точка десета от дневния ред. 
 
 

  



X. 
 

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

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

пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, 
находящ се в гр. Варна, р-н „Одесос“, ул. „Добротица“ № 29. 

(2) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, 
ул. „Морава“ № 4. 

(3) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, 
находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Морава“ № 3. 

(4) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Прибой“. 

(5) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се гр. Варна, кв. „Виница“, ул. 
„Обзор“ № 18. 

(6) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се гр. Варна, ул. „Дебър“ № 19. 

(7) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се гр. Варна, со „Сотира“. 

(8) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, 
находящ се гр. Варна, ул. „Радост“ № 11. 

(9) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, 
находящ се гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“. 

(10) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 
публичен търг за продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Пчелина“. 

(11) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 
публичен търг за продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Ниш“. 

(12) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 
публичен търг за продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со „Кочмар“. 

(13) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на публичен търг за продажба на 
имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“. 



(14) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на публичен търг за продажба на 
имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, I-ви м.р. 

(15) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на публичен търг за продажба на 
имот, находящ се в гр. Варна, „Западна промишлена зона“. 

(16) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на публичен търг за продажба на 
имот, находящ се гр. Варна, со „Боровец-юг“. 

(17) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на публичен търг за продажба на 
имот, находящ се гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, ул. „Георги 
Минков“ № 30. 

(18) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост“ на собственика на законно 
построена сграда. 

(19) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ във връзка с 
провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот, находящ се гр. 
Варна, ул. „Хризантема“, магазин № 12. 

(20) – даване на съгласие за сключване на анекс към Договор № 
Д13000714ВН/25.06.2014 г.  

(21) – даване на съгласие за сключване на анекс към Договор № 
Д14001105ВН/08.10.2014 г. 

(22) – обявяване за публична общинска собственост на недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Доктор Анастасия Головина“ и 
предоставянето му безвъзмездно за управление на представляващия ОДЗ 
№ 2 “Д-р Петър Берон“. 

(23) – обявяване за публична общинска собственост на недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“ и предоставянето му 
безвъзмездно за управление на представляващия ОДЗ № 4 „Чайка“. 

(24) – предоставяне безвъзмездно за управление на ОП „Спорт - 
Варна“ на сграда, представляваща покрит тренировъчен комплекс 
„Приморски“. 

(25) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ във връзка с 
учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Искра - 1909“, върху 
имот находящ се с. Константиново. 

(26) – допълване на „Годишна програма за 2014 г.“ и промяна 
предназначението на жилища от фонд „Настаняване под наем на граждани 
с установени жилищни нужди“ във фонд „Жилища за продажба“. 

(27) – определяне предназначението на общински жилища, находящи 
се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 108. 



(28) – даване на съгласие за продължаване на срока на договорите 
за безвъзмездно ползване на общинската спортна база от спортни клубове 
от гр. Варна. 

(29) – одобряване на застраховател на сградата и имуществото на 
„Диагностично- консултативен център 4 - Варна” ЕООД. 

(30) – вземане на решение за продължаване на срока на Договор за 
управление с д-р Георги Леонидов Кобаков - управител на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД. 

(31) – приемане на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“ 

(32) – възлагане на кмета на Община Варна да определи оценител за 
изготвяне на оценка на активи на Спортен комплекс „Спартак - 
Варна“ АД. 

(33) – поправка на явна фактическа грешка в решение № 1628-
7/34/21.07.2014 г. на Общински съвет – Варна. 

(34) – одобряване на застраховател на сградите и имуществото на 
„Обреди” ЕООД. 

 
 Докл.: Валентина Софрониева  – Председател на ПК „СС“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на комисията по „Собственост и 

стопанство“, г-жа Софрониева за докладване на проекта за решение. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Г-н председател, за по-делово протичане на … 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, моля ви за тишина в залата. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
… на гласуване на проектите за решения, предлагам да бъдат 

гласувани от т. 1 до т. 9, от т. 10 до т. 17 и от т. 22 до т. 24 включително, 
анблок.  

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? В режим на гласуване, колеги. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1910-10. 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. № 
АУ022650ВН/12.11.2014 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 
1 град Варна, ул.„Добротица”№ 29, ПИ № 16 от 

ИЗРП, идентичен с ПИ № 12, кв. 159 „а”, на 11 
м.р. 

7941/24.09.2014 г. 

1910-10-1. 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. № АУ022650ВН/12.11.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Варна 
от недвижим имот, представляващ земя с площ 41,51 кв.м. идеални части 
от ПИ № 16 от ИЗРП, идентичен с ПИ № 12, кв. 159 „а”, на 11 м.р. на  град 
Варна, район „Одесос”, ул. „Добротица” № 29, целия с площ 201,51 кв.м., в 
размер на 11 730 лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м., 
възлизаща на 282,60 лева, без включен ДДС.  

1910-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № АУ022650ВН/12.11.2014 г., Общински съвет – 
Варна реши да се прекрати съсобствеността между Община Варна от една 
страна, и от друга страна съсобствениците Вержиния Бохосова Серопова и 
Изабел Бохосова Серопова, чрез продажба на имот – частна общинска 
собственост, представляващ земя с площ 41,51 кв.м. идеални части от ПИ 
№ 16 от ИЗРП, идентичен с ПИ № 12, кв. 159 „а”, на 11 м.р. на  град Варна, 
район „Одесос”, ул. „Добротица” № 29, целия с площ 201,51 кв.м., при 
граници на имота: ПИ № 13, ПИ № 8,  ПИ № 14 и улица „Добротица”, при 
следните квоти: 

- Вержиния Бохосова Серопова - 20,76 кв.м. идеални части от 
поземлен имот  № 16, на стойност 5 866,41 лева, без включен ДДС. 



- Изабел Бохосова Серопова – 20,75 кв.м. идеални части от поземлен 
имот  № 16, на стойност 5 863,59 лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7941/24.09.2014 г. 

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

 
 
 
 
 
 
1911-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № ЗАО53601/21.11.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена от независим оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Варна 
от недвижим имот, находящ се в град Варна, район „Аспарухово”, ул. 
„Морава” № 4, представляваща земя с площ 158 кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.5506.270, целия с площ 303 кв.м., в 
размер на 17 952 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м., 
възлизаща на 113,62 лева, без включен ДДС.  

1911-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № ЗАО53601/21.11.2014 г., и в изпълнение на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014 г.”, Общински съвет – Варна реши да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Димитър Димчев Димов, чрез продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово”, ул. „Морава” 
№ 4, представляваща земя с площ 158 кв.м. идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 10135.5506.270, целия с площ 303 кв.м., при 
граници на целия имот: ПИ 10135.5506.265, ПИ 10135.5506.264, ПИ 
10135.5506.271, ПИ 10135.5506.273 и ПИ 10135.5506.269. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7982/10.10.2014 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – 
за сумата от  17 952 лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 
кв.м., възлизаща на 113,62 лева, без включен ДДС на съсобственика 
Димитър Димчев Димов. 

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



1912-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от 
ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № АУ204291ВН-
013ВН/21.11.2014 г., Общински съвет – Варна допълва „Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2014 г.“, както следва: към точка 2.2 „Имоти частна общинска 
собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост чрез продажба 
частта на Община Варна“ се добавя 45 кв.м. идеални части  от ПИ 
10135.5506.280, находящ се в гр. Варна, ул. „Морава“ № 3, целия с площ 
217 кв.м., АОС № 7914/13.08.2014 г. 

1912-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 
от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение от кмета на 
Община Варна с изх. № АУ204291ВН-013ВН/21.11.2014 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка изготвена във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 45 (четиридесет и пет) кв.м. идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 10135.5506.280 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и шест.двеста и осемдесет), целия с площ 217 (двеста и 
седемнадесет) кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Морава“ № 3, в размер 
на 12 491 (дванадесет хиляди четиристотин деветдесет и един) лева, без 
ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 277.58 (двеста седемдесет и седем 
лева и петдесет и осем стотинки) лева. 

1912-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 27 от НРПУРОИ и по предложение от кмета на Община 
Варна с изх. № АУ204291ВН-013ВН/21.11.2014 г., Общински съвет – 
Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна Станислава Маринова Данева и Данчо Димитров 
Данев чрез продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Морава“ № 3, представляващ 45 (четиридесет и пет) кв.м. 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5506.280 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест.двеста и 
осемдесет), целия с площ 217 (двеста и седемнадесет) кв.м., при граници: 
ПИ 10135.5506.281, ПИ 10135.5506.229, ПИ 10135.5506.273, ПИ 
10135.5506.279, ПИ 10135.5506.282, на съсобствениците при следните 
квоти: 

- За Станислава Маринова Данева – 22.50 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.5506.280, целия с площ 217 кв.м. на пазарна цена 6 245.50 (шест 
хиляди двеста четиридесет и пет лева и петдесет стотинки) лева, без ДДС. 

- За Данчо Димитров Данев – 22.50 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.5506.280, целия с площ 217 кв.м. на пазарна цена 6 245.50 (шест 
хиляди двеста четиридесет и пет лева и петдесет стотинки) лева, без ДДС. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
7914/13.08.2014 г. 



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

 
 
 
 
1913-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение от кмета на Община Варна с изх. № АУ236244ВН-
010ВН/20.11.2014 г., Общински съвет – Варна допълва „Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2014 г.“, както следва: към точка 2.2 „Имоти частна общинска 
собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост чрез продажба 
частта на Община Варна“ се добавя 63 кв.м. идеални части  от ПИ 
10135.5511.92, находящ се в гр. Варна, со „Прибой“, целия с площ 663 
кв.м., АОС № 7586/05.12.2013 г. 

1913-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 
от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № АУ236244ВН-010ВН/20.11.2014г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 63 (шестдесет и три) кв.м. идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 10135.5511.92 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и единадесет.деветдесет и две), целия с площ 663 
(шестстотин шестдесет и три) кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Прибой“ в 
размер на 1 670 (хиляда шестстотин и седемдесет) лева, без ДДС, при 
пазарна стойност на 1 кв.м. – 26.51 (двадесет и шест лева и петдесет и една 
стотинки) лева. 

1913-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № АУ236244ВН-010ВН/20.11.2014 г., Общински 
съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от 
една страна, и от друга страна наследниците на Петър Стоянов Григоров, а 
именно Росица Стоянова Григорова (съпруга) и Станислав Петров 
Григоров (син) чрез продажба на имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, со „Прибой“, представляващ 63 (шестдесет и три) 
кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5511.92 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
единадесет.деветдесет и две), целия с площ 663 (шестстотин шестдесет и 
три) кв.м., при граници: ПИ 10135.5511.201, ПИ 10135.5511.93, ПИ 
10135.5511.187, ПИ 10135.5511.187, ПИ 10135.5511.91, на съсобствениците 
при следните квоти: 



- За Росица Стоянова Григорова – 47,75 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.5511.92, целия с площ 663 кв.м. на пазарна цена 1 252.50 (хиляда 
двеста петдесет и два лева и петдесет стотинки) лева, без ДДС. 

- За Станислав Петров Григоров – 15,75 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.5511.92, целия с площ 663 кв.м. на пазарна цена 417.50 
(четиристотин и седемнадесет лева и петдесет стотинки) лева, без ДДС.                                                                                                            

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
7586/05.12.2013 г. 

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

 
 
 
 
1914-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № ЗАО30202/09.12.2014 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 169 кв.м. идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.2575.1454, по КК и КР, одобрени със Заповед № 
РД18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, с площ 889 кв.м., при граници на 
имота: ПИ 10135.2575.1453, ПИ 10135.2575.189, ПИ 10135.2575.190, ПИ 
10135.2575.191, ПИ 10135.2575.1455, ПИ 10135.2575.162, с 
административен адрес находящ се в област Варна, Община Варна, гр. 
Варна, кв. Виница, ул. „Обзор“ № 18,  в размер на 9 300,00 лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща на 66,91 
лева. 

1914-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и по реда на чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № ЗАО30202/09.12.2014 г., и в 
изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с 
общинска собственост 2014 г.”, Общински съвет – Варна  реши да 
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга 
страна Живко Петков Жеков и Веселин Петков Жеков, чрез продажба  на 
имот-частна общинска собственост, с административен адрес: Област 
Варна, Община Варна, гр. Варна,  кв. Виница, ул. „Обзор“ № 18  
представляващ 169 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.2575.1454, по КК и КР, одобрени със Заповед № РД18-92/14.10.2008 
г. на ИД на АГКК, с площ 889 кв.м., при граници на имота: ПИ 
10135.2575.1453, ПИ 10135.2575.189, ПИ 10135.2575.190, ПИ 
10135.2575.191, ПИ 10135.2575.1455, ПИ 10135.2575.162 на 



съсобствениците Живко Петков Жеков и Веселин Петков Жеков при равни 
квоти. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7936/24.09.2014 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна на 02.10.2014 г., акт № 31, дело 11862. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за  
общата сума от 9 300 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. 

 
 
 
 
1915-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № АУ154244ВН-016ВН/09.12.2014 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 137 кв.м. идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.1506.547, по КК и КР, одобрени със Заповед № 
РД18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № 18-
11592/29.08.2014 г. на Началника на СГКК – Варна, с площ 357 кв.м., при 
граници на имота: ПИ 10135.1506.550, ПИ 10135.1506.551, ПИ 
10135.1506.549, ПИ 10135.1506.548, ПИ 10135.1506.455, ПИ 
10135.1506.546, с административен адрес, находящ се в Област Варна, 
Община Варна, гр. Варна, ул. „Дебър“ № 19,  в размер на 51 284,00 лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност, без ДДС на 1 м2, възлизаща на 
374,34 лева. 

1915-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и по реда на чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № АУ154244ВН-016ВН/09.12.2014 г., и в 
изпълнение на „Годишната програма  за управление и разпореждане с 
общинска собственост 2014 г.”, Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Кичка Панайотова Сугарева, Тонка Георгиева Крайчева и Красимир 
Николов Крайчев (СИО), Елеонора Георгиева Облакова, 
„ТРАНССТРОЙИНВЕСТ“ ООД, Доротея Георгиева Димитрова и Димитър  
Георгиев Димитров, чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, 
с административен адрес: Област Варна, Община Варна, гр. Варна, ул. 
„Дебър“ № 19  представляващ 137 кв.м. идеални части от  поземлен имот с 
идентификатор 10135.1506.547, по КК и КР, одобрени със Заповед № 
РД18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № 18-



11592/29.08.2014 г. на Началника на СГКК – Варна, с площ 357 кв.м., при 
граници на имота: ПИ 10135.1506.550, ПИ 10135.1506.551, ПИ 
10135.1506.549, ПИ 10135.1506.548, ПИ 10135.1506.455, ПИ 
10135.1506.546  на  гореописаните съсобственици при следните квоти: 

- Кичка Панайотова Сугарева - 68,50 кв.м. ид. части от ПИ с 
идентификатор 10135.1506.547 на стойност 25 642,00 лева, без включен 
ДДС. 

- Тонка Георгиева Крайчева и Красимир Николов Крайчев (СИО) – 
34,25 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 10135.1506.547 на стойност 
12 821,00 лева, без включен ДДС. 

- Елеонора Георгиева Облакова – 5,48 кв.м. ид. части от ПИ с 
идентификатор 10135.1506.547 на стойност 2 051,36 лева, без включен 
ДДС. 

- „ТРАНССТРОЙИНВЕСТ“ ООД - 1,37 кв.м. ид. части от ПИ с 
идентификатор 10135.1506.547 на стойност 512,84 лева, без включен ДДС. 

- Доротея Георгиева Димитрова – 13,70 кв.м. ид. части от ПИ с 
идентификатор 10135.1506.547 на стойност 5 128,40 лева, без включен 
ДДС. 

- Димитър  Георгиев Димитров - 13,70 кв.м. ид. части от ПИ с 
идентификатор 10135.1506.547 на стойност 5 128,40 лева, без включен 
ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7972/10.10.2014 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна на 17.10.2014 г., акт № 140, дело 12585. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за  
общата сума от 51 284,00 лева, без включен ДДС. 

Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването 
на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 
извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
 
 

1916-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № АУ013331ВН-017ВН/09.12.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 65 кв.м.  ид. части от  поземлен имот с идентификатор ПИ 
10135.2508.394 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-91/14.10.2008 
г. на ИД на АГКК целия с площ 240 кв.м., при граници на имота: ПИ 
10135.2508.392, ПИ 10135.2508.393, ПИ 10135.2508.1403, ПИ 
10135.2508.9582, ПИ 10135.2508.391, с административен адрес: гр. Варна,  



со „Сотира“, в размер на 3 856,00 лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща на  59,32  лева. 

1916-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и по реда на чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № АУ013331ВН-017ВН/09.12.2014 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Гинка Петрова Щерянова, 
чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с административен 
адрес: гр. Варна, со „Сотира“, 65 кв.м. ид. части от поземлен имот с 
идентификатор ПИ 10135.2508.394 по КК и КР, одобрени със заповед № 
РД-18-91/14.10.2008 г. на ИД на АГКК целия с площ 240 кв.м., при 
граници на имота: ПИ 10135.2508.392, ПИ 10135.2508.393, ПИ 
10135.2508.1403, ПИ 10135.2508.9582, ПИ 10135.2508.391 на 
съсобственика Гинка Петрова Щерянова. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7944/24.09.2014 г., вписан в Служба по вписвания на 
02.10.2014 г., вх. рег. 21838, акт № 36, том LVIIІ, дело 11867/2014 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 3 856,00 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. 

 
 
 
1917-10. 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. № 
АУ200171ВН-007ВН/09.12.2014 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 2.2. „Имоти-частна 
общинска собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба частта на Община Варна“, се добавя следния текст: 

№ Административен адрес АОС № 
1. ул. „Радост“ № 11, 10135.3515.311, 224/378 

кв.м. ид.ч. 
7926/24.09.2014 г. 

1917-10-1. 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. № АУ200171ВН-007ВН/09.12.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
по Акт за частна общинска собственост № 7926/24.09.2014 г., 



представляваща 224 (двеста двадесет и четири) кв.м. ид.ч. от ПИ 
10135.3515.311, по КК и КР на район „Младост“, гр. Варна, ул. „Радост“ № 
11, целият с площ 378 (триста седемдесет и осем) кв.м. в размер на 30 
010,00 лв. (тридесет хиляди и десет лева), без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1(един) кв.м. 133,97 лв. (сто тридесет и три лева деветдесет и 
седем стотинки). 

1917-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от 3ОC, чл. 27, т. 2 от НРПУРОИ в изпълнение на „Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2014 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
АУ200171ВН-007ВН/09.12.2014 г., Общински съвет – Варна реши да 
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга 
страна „Макс Креатив“ ООД, с управител Дамян Димитров, чрез продажба 
на имот - частна общинска собственост, представляващ 224 (двеста 
двадесет и четири) кв.м. ид.ч. от 10135.3515.311, по КК и КР на район 
„Младост“, ул. „Радост“ № 11, гр. Варна, целият с площ 378 (триста 
седемдесет и осем) кв.м., при граници на имота: 10135.3515.315, 
10135.3515.312, 10135.3515.309, 10135.3515.310, по одобрената по-горе 
пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7926/ 24.09.2014 г. 

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

 
 
 
 
1918-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗMCMA, и чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № АУ173556ВН-
009ВН/09.12.2014 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 2.2 „Имоти - частна общинска собственост, 
предвидени за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на 
Община Варна“ се добавя следния недвижим имот: 

№ Административен адрес АОС 
1. ПИ № 10135.4504.731, находящ се в гр. Варна, 

ж.к. „Владислав Варненчик“ - 29 кв. м. 
идеални части от целия имот с площ 639 кв. м. 

7902/13.08.2014 г. 

1918-10-1. 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. № АУ173556ВН-009ВН/09.12.2014 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 29 кв.м. идеални части от 
ПИ № 10135.4504.731, целия с площ 639 кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. 
„Владислав Варненчик“, в размер на 1 520 лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м. възлизаща на 52,41 лева. 

1918-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по 
предложение на кмета на Община Варна с изх. № АУ173556ВН-
009ВН/09.12.2014 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна - 
„ВАНКОВ 2004“ ООД, чрез продажба на недвижим имот-частна общинска 
собственост, представляващ 29 кв.м. идеални части от ПИ № 
10135.4504.731 целия с площ 639 кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. 
„Владислав Варненчик“, при граници на имота: ПИ № 10135.4504.526, 
ПИ 10135.4504.732, ПИ № 10135.4504.529 и ПИ № 10135.4504.525. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7902/13.08.2014 г,, вписан в Служба по вписвания на 
19.08.2014 г., вх. per. 18034, акт № 147, том XLVI, дело № 9635. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена, 
възлизаща на 1 520 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.  

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

решение? Няма. В режим на гласуване. Колеги, в режим на гласуване сме. 
Надявам се, че таблетите работят. 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Г-н Темелков и г-н Пламен Георгиев – „за“, г-н Недков – „за“. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Само да ви напомня, че ще чета от т. 10 до т. 17: 
 
1919-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение от кмета на Община Варна с 
изх. № РД14027386ВН/20.11.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим  оценител на имоти, във връзка с 



провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3506.1607 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-
18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № 18-
9179/03.06.2014 г. на Началника на СГКК – Варна, с площ 2 252 м2,  
находящ се гр. Варна, со „Пчелина“ в размер на 176 700 лева, без  
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 – 78,46 лева.  

1919-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 
от ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ, 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 „Пчелина“, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3506.1607 по КК и 
КР, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, 
изменени със Заповед № 18-9179/03.06.2014 г. на Началника на СГКК – 
Варна, с площ 2 252 м2, при граници: ПИ 10135.3506.684, ПИ 
10135.3516.683, ПИ 10135.2551.389, ПИ 10135.3506.686, ПИ 
10135.3506.1076, ПИ 10135.2553.1. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
7955/24.09.2014 г. г., вписан в книгите по вписванията, вх. Регистър 21839, 
Акт 33, том LVIII, дело 11864. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  в размер на 176 700 лева, без включен 
ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  
17 670 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 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 17 670  лева, 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 150 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна 
банка“ АД – клон Варна. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
1920-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № РД14027387ВН/20.11.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим  оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.4504.351 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-
18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, с площ 1 203 м2,  находящ се в гр. 
Варна, ул. „Ниш“ № 8 в размер на 197 000,00 лева, без  включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 м2 – 163,76 лева.  

1920-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 
от ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД14027387ВН/20.11.2014 г., Общински съвет – 
Варна  реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Ниш“ № 
8, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4504.351 по КК и 
КР, одобрени със заповед № РД-18-30/19.06.2007 г. на Началника СК - 
Варна, с площ 1 203 м2, при граници: ПИ 10135.4504.390, ПИ 
10135.4504.357, ПИ 10135.4504.350, ПИ 10135.4504.352. 



За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
7923/24.09.2014 г., вписан в книгите по вписванията, вх. Регистър 21747, 
Акт 173, том LVI, дело 11809.          

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 197 000,00 лева, без  
включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в 
размер на  19 700,00 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 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 19 700,00 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 100 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. 

 
 
 
 
1921-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № РД14027521ВН/21.11.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим  оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3523.260 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-
18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, с площ 103 м2,  находящ се гр. Варна, 
со „Кочмар“ в размер на 7 250,00 лева, без  включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 м2 – 70,39 лева.  

1921-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 
от ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД14027521ВН/21.11.2014 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 „Кочмар“, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3523.260 по КК и 
КР, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, с 
площ 103 м2,  при граници: ПИ 10135.3523.261, ПИ 10135.3523.465, ПИ 
10135.3523.350, ПИ 10135.3523.265. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
7915/13.08.2014 г., вписан в книгите по вписванията, вх. Регистър 18016, 
Акт 153, том ХLVI, дело 9460.          

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 7 250,00 лева, без  
включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в 
размер на  725,00 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 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 725,00 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 100 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. 

 
 
 
 
1922-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД14027520ВН/21.11.2014 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014 г.“, както следва: Към точка 2.1 „Имоти частна 
общинска собственост, предвидени за продажба чрез търг или публично 
оповестен конкурс“ се добавя ПИ 10135.5403.4476, находящ се в гр. Варна, 
со „Боровец – юг“ с площ 377 кв.м., АОС № 7947/24.09.2014 г. 

1922-10-1. 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. № РД14027520ВН/21.11.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с 
явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 
10135.5403.4476 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин 
и три.четири хиляди четиристотин седемдесет и шест), с площ 377 (триста 
седемдесет и седем) кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Боровец–юг“ при 
граници: ПИ 10135.5403.4993, ПИ 10135.5403.2797, ПИ 10135.5103.221, в 
размер на 9 290 (девет хиляди двеста и деветдесет) лева, без ДДС при 
пазарна стойност на 1 кв.м. – 24.64 (двадесет и четири лева и шестдесет и 
четири стотинки) лева. 

1922-10-2. 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. № РД14027520ВН/21.11.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост,  находящ се  в  гр. Варна, со „Боровец – юг“,  
представляващ ПИ с идентификатор 10135.5403.4476 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.четири хиляди четиристотин 
седемдесет и шест), с площ 377 (триста седемдесет и седем) кв.м., при 
граници: ПИ 10135.5403.4993, ПИ 10135.5403.2797, ПИ 10135.5103.221. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
7947/24.09.2014 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 9 290 (девет хиляди двеста и деветдесет) лева без 
ДДС.   

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 929 (деветстотин двадесет и девет) 
лева при следните  

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 
Съгласно чл. 84 от НРПУРОИ за участие в търга с явно наддаване 

участниците подават следните документи: 
1. заявление по образец за участие в търга; 
2. ЕИК(за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани 

в Търговския регистър към Агенция по вписванията)– съдебно 
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя(за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност на физически лица(копие, заверено от 
участника); 

3. за юридически лица и еднолични търговци – декларация от името 
на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 



4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 
условия; 

5. декларация, по образец за извършен оглед на имота; 
6. декларация, за неразгласа на информацията, предоставена във 

връзка с участието в търга; 
7. платежен документ за внесен депозит в размер на 929 (деветстотин 

двадесет и девет) 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. 

 
 
 
 
1923-10. 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. № РД 
14027522ВН/21.11.2014 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 Раздел ІІ, точка 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. ж.к. „Вл. Варненчик” І-ви м.р., ПИ 

10135.4504.406, с площ 366 кв.м 
7919/13.08.2014 г. 

1923-10-1. 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. № РД14027522ВН/21.11.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във 



връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 10135.4504.406, с 
площ 366 кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик” І-ви м.р., 
при граници: ПИ 10135.4504.752, ПИ 10135.4504.717, ПИ 10135.4504.419, 
ПИ 10135.4504.407, в размер на  28 300,00 (двадесет и осем хиляди и 
триста) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 77,32 
лева. 

1923-10-2. 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. № РД14027522ВН/21.11.2014 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, представляващ ПИ 
10135.4504.406, с площ 366 кв.м., находящ се в гр. Варна,  ж.к. „Вл. 
Варненчик” І-ви м.р., при граници: ПИ 10135.4504.752, ПИ 
10135.4504.717, ПИ 10135.4504.419, ПИ 10135.4504.407. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
7919/13.08.2014 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  28 300,00 (двадесет и осем хиляди и 
триста) лева, без включен ДДС.   

Стъпка за наддаване – 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 
2 830,00 (две хиляди осемстотин и тридесет) лева без ДДС.                                                                                                  

Общински съвет – Варна утвърждава следните 
Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 

     1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, които:  

    1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите; 

    1.2. нямат задължения към Община Варна; 
    2. За участие в търга са необходими следните документи:                                                                                                                                                             
    2.1. Заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи;  
    2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) – 
съдебно удостоверение за 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); 

    2.3. 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  



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 2 830,00 (две 

хиляди осемстотин и тридесет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

2.8. Платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  150,00 (сто и петдесет) 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. 

 
 
 
1924-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД14027518ВН/21.11.2014 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014 г.“, както следва: Към точка 2.1 „Имоти частна 
общинска собственост, предвидени за продажба чрез търг или публично 
оповестен конкурс“ се добавя ПИ 10135.3514.273, находящ се в гр. Варна, 
„Западна промишлена зона“ с площ 637 кв.м., АОС № 6216/22.10.2010 г. 

1924-10-1. 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. № РД14027518ВН/21.11.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с 
явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 
10135.3514.273 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
четиринадесет.двеста седемдесет и три), с площ 637 (шестстотин тридесет 
и седем) кв.м., находящ се в гр. Варна, „Западна промишлена зона“ при 



граници: ПИ 10135.3514.276, ПИ 10135.3514.130, ПИ 10135.3514.120, ПИ 
10135.4510.782, в размер на 35 160 (тридесет и пет хиляди сто и шестдесет) 
лева без ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. – 55.20 (петдесет и пет лева и 
двадесет стотинки) лева. 

1924-10-2. 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. № РД14027518ВН/21.11.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна „Западна промишлена 
зона“,  представляващ ПИ с идентификатор 10135.3514.273 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и четиринадесет.двеста 
седемдесет и три), с площ 637 (шестстотин тридесет и седем) кв.м., при 
граници: ПИ 10135.3514.276, ПИ 10135.3514.130, ПИ 10135.3514.120, ПИ 
10135.4510.782. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
6216/22.10.2010 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 35 160 (тридесет и пет хиляди сто и шестдесет) 
лева, без ДДС.   

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 3 516 (три хиляди петстотин и 
шестнадесет) лева, при следните  

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 
Съгласно чл. 84 от НРПУРОИ за участие в търга с явно наддаване 

участниците подават следните документи: 
1. заявление по образец за участие в търга; 
2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани 

в Търговския регистър към Агенция по вписванията) – съдебно 
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя(за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност на физически лица(копие, заверено от 
участника); 

3. за юридически лица и еднолични търговци – декларация от името 
на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
5. декларация, по образец за извършен оглед на имота; 
6. декларация, за неразгласа на информацията, предоставена във 

връзка с участието в търга; 



7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 516 (три 
хиляди петстотин и шестнадесет) 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. 

 
 
 
 
1925-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД14028935ВН/09.12.2014 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014 г.“, както следва: Към точка 2.1 „Имоти частна 
общинска собственост, предвидени за продажба чрез търг или публично 
оповестен конкурс“ се добавя ПИ 10135.5418.4294, находящ се в гр. Варна, 
со „Боровец – юг“ с площ 1127 кв.м., АОС № 7950/24.09.2014 г. 

1925-10-1. 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. № РД14028935ВН/09.12.2014 г.,Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с 
явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 
10135.5418.4294 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин 
и осемнадесет.четири хиляди двеста деветдесет и четири), с площ 1127 
(хиляда сто двадесет и седем) кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Боровец – 
юг“, при граници: ПИ 10135.5418.2903, ПИ 10135.5103.16, ПИ 
10135.5418.2889, ПИ 10135.5418.2887, ПИ 10135.5050.91, ПИ 
10135.5103.413, ПИ 10135.5418.2888, в размер на  29 851 (двадесет и девет 
хиляди осемстотин петдесет и един) лева, без ДДС, при пазарна стойност 



на 1 кв.м. – 26,49 (двадесет и шест лева и четиридесет и девет стотинки) 
лева. 

1925-10-2. 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. № РД14028935ВН/09.12.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост,  находящ се  в  гр. Варна, со „Боровец – юг“,  
представляващ ПИ с идентификатор 10135.5418.4294 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и осемнадесет.четири хиляди 
двеста деветдесет и четири), с площ 1127 (хиляда сто двадесет и седем) 
кв.м., при граници: ПИ 10135.5418.2903, ПИ 10135.5103.16, ПИ 
10135.5418.2889, ПИ 10135.5418.2887, ПИ 10135.5050.91, ПИ 
10135.5103.413, ПИ 10135.5418.2888. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
7950/24.09.2014 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 29 851 (двадесет и девет хиляди осемстотин 
петдесет и един) лева, без ДДС.   

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 2 985,10 (две хиляди деветстотин 
осемдесет и пет лева и десет стотинки) лева, при следните  

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 
Съгласно чл. 84 от НРПУРОИ за участие в търга с явно наддаване 

участниците подават следните документи: 
1. заявление по образец за участие в търга; 
2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани 

в Търговския регистър към Агенция по вписванията) – съдебно 
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя(за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност на физически лица(копие, заверено от 
участника); 

3. за юридически лица и еднолични търговци – декларация от името 
на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
5. декларация, по образец за извършен оглед на имота; 
6. декларация, за неразгласа на информацията, предоставена във 

връзка с участието в търга; 
7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 985,10 (две 

хиляди деветстотин осемдесет и пет лева и десет стотинки) лева, платими 



по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 200,00 (двеста) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна.  

* Огледът се извършва до датата на провеждането на публичния 
търг, след представяне на документ за закупена тръжна документация 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга да издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
1926-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД14028936ВН/09.12.2014 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 2.1 „Имоти - частна общинска 
собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг или публично 
оповестен конкурс, съгласно ЗОС“ се добавя следния недвижим имот: 

1926-10-1. 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. № РД14028936ВН/09.12.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ ПИ № 
10135.4504.467 с площ 161 кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав 
Варненчик“, ул. „Георги Минков“ № 30, при граници на имота: ПИ 
10135.4504.469, ПИ 10135.4504.468, ПИ 10135.4504.478 и ПИ 
10135.4504.466, в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност без включен ДДС на 1 кв.м. възлизаща на 
186,34 (сто осемдесет и шест лева и тридесет и четири стотинки) лева. 

№ Административен адрес АОС № 
1. ПИ № 10135.4504.467 с площ 161 кв.м., находящ 

се в гр. Варна, ул. „Георги Минков“ № 30 
7956/10.10.2014 г. 



1926-10-2. 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. № РД14028936ВН/09.12.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ ПИ 10135.4504.467, с площ 161 
кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, ул. „Георги 
Минков“ № 30, при граници на имота: ПИ 10135.4504.469, ПИ 
10135.4504.468, ПИ 10135.4504.478 и ПИ 10135.4504.466. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7956/10.10.2014 г., вписан в Служба по вписвания на 
17.10.2014 г., вх. peг. 23142, акт № 163, том LX, дело № 12608. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 30 000,00 (тридесет хиляди) лева, без включен 
ДДС. Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 3 
000,00 (три хиляди) лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 

Съгласно чл. 54 от НРПУРОИ за участие в търга с явно наддаване 
участниците подават 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 3 000,00 (три 

хиляди) лева, платими по IBANI: 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 ХП-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 150,00 (сто и петдесет) лева, платима по IBAN: 



BG49CECB9790S462150000, 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. 

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

гласуване сме, колеги. .. Мартин Байчев – „за“.  
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Мартин Байчев се обади – „за“, Пламен Начков също е „за“. 40 

станаха. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1927-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

предл. 2 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
АУ032350ВН-003ВН/07.11.2014 г., 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 
35,62 кв.м. идеални части от  ПИ 10135.5512.212, целия с площ 73,92/238 
кв.м., с административен адрес гр. Варна, ж.к. „Младост“, при граници 
ПИ с идентификатор 10135.3512.206 на „САРА 55“ ЕООД, ЕИК 
103677439, с адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ 
63, вх. А, ап. 6, представлявано от Светлана Димитрова Тихчева, 
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим 
оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания 
имот в размер на 2 976,00 лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 – 
83,55 лева. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост АОС № 7471/24.06.2013 г., вписан по надлежния ред в Служба 
по вписванията на 25.06.2013 г., Акт № 14, дело 7371. 



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 предложения колеги, по така изчетения проект за 

решение? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1928-10. 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. № РД14028937ВН/09.12.2014 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. 

1928-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2  от ЗОС,  във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ, по реда на чл. 
50 и чл. 51 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на Община Варна с 
изх. № РД14028937ВН/09.12.2014 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. „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 
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”. 

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. 

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. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1929-10. 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. № 
РД14026726ВН/12.11.2014 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде сключен Анекс към  договор № Д13000714ВН/25.06.2013 г., като в 
Раздел  І „Предмет на договора”, към текста в т. 1 се добави текста: „сграда 
с идентификатор 10135.4504.484.2 със застроена площ 378 кв.м., предмет 
на Акт за публична общинска собственост № 7965/10.10.2014 г., вписан в 
Книгите по вписванията на 17.10.2014 г.,  № 158,  д. 12603., представляващ 
Пристройка към ОДЗ № 11 „Детски свят“. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
изготвянето на анекс към договор Д13000714ВН/25.06.2013 г. и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1930-10. 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 
от кмета на Община Варна с изх. № РД14026727ВН/12.11.2014 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде сключен Анекс към 
договор № Д14001105ВН/08.10.2014 г., като в Раздел  І „Предмет на 
договора”, към текста в т. 1 се добави текста: „сграда с идентификатор 
10135.2562.165.3 със застроена площ 320 кв.м., предмет на Акт за 
публична общинска собственост № 6544/22.07.2011 г., вписан в Книгите по 
вписванията на 25.07.2011 г., № 196, д. 9922, представляващ Пристройка 
към ОДГ № 9 „Ален мак“. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
изготвянето на анекс към договор Д14001105ВН/08.10.2014 г. и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

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



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

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Сега ще ви изчета от т. 22 до т. 24.  
 
Иван ЛУКОВ 
От 22? .. От т. 22 до т. 24. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1931-10. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2 и 

чл. 6, ал. 2 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД 14027896ВН/26.11.2014 г., Общински съвет – Варна обявява за 
публична  общинска собственост недвижим имот, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Доктор Анастасия Головина“, подрайон: 17, представляващ ПИ 
10135.2559.216 и сграда с идентификатор 10135.2559.216.1. 

1931-10-1. 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. № 
РД14027896ВН/26.11.2014 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде предоставен безвъзмездно за управление на представляващия  ОДЗ № 
2 „Д-р Петър Берон“, недвижим имот – публична общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Доктор Анастасия Головина“, подрайон: 17, 
представляващ ПИ 10135.2559.216 и сграда с идентификатор 
10135.2559.216.1. 

   Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
 
 

1932-10. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, и 
чл. 6, ал. 2 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД14027894ВН/26.11.2014 г., Общински съвет – Варна обявява за 
публична  общинска собственост недвижим имот находящ се в гр. Варна, 
ж.к. „Чайка“, кв. 25 по плана на 19-ти п.р. на гр. Варна, представляващ 
ПИ 10135.2562.100 и сгради с идентификатори 10135.2562.100.1, 
10135.2562.100.2, 10135.2562.100.3, 10135.2562.100.4 и 10135.2562.100.5. 

1932-10-1. 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. № 



РД14027894ВН/26.11.2014 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде предоставен безвъзмездно за управление на представляващия на ОДЗ 
№ 4 „ЧАЙКА“, недвижим имот – публична общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“, кв. 25 по плана на 19-ти п.р. на гр. 
Варна, представляващ ПИ 10135.2562.100 и сгради с идентификатори 
10135.2562.100.1, 10135.2562.100.2, 10135.2562.100.3, 10135.2562.100.4 и 
10135.2562.100.5. 

   Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна  
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
 
 
 
1933-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12 от ЗОС и 

във връзка с чл. 15, ал. 3 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД14028729ВН/08.12.2014г., Общински съвет – 
Варна предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие 
„Спорт – Варна”, с адрес на управление гр. Варна, ул. „Селиолу” № 39А, 
сграда с идентификатор 10135.1509.15.11, със застроена площ 1350 кв.м. 
представляваща покрит тренировъчен комплекс „Приморски“, въведен в 
експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-808/21.05.2014 г. на 
ДНСК и актуван с Акт за частна общинска собственост № 8050/27.10.2014 
г. 

Безвъзмездното управление се учредява на Общинско предприятие 
„Спорт – Варна“ за срок от 5 /пет/ години, считано от 01.01.2015 г.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление върху гореописания имот в полза на Общинско предприятие 
„Спорт – Варна“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1934-10. 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. № РД14027895ВН/26.11.2014 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 



разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 г.“: Допълва т. 3 
„Имоти общинска собственост, предвидени за отдаване под наем” в т. 3.5 
„Учредяване безвъзмездно право на ползване”, със следния имот: част от 
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. 
Константиново, представляващ Читалищна сграда за 250 места, състояща 
се от: 1-ви етаж: киносалон за 250 места, включващ зала и сцена, клуб, 
стълбище, фоайе, дискотека, гримьорна с антре и сервизни помещения; 2-
ри етаж: балкон към киносалона, кино кабина, две канцеларии, библиотека, 
книгохранилище, стая – радиоуредба, две стълбища, сервизни помещения. 
Сградата е със застроена площ 472 кв.м., предмет на АОС № 
2847/12.03.2004 г. 

1934-10-1. 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 на 
кмета на Община Варна с изх. № РД14027895ВН/26.11.2014 г., Общински 
съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Народно 
читалище „Искра - 1909”, ЕИК 000084074, върху недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в с. Константиново, кв. 26, 
представляващ Читалищна сграда за 250 места, състояща се от: 1-ви етаж: 
киносалон за 250 места, включващ зала и сцена, клуб, стълбище, фоайе, 
дискотека, гримьорна с антре и сервизни помещения; 2-ри етаж: балкон 
към киносалона, кино кабина, две канцеларии, библиотека, 
книгохранилище, стая – радиоуредба, две стълбища, сервизни помещения. 
Сградата е със застроена площ 472 кв.м., предмет на АОС № 
2847/12.03.2004 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 част гореописания имот, както и осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 

Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Г-н Байчев, заповядайте. 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Г-н председател, предложение за удължаване на работното време до 

18:00 ч. 
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Постъпи предложение за удължаване на работното време 

до 18:00 ч. 
 
…………… /н.р./ 
До 19:00 ч. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…………….. /н.р/ 
 
Иван ЛУКОВ 
Няма как да стане. Предложението е до 18:00 ч. В режим на 

гласуване сме, колеги. .. В режим на гласуване сме за удължаване на 
работното време до 18:00 ч. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Заповядайте, г-жо Софрониева. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1935-10. 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. № 
РД14027526ВН/21.11.2014 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, както следва: Към точка 2.4. Основни цели, принципи и приоритети 
за придобиване, управление и разпореждане с жилищни имоти – общинска 
собственост–продажба на общински жилища по райони, се добавя следния 
текст: 

№ Адрес АОС № 

1 с. Каменар, ул.“Бреза“ № 3 АОС № 7014/2012 г. 

1935-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 и 
чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС, и във връзка с чл. 32, т. 1, чл. 33, ал. 1, чл. 35, ал. 
1, ал. 2 и чл. 36, ал. 2 от НУРУЖГНПОЖ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД14027526ВН/21.11.2014 г., Общински  съвет – 
Варна променя предназначението на жилища от фонд „Настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни нужди“ във фонд  „Жилища 
за продажба”, и взема решение за продажба на общински жилища на 
следните лица: 



№ Адрес Заявител Искане Вх.№ АОС № 
1 с. Каменар, 

ул. „Момина 
сълза“ № 4 

Румен Асенов 
Куртев 

ЗАО-26370/ 
10.06.2008 г. 

7892/2014 г. 

2 с. Каменар,  
ул. „Люляк“ № 4 

Юсеин Антонов 
Чакъров 

АУ087942ВН/ 
08.11.2012 г. 

7188/2012 г. 

3 с. Каменар, 
ул. „Липа“ № 24 

Христо Иванов 
Димитров 

АУ086446ВН/ 
06.11.2012 г. 

7011/2012 г. 

4 с. Каменар, 
ул. „Момина 
сълза“ № 19 

Айше Сюлюш 
Ахмед 

ОБС12000930 
ВН/25.04.2012 г. 

7899/2014 г. 

5 с. Каменар, 
ул. „Момина 
сълза“ № 22 

Валентина 
Славова Андонова 

АУ026975ВН/ 
20.06.2012 г. 

7897/2014 г. 

6 с. Каменар,  
ул. „Момина 
сълза“ № 11 

Илия Емилов 
Узунов и Елка 
Михайлова 
Христова 

ЗАО - 20569/ 
30.04.2008 г. 

8018/2014 г. 

7 с. Каменар,  
ул. „Мак“ № 3 

Стефка Атанасова 
Димитрова 

ЗАО - 20963/ 
08.05.2008 г. 

7189/2012 г. 

8 с. Каменар,  
ул. „Бреза“ № 53 

Цветанка 
Симеонова 
Христова 

ЗАО - 21737/ 
13.05.2008 г. 

8019/2014 г. 

9 с. Каменар,  
ул. „Момина 
сълза“ № 10 

Антоанета 
Исмаилова 
Хюсеинова 

ЗАО - 24281/ 
28.05.2008 г. 

7895/2014 г. 

10 с. Каменар,  
ул. „Момина 
сълза“ № 28 

Гавраил Алексиев 
Черкезов и Ганка 
Радкова Ангелова 

ЗАО - 26302/ 
10.06.2008 г. 

7898/2014 г. 

11 с. Каменар, 
ул. „Момина 
сълза“ № 24 

Лили Асенова 
Ангелова 

ЗАО - 40102/ 
10.09.2008 г. 

7897/2014 г. 

12 с. Каменар, 
ул. „Момина 
сълза“ № 13 

Юлия Маринова 
Асенова  
Асен Илиев 
Асенов 

АУ023739ВН/ 
23.05.2012 г. 

8018/2014 г. 

13 с. Каменар, Сийка Василева АУ024565ВН/ 7015/2012 г. 



ул. „Мак“ № 1 Алексиева/Асенов
а/ 

28.03.2012 г. 

14 с. Каменар,  
ул. „Невен“ № 
2а 

Теменужка 
Асенова Райкова 

ЗАО-14362/ 
01.06.2012 г. 

5466/2009 г. 

15 с. Каменар, 
ул. „Люляк“ № 9 

Анка Симеонова 
Михайлова 

АУ027985ВН/ 
06.06.2012 г. 

7123/2012 г. 

16 с. Каменар, 
ул. „Момина 
сълза“ № 14 

Симеон Асенов 
Симеонов 
Иванка Самуилова 
Симеонова 

АУ028959ВН/ 
08.06.2012 г. 

7896/2014 г. 

17 с.Каменар, 
ул. „Момина 
сълза“ № 12 

Калинка Илиева 
Моканова 

АУ032068ВН/ 
18.06.2012 г. 

7895/2014 г. 

18 с. Каменар, 
ул. „Бреза“ №3 

Светла Симеонова 
Черкезова 

АУ231621ВН/ 
25.08.2014 г. 

7014/2012 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, списъкът го имаме. Не е необходимо да бъде изчетен. 

Мнения и съображения по така направеното предложение за решение? 
Няма. В режим на гласуване сме. 

 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1936-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 1, т. 1 

от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № Д-8-9200/1457/09.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна определя предназначението на жилища – частна общинска 
собственост, находящи се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 
108, вх. А и вх. Б и ги включва във фонд „Настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди”, както следва: 

 
№ 
по 
ред 

Вхо
д 

Етаж Апарта
мент 

Площ 
/кв.м./ 

АОС Идентификатор по 
КК 

1 А 4 9 85,58 7997/2014 г. 10135.1030.298.1.9 
2 Б 4 14 82,62 7999/2014 г. 10135.1030.298.1.14 



3 А 5 17 85,58 8000/2014 г. 10135.1030.298.1.17 
4 А 5 19 59,52 8002/2014 г. 10135.1030.298.1.19 
5 А 6 25 85,58 8005/2014 г. 10135.1030.298.1.25 
6 А 7 33 85,58 8007/2014 г. 10135.1030.298.1.33 
7 А 7 35 59,52 8008/2014 г. 10135.1030.298.1.35 
8 Б 7 38 82,62 8009/2014 г. 10135.1030.298.1.38 
9 А 8 41 85,58 8010/2014 г. 10135.1030.298.1.41 
10 А 8 43 59,52 8011/2014 г. 10135.1030.298.1.43 
11 А 9 51 59,52 8012/2014 г. 10135.1030.298.1.51 
12 А 11 67 59,52 8013/2014 г. 10135.1030.298.1.67 
13 А 12 75 67,32 8014/2014 г. 10135.1030.298.1.75 
14 А 14 91 67,30 8016/2014 г. 10135.1030.298.1.91 
15 А 15 98 67,20 8017/2014 г. 10135.1030.298.1.98 

1936-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 1, 
т. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, Общински съвет – Варна 
определя предназначението на жилища – частна общинска собственост, 
находящи се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 108, вх. А и вх. 
Б и ги включва във фонд „Ведомствен”, както следва: 
№ по 
ред 

Вход Етаж Апарта
мент 

Площ 
/кв.м./ 

АОС Идентификатор 
по КК 

1 А 3 3 59,14 7993/2014 г. 10135.1030.298.1.3 
2 Б 5 24 85,61 8004/2014 г. 10135.1030.298.1.24 
3 А 13 83 67,22 8015/2014 г 10135.1030.298.1.83 

1936-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 1, 
т. 4 от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложение на кмета 
на Община Варна с изх. № Д-8-9200/1457/09.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна определя предназначението на жилища – частна общинска 
собственост, находящи се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 
108, вх. А и вх. Б и ги включва във фонд „Резервен”, както следва: 
№ по 
ред 

Вхо
д 

Етаж Апарта
мент 

Площ 
/кв.м./ 

АОС Идентификатор по 
КК 

1 А 3 1 85,58 7992/2014 г. 10135.1030.298.1.1 
2 А 3 6 77,20 7996/2014 г. 10135.1030.298.1.6 
3 А 4 11 59,52 7998/2014 г. 10135.1030.298.1.11 
4 А 6 27 59,52 8006/2014 г. 10135.1030.298.1.27 

1936-10-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 
от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № Д-8-9200/1457/09.12.2014 г., Общински съвет – 



Варна прехвърля от фонд „Настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди“ и включва във фонд „Ведомствен“ 
следното жилище в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 88, както 
следва: 
№ по 
ред 

Вход Етаж Апарта
мент 

Площ 
/кв.м./ 

АОС Идентификатор 
по КК 

1 В 2 4 110,20 6138/2010 г. 10135.2556.1.6.4. 
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на предложението. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Николай Джагаров – „за“. 
Колеги тук малко концентрация, ще са ни необходими 34 гласа. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1937-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от 

ЗОС във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 5 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на Община Варна с изх. № ОМДС14002835ВН-001ВН/07.11.2014 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие срокът на предоставеното 
безвъзмездно право на ползване на спортните клубове (по приложения 
списък към настоящото решение)  на общинската спортна база да бъде 
удължен до 31.03.2015 г. 

Ползването на спортната база да се осъществява посредством приет 
и утвърден график от управителя на ОП „Спорт –Варна“ за ползване на 
съответната спортна база. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението.     

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 



Николай ДЖАГАРОВ 
Джагаров – „за“. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джагаров, ако таблетът Ви нещо е изключен да повикаме от 

техническата служба да го отремонтират. Ами второ поредно гласуване 
вече пък … 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Добре, да свирна ли? 
 
Иван ЛУКОВ 
Ами свирнете. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джагаров, много Ви моля да запазите тишина в залата. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1938-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 17Г, 

ал. 2 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху 
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества и писмо вх. 
№ ОС14001364ВН/11.11.2014 г. от Управителя на „Диагностично – 
консултативен център 4 – Варна” ЕООД, Общински съвет – Варна 
одобрява избрания от дружеството застраховател – „БУЛСТРАД 
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЗАД и дава съгласие за сключване на 
договор за застраховка на имуществото на дружеството. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1939-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 от 

Закона за лечебните заведения и чл. 2 от типовия договор за възлагане 
управлението на ЕООД с едноличен собственик на капитала Община 
Варна – лечебно заведение, приет с решение на Общински съвет – Варна 



№ 699-7/14/14.07.2004 г., променен и допълнен с решения № 1103-
18/13/18.02.2009 г. и № 2880-4-1/29/15.12.2010 г. и по предложение от 
кмета на Община Варна с изх. № Д12-9200/83/09.12.2014 г., Общински 
съвет – Варна решава да бъде подновен за нов тригодишен срок 
договорът за управление на д-р Георги Леонидов Кобаков – управител 
на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1940-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 

9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД14028921ВН/09.12.2014 г., Общински съвет – Варна приема „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2015 г.“, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1941-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо изх. № ОС14000925ВН/21.07.2014 г. от Изпълнителния директор на 
„Инжстрой холдинг“АД за продажба на притежаваните от дружеството 
поименни акции от капитала на „Спортен комплекс Спартак“ АД, ЕИК 
148063980, Общински съвет – Варна определя „ИМИЛЕКС“ ООД, 
представлявано от управителя Кирил Георгиев Георгиев, вписано в 
списъка на  оценители при Община Варна,  със задача да изготви финансов 
анализ на активите, пасивите и фактическото състояние на  „Спортен 
комплекс Спартак“ АД, както и да определи пазарната стойност на 1 /една/ 
поименна акция от капитала на дружеството въз основа на реалната 
стойност на дружественото имущество. 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1942-10. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от 

АПК, във връзка с молба вх. № РД13007372ВН-002ВН/06.01.2014 г. и по 
предложение от кмета на община Варна с изх. РД13007372ВН-
004ВН/03.11.2014 г. за допускане на очевидна фактическа грешка, 
Общински съвет – Варна променя свое решение № 1628-7/34/21.07.2014 
г., като същото придобива следния вид: 

„На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2, от ЗОС и 
чл. 27, ал. 6 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с молба вх. № 
РД13007372ВН-002ВН/06.01.2014 г. и по предложение от кмета на община 
Варна с изх. № РД13007372ВН-004ВН/03.11.2014 г., Общински съвет – 
Варна променя предназначението на жилище от фонд „Резервен“ във 
фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди“, находящо се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, бл. 9, вх. 
2, ет. 3, ап. 31- АОС № 2789/2003 г.“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
1943-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 17Г, 

ал. 2 от  Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху 
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества и писмо вх. 
№ ОС14001412ВН/24.11.2014 г. от Любчо Любчев – Управител на 
„Обреди” ЕООД, Общински съвет – Варна одобрява избрания от 
дружеството застраховател – „ДЗИ ОЗ“ ЕАД, и дава съгласие за 
сключване на договор за застраховка на имуществото на дружеството. 

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



Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, за мен беше удоволствие. Светли празници. 
 
Иван ЛУКОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Тодор Балабанов – „за“. 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред, единадесета. 

  



XI. 
 

По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

„Опазване и възпроизводство на околната среда” относно: 
(1) – приемане на „Анализ, Моделна оценка на замърсяването на 

атмосферния въздух, Актуализация на програмата и нов План за действие 
за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни 
вещества в атмосферния въздух на Община Варна“. 

 
Докл.: Мартин Байчев  – Председател на ВрК „ОВОС“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ВрК „Опазване и възпроизводство 

на околната среда“, г-н Байчев за доклад. 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги: 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1944-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
27, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух  и по предложение 
от кмета на Община Варна с изх. № РД14025201ВН-002ВН/03.11.2014 г., 
Общински съвет – Варна приема „Анализ, Моделна оценка на 
замърсяването на атмосферния въздух, Актуализация на програмата и 
нов План за действие за намаляване на емисиите и достигане на 
установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на 
Община Варна“ с период на действие 2014 – 2016 г., съгласно приложение 
към настоящото решение. 

 
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. 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Благодаря, колеги. 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, преминаваме към точка дванадесета от дневния ред.  



XII. 
 

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

„Правна комисия” относно: 
(1) – изменение и допълнение на Наредба за изграждане, 

стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията 
на Община Варна. 

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

       
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на комисията „Правна комисия“, 

Юлияна Боева за доклад.  
 
Юлияна БОЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с изх. № РД14009903ВН-004ВН/10.11.2014 г., 
Общински съвет – Варна изменя Наредба за изграждане, стопанисване, 
контрол и опазване на зелената система на територията на Община Варна, 
съгласно приложение. 

Като в резултат на проведените дебати в комисията се оформи 
предложение, а именно в чл. 63, ал. 1 да бъде допълнено и да придобие 
следния вид: „Изпълнителят по сключен договор за безвъзмездно 
поддържане на озеленени и залесени площи на територията на Община 
Варна има право да постави информационна табела само в случай, че 
поддържаната площ надвишава 100 кв.м.“. И съответно, за да има 
адекватност и ал. 2 се изменя както следва, а именно придобива следния 
вид: „информационна табела може да се постави на обекти по чл. 59, за 
който физическото или юридическото лице е сключило договор за 
безвъзмездно поддържане на  озеленени и залесени площи на територията 
на Община Варна, отговарящи на площта по ал. 1“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Недков за мнение и съображения. 
 
Николай НЕДКОВ 
… в комисията възникна проблема със големината на табелите. Аз 

тогава възразих, тъй като може да се окаже, че градинките, които 
поддържат частните фирми всъщност представляват едно място за реклама 
и сега не можах да разбера от текста, защото ние такъв текст в правната 
комисия .. Мисля, че гласувахме за конкретни размери, а сега не можах да 
разбера какъв е размера на тези информационни табели.  



Юлияна БОЕВА 
Понеже никое от предложението не се прие в момента и засега е 

останал както следва от 1 м. до 0,7 м. .. Не, на табелите. 
 
Николай НЕДКОВ 
Аз мисля, че тези табели са изключително големи. Значи, моето 

предложение .. Нормално е да речем .. Макар, че който поддържа зелената 
площ не го прави заради това, да се хвали „да, аз го поддържам“. Той го 
прави, защото обекта, да речем сладкарница, бензиностанция ще бъдат 
много по-приветливи и ще има повече клиентела, ако се поддържа това 
нещо. Но да разрешаваме информационна табела 1 м. или до 0,7 м., това 
представлява вече прикрита рекламна дейност. Без това нашия град е 
претрупан с реклами, които крайно време е да се хване в ръце кметската 
администрация да ги поразчисти малко, защото от тях 90 % са незаконни, а 
за другите не се плаща, но както и да е. Това е друг въпрос. Въпросът е, че 
една информационна табела е напълно достатъчна. Има такива, имаше 
фирми, които даряваха паметници, бюстове и еди как си, те са не повече от 
40 на 30 да речем. Това е напълно достатъчно. 

 
Иван ЛУКОВ 
Т.е. правите предложение табелата да бъде с размер 30 на 40 см.? 
 
Николай НЕДКОВ 
Табелата да бъде 40 на 30 см. Да. 
 
Иван ЛУКОВ 
Вместо метър на 70 см. .. Колеги, други мнения и съображения? 

Няма, така че подлагам на гласуване предложението на г-н Недков да влезе 
като допълнение в това решение … 

 
Юлияна БОЕВА 
… това евентуално би намерило приложение в чл. 63, ал. 3 за 

размера на … 
 
Иван ЛУКОВ 
Да. В ал. 3 за размера на табелите, предложението на г-н Недков е 

размерът на тези табели да бъде не по-голям от 30 на 40 см. Така. В режим 
на гласуване сме за предложението на г-н Недков. .. На г-н Недков 
предложението гласуваме в момента. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 1; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 



И сега гласуваме … Пламен Начков – „за“ и Снежана Донева – „за“. 
Гласуваме изчетеното предложение за решение с така допълненото, 

което току що приехме на г-н Недков. В режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1945-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД14009903ВН-
004ВН/10.11.2014 г., Общински съвет – Варна изменя Наредба за 
изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на 
територията на Община Варна, съгласно приложение. 

 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Точка тринадесета от дневния ред. 
 

  



XIII. 
 

По точка тринадесета 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 
Предлагам Общински съвет – Варна да приеме следните решения:  
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1946-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 
приема отчет на кмета на Община Варна с изх. № 
РД14028694ВН/05.12.2014 г., относно изпълнението на решенията на 
Общински съвет – Варна, приети на заседания: № 25/30.10.2013 г., № 
26/13, 14.12.2013 г., № 27/13.01.2014 г., № 28/12.02.2014 г., № 
29/12.03.2014 г., № 30/28, 29.04.2014 г., № 31/14.05.2014 г., № 
32/12.06.2014 г. и № 33/24.06.2014 г., съгласно приложение към 
настоящото решение.  

 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Точка четиринадесета от дневния ред. 
 
 
 

  



XIV. 
 

По точка четиринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване на кмета на Община Варна и 

председателя на Общински съвет – Варна да подпишат протокол за 
разпределение на собствеността на активите – В и К системи и 
съоръжения. 

 
Докл.: Иван Луков  – Председател на ОбС 

 
Иван ЛУКОВ 
Предлагам на Общински съвет – Варна да приеме следното решение: 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1947-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, § 9, ал. 4 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за водите /ДВ. бр. 103 от 2013 г./, Общински съвет – 
Варна възлага на кмета на Община Варна и председателя на Общински 
съвет – Варна да подпишат протокол за разпределение на собствеността на 
активите – В и К системи и съоръжения между държавата и Община 
Варна, намираща се в обособената територия на В и К оператор 
„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Варна на основание чл. 13, ал. 1, 
т. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и ал. 2, чл. 15, чл. 15а и чл. 19, ал. 1, т. 4, букви „а“, „б“, „в“, 
„г“ и „д“ и т. 5 и ал. 2 от Закона за водите. 

 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Колеги, преминаваме към точка петнадесета. 
 

  



XV. 
 

По точка петнадесета 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 
Преди това искам да ви зачета едно уведомление от г-н Любчо 

Иванов Любчев, управител на „Обреди“ ЕООД - гр. Варна: 
„Уважаеми г-н Луков, 
С договор № РД9200(100) от 13.03.2000 г. ми бе възложено 

управлението на „Обреди“ ЕООД – Варна. В продължение на 14 год. се 
постарах да променя финансовото състояние на дружеството. Днес, това е 
една от водещите фирми в общинската икономика. Предприятието 
разполага със значителни суми в депозитни и разплащателни сметки и 
местни банки. Редовно се изплащат работните заплати и се изпълнява 
амбициозна социална програма. Ежегодно, в бюджета на Община Варна 
постъпва дивидент в размер над 300 000 лева.  

Г-н Луков, последният ми трудов договор с № Д-9-9200(1443) беше 
подписан на 15.11.2009 г. след проведен конкурс. Впоследствие той беше 
удължен с анекс № Д-9-9200(1443) от 21.11.2012 г. Договорът изтича на 
05.11.2015 г. 

Със заявление с вх. № Д-9-9200(1443)/01.12.2014 г. информирах 
кмета на Община Варна, г-н Иван Портних за моето желание трудовият ми 
договор да бъде прекратен по взаимно съгласие, на основание чл. 325, ал. 
1, т. 1 от Кодекса на труда, поради внезапно влошаване на здравословното 
ми състояние.  

Оставам с уважение и благодарност към институцията Общински 
съвет – Варна и персонално към Вас за времето, през което работихме 
заедно. 

С уважение, г-н Любчев“. 
 
И в тази връзка ви предлагам да вземем следното решение: 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 



1948-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава управителя на “Обреди“ 
ЕООД - Любчо Иванов Любчев, считано от 08.01.2015 г. 

 
Колеги, мнения и съображения? Г-н Станев, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Не мога да се въздържа, от тази 

трибуна да не кажа едно голямо благодаря на Любчо и да му пожелая да се 
сбори успешно със заболяването, което го мъчи. Няма как да се 
въздържим. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други колеги? .. Янко го каза. Разбрах. Дай боже да се оправи и той. 

В режим на гласуване сме. 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
1949-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3  

от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава контрольора на “Обреди“ 
ЕООД Христо Койчев Станев. 

 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
1950-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3  

от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава контрольора на “Обреди“ 
ЕООД  Тошко Вълчев Грудев. 

 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 3; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
1951-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

5 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира за управител на “Обреди“ ЕООД  
– Христо Койчев Станев до провеждането на конкурс. 

 



Мнения и съображения? .. Контрольорът, който преди малко го 
освободихме. 

 
Пламен НАЧКОВ 
… нали трябва да има човек, който да изпълнява функциите … 
 
Иван ЛУКОВ 
Ами да, затова го избираме за управител до провеждането на 

конкурс. .. Няма мнения и съображения. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 1; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 23 

от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община 
Варна да организира и проведе конкурс за възлагане управлението на 
ЕООД с общинско имущество „Обреди” ЕООД, като в състава на 
конкурсната комисията да включи 5 /пет/ общински съветника, както 
следва. 

Колеги, имате думата за предложения за включване в комисията. … 
Г-н Людмил Цветков, извинявам се. 

 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Предлагам г-н Тонев, Владимир Тонев. 
 
Иван ЛУКОВ 
Чакайте малко, колеги. Ще ви дам думата. Людмил Цветков 

предложи д-р Станев. Славчо Славов вдигна ръката.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Предлагам Тодор Балабанов и Снежана Донева. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Владимир Тонев. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Нали остана едно място? 
 
Иван ЛУКОВ 
Да. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Януарий Вичев. 



Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Марина Карапетян. 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Миглен Тодоров. 
 
Иван ЛУКОВ 
Миглен Тодоров. … 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 станаха до тук. … Ами колеги, 

понеже има предходно решение, което сме вземали, в което сме 
упоменали, че комисията трябва да е 5 или трябва да променяме това 
решение, или сега трябва един по един да ги гласуваме. .. Т.е. гласуваме ги 
един по един … Трябва да променяме предходно решение. … Така. По 
реда на постъпилите предложения. За г-н Янко Станев в режим на 
гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 2; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 6. 
 
Предложението се … Опа, извинявам се. За г-н Тодор Балабанов. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 1; въздържали се – 8; 

отсъстващи – 3. 
 
За Снежана Донева. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 9; 

отсъстващи – 3. 
 
За Владимир Тонев. 
 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 1; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 6. 
 
За г-н Януарий Вичев. 
 
Резултати от гласуването: за – 27; против – 3; въздържали се – 14; 

отсъстващи – 4. 
 
За Марина Карапетян. 
 
Резултати от гласуването: за – 12; против – 0; въздържали се – 32; 

отсъстващи – 4. 
 



И за г-н Миглен Тодоров. 
 
Резултати от гласуването: за – 20; против – 0; въздържали се – 22; 

отсъстващи – 6. 
 
И така гласуването показа, че в комисията влизат: Янко Станев с 36 

гласа „за“, Тодор Балабанов с 36 гласа „за“, Снежана Донева с 36 гласа 
„за“, Владимир Тонев с 31 гласа „за“ и Януарий Вичев с 27 гласа „за“. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1, т. 9 от 

НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна задължава кмета на Община 
Варна да представи за утвърждаване резултатите от проведения конкурс за 
възлагане управлението на „Обреди” ЕООД. 

 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Секунда. Сега трябва да гласуваме цялото решение както е изчетено 

със състава на комисията. .. Добре. Заповядайте г-н Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, колеги, беше много правилно и 

редно, има 5 групи тука, говорихме с колегата, всяка една група да си 
излъчи по един представител и да си помислят някои от колегите сега пък 
може да имат някакъв конфликт на интереси, така че хайде, това е по-
правилния начин. Съжалявам, че .. Може би хората, които са извън групи, 
т.е. са независими, няма да имат представител, но това беше логичното. 
Всяка една група да има по един представител. И пак повтарям, който 
прецени, че не е уместно да участва в комисията може да излезе. 
Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Пет групи има, ама и пет предложения трябва да има. 
 
Христо АТАНАСОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Е сега, всеки си носи отговорност. .. Всеки има глава на раменете си 

и може да мисли. .. Така, цялото решение със състава на комисията и 



задължаването на кмета за утвърждаване на резултатите от проведения 
конкурс. В режим на гласуване. 

 
1952-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 1, т. 2 

и чл. 23 от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
Община Варна да организира и проведе конкурс за възлагане управлението 
на ЕООД с общинско имущество „Обреди” ЕООД, като в състава на 
конкурсната комисията да включи 5 /пет/ общински съветника, както 
следва: 

1. Янко Петров Станев; 
2. Тодор Иванов Балабанов; 
3. Снежана Николова Донева; 
4. Владимир Велчев Тонев; 
5. Януарий Марков Вичев. 
1952-15-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1, 

т. 9 от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна задължава кмета на 
Община Варна да представи за утвърждаване резултатите от проведения 
конкурс за възлагане управлението на „Обреди” ЕООД. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Точка шестнадесета. 
 

  



XVI. 
 

По точка шестнадесета 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, писмено заявление за комисия, промяна на членство 

не е постъпило. На микрофон има ли желаещи да променят членството си в 
отделните комисии? Г-н Тонев. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Желая да изляза от комисия по „БКД“ и да вляза в комисия по 

„Обществен ред и сигурност“. Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Зачитам проект за решение, ако няма на микрофон други. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1953-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, 
т.1 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК 
„Благоустройство и комунални дейности”, общинският съветник 
Владимир Велчев Тонев. 

1953-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник  Владимир Велчев 
Тонев да бъде член на ПК „Обществен ред и сигурност”. 

 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Точка седемнадесета. 
  

  



XVII. 
 

По точка седемнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 

Докл.: Иван Луков  – Председател на ОбС 
 
Иван ЛУКОВ 
До този момент в „Канцелария на Общински съвет“ не е постъпило 

предложение или въпроси към съветниците за обсъждане. Колеги само за 
секунда, още малко. Г-жа Александрова искаше на микрофон да обяви 
само нещо. Много ви моля, секунда внимание. 

 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Уважаеми колеги, само набързичко едно предпразнично настроение. 

Бих искала да ви поканя на 30-ти декември от 18:00 ч. на новогодишната 
сцена пред „ФК“. Лично аз организирам страхотен предновогодишен 
концерт с много известни изпълнители и абсолютно безвъзмездно. Каня 
всички вас, като мои колеги и всички граждани и гости на града, 
журналисти. Ще е интересно и ще се радвам да присъствате. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря.  
Поради изчерпване на дневния ред обявявам Тридесет и седмото 

заседание за закрито. 
 
                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                                ВАРНА 
 

                        _________________ /ИВАН ЛУКОВ/ 
 
 
 
ИЗГОТВИЛ Н-К ОТДЕЛ „КОбС”  
 
  
________________/Ю. ПЕТКОВА/    

             
 
 
 

                                   СЪГЛАСУВАЛ 
 

                           __________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 


