
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 38 
 
Тридесет и осмото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Иван 
Луков, се проведе на 23.12.2014 г. (петък) от 09:00 ч. до 10:00 ч. 

 
Присъстват 38 общински съветника, отсъстват: 
 
Антон АПОСТОЛОВ 
Антонио УГРИНСКИ 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Лидия ПЕТКОВА 
Николай ДОЧЕВ 
Петър ЛИПЧЕВ 
Славчо СЛАВОВ 
Христо АТАНАСОВ 
 
Иван ЛУКОВ 
Уважаеми колеги, до момента са положени 36 подписа. Имаме 

необходимия кворум. Откривам Тридесет и осмото заседание на 
Общински съвет – Варна. 

Първо ще ви изчета членовете, по които е свикано заседанието. За 
протокола и за тези, които си мислят, че има нещо нередно: 

На основание чл. 23, ал. 4, подточка 1 от ЗМСМА, Общинският съвет 
се свиква на заседание от неговия председател: 

1. по негова инициатива. 
И съгласно чл. 46, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация: 

(2) При събития, за които се налага спешно свикване на общинския 
съвет, председателят насрочва заседание, на което се обсъжда само 
събитието, повод за заседанието. Материалите за заседание могат да бъдат 
раздадени и на самото заседание. 

Раздаден е дневният ред. Публикуван е и в таблетите. Мнения и 
съображения? Няма. Колеги, в режим на гласуване, който е съгласен с така 
предложения дневен ред да стане дневен ред на днешното заседание. Моля 
да изрази с вота си своето становище. 

 
Огнян КЪЧЕВ 
…………… /н.р./ 
 



Иван ЛУКОВ 
Има гласуване. В момента върви. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За протокола – „за“. 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, по принцип Тодор Балабанов … Аз предлагам да го пуснем 

втори път. .. По принцип е приет дневният ред, но да го пуснем, защото 
доста колеги се обадиха. Явно има някакъв проблем. Кворумът по таблети 
тук е дадено, че са 35 човека. Така. Гласуваме проекта за дневен ред да 
стане дневен ред на днешното заседание. 

 
Общински съвет – Варна прие следния 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Вземане на решение за включване на община Варна в Регионално 

сдружение по управление на отпадъците и одобряване на проект на 
вътрешни правила на сдружението. 

2. Одобряване на решение на Управителния съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Регионално сдружение за управление на отпадъците – 
ЕКО-2010“ за прекратяването му и определяне на срок за ликвидация на 
същото. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 14, предложението се приема. 
 
За протокола Огнян Къчев – „за“, Пламен Начков – „за“, Благомира – 

„за“ и Костадин Костадинов – „против“. 
Проектът за дневен ред става дневен ред на днешното Тридесет и 

осмо заседание на Общински съвет – Варна. 
  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Вземане на решение за включване на община Варна в 

Регионално сдружение по управление на отпадъците и одобряване на 
проект на вътрешни правила на сдружението. 

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

 
  

Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ПК „Правна комисия“ за изчитане 

на проекта за решение. 
 
Юлияна БОЕВА 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 24, ал. 2 от 

Закона за управление на отпадъците и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД14028813ВН/08.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна реши: 

- Дава съгласие за участие на Община Варна в „Регионално 
сдружение за управление на отпадъците – регион Варна“, учредено от 
общините Варна, Аксаково и Белослав. 

- Одобрява проект на вътрешни правила на сдружението, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

1-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и с оглед защита на 
обществения интерес и спазване на срока, визиран в § 1 от Допълнително 
споразумение № 1 към Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-
5112122-C004/17.07.2012 г., Общински съвет – Варна допуска 
предварително изпълнение на свое решение № 1954-1/38/23.12.2014 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Сега, искам аз да питам следното нещо. Кое точно налагаше цялата 

тази огромна спешност, полу-криминалност да не кажа, по събиране на 
сесията от предния ден в ранния, не - в късния следобед, защото ние 
получихме документите и материалите за това в, поне аз на моя мейл в 5 
без 15. Кое е толкова спешното, първо? Второ, ако действително е толкова 
спешно, кой носи отговорност за това, че на 23-ти декември, защото 
можеше технически и на 30-ти да стане, който също е работен ден. Кой 
носи отговорност за това, че някой някъде не е видял от 365 дни в 
годината, че трябва да го направим на 359-тия. Ей това искам аз да питам. 
Затова гласувах и „против“ на самата, за самия дневен ред. За мен това не е 
редно. Създава усещане за някакъв – не знам, за някакво покривало, което 
се случва. В последния момент никой няма да обърне внимание на това, 



което сега в момента правим. При условие, че сесията беше миналия петък. 
Как пък тогава никой не каза „а бе колеги нещо можем да забравим, можем 
нещо да пропуснем“. Петък, днеска сме вторник. Това преди два работни 
дни, четири календарни. Мисля че дължите обяснение не само на мен, но и 
на варненци, които сега гледат в момента, защото такива неща са абсурдни 
да се случват в голяма община като Варна. Аз почвам да се притеснявам. 
Ние управляваме като бюджет над 200 млн. лв. и ако утре се окаже, че 
нещо забравите и заминават някакви милиони тук там? Защото сега съм 
сигурен, че единият от мотивите ще бъде точно този - „дайте сега да го 
направим, защото ще изгубим едни пари“. Сигурен съм, защото аз не съм 
запознат. Казвам си, не съм и няма как да съм запознат. Днес трябваше да 
съм на експедиция в Беломорска Македония за проучване на български 
диалекти. Сега съм тук и затова искам да разбера, не само аз, пак казвам и 
много варненци, предполагам - кое налагаше, първо спешността и второ - 
какво точно правим с тези двете точки? Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мога да Ви отговоря. Предложението, което е от кмета … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
…………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, аз ще дам думата на г-жа Боева, само Ви казвам, че 

предложението е влязло 08.12 и на 09.12 е резолирано и е пратено към 
„Правната комисия“. 

 
Юлияна БОЕВА 
Към този момент вече съм си определила точка за дневен ред и не 

съм обърнала внимание, че съществува и тази преписка. … Да, добре аз 
поемам вината за ситуацията. 

 

Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев. 
 

Янко СТАНЕВ 
В 26-годишната история на този Общински съвет има много неща, 

които са сбъркани. Тук не е изтърван срока за сбъркването, но може да 
бъде сбъркано и който се е запознал с материята по проблема с 
регионалното сметище и проекта за неговото изграждане, а това е 
задължение на всеки съветник, защото всички материали са в компютрите, 
би трябвало да знаете за какво става въпрос. Веси, ако обичаш седни, че 
така се притеснявам като стоиш права. Сега, първо искам да кажа две 
неща. Пиарите са хубаво нещо, даже и преди Коледа, и са позволени. Само 
че и аз мога да си направя пиар сега като кажа - що не си чел ти бе, що не 
знаеш нищо за цялото това действие, наречено изграждане по европейски 



проект на регионалното сметище, част от което са и тези сдружения, 
едното от които с решение на Общински съвет прекратихме миналата 
година и е в ликвидация, която трябва да завърши на 28.02, а другото 
според Закона за отпадъците трябва да бъде взето решение до Нова година, 
да бъде регистрирано в министерството, първото беше в съда. Това е 
според Закона за отпадъците. Дайте да  не правим драми преди Коледа и да 
не изпадаме в шпиомански неща, защото второто е, че аз пък съм горд, че 
общинският съвет се е събрал с обща воля, който не е искал не е трябвало 
да идва, с обща воля да реши въпросите. И ако тука се задава конкретен 
въпрос по регионалното сметище, тука са и заместник-кметовете, и аз съм 
тук и всички съветници, които са компетентни. Колеги, само който не 
работи не греши. В случая грешката не е на председателя на комисията, а 
на целия Общински съвет и аз поемам част от грешката, защото мислех, че 
септември месец сме го минали, защото тогава го обсъждахме този въпрос. 
Това е. А иначе няма нищо шпионско в цялата работа. И накрая ще 
завърша, просто общинският съвет прави един подарък преди Коледа и 
дава основание да смятаме, че е много отговорен орган, защото има и друг 
модел на поведение. Да не се събере общинския съвет и да се търсят 
юридически технологии, по които да се регистрира в министерството 
съответното сдружение. Ние смятаме, че не може да подлагаме на 
съмнение авторитета на Община Варна, Община Белослав и Община 
Аксаково и затова сме се събрали тук. Аз затова съм и дошъл. Благодаря 
Ви, г-н председател. 

 

Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря, г-н Станев. Само искам да прочета. Има едно 

допълнително споразумение № 1, което беше изчетено от г-жа Боева към 
Договор за безвъзмездна финансова помощ, цитира се договора от 
17.07.2012 г. В това допълнително споразумение в параграф 1, чл. 52, ал. 1 
от договора, точно така, когато е приет, се изменя: 

„Бенефициентът е длъжен да създаде по реда на Закона за 
управление на отпадъците регионално сдружение за управление на 
отпадъците не по-късно от 31.12.2014 г., в съответствие с Анекс 1 от 
26.04.2013 г., представляващ неразделна част от споразумението за 
партньорство от 29.03.2011 г., удостоверяващо уреждането на 
ангажиментите между партньорите по проекта“.  

На базата на това допълнително споразумение, което ни задължава 
до 31.12.2014 г. да направим това сдружение и понеже не сме го гледали на 
предната сесия, това е спешността, поради която свиках тази сесия, за да 
не провалим като цяло всичко останало. Г-н Костадинов. 

 

Костадин КОСТАДИНОВ 
Така, аз благодаря на г-н Станев, който явно се изявява като 

говорител един вид, на общинския съвет, но не искам да се говори от мое 
име, защото … Да, то е взаимно. Въпросът е … 

 



Янко СТАНЕВ 
………… /н.р./ 
 

Костадин КОСТАДИНОВ 
…Аз Ви изслушах, г-н Станев, нали? 
 
Иван ЛУКОВ 
Аз ви моля да не влизате .. Значи имаме една точка, по същество … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Няма да влизаме. Искам да отбележа следното нещо. Когато един 

общински съветник задава въпрос, тук не става … 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
………………… /н.р./ 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-н Джагаров, моля Ви - ще стане по-зле. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джагаров, моля Ви не го прекъсвайте. Ако не го прекъсвате 

досега щеше да свърши. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Това, което искам да кажа за е следното. Когато някой общински 

съветник пита нещо и когато някой общински съветник има въпрос, това 
не е пиар. Зад него не стоят някакви пиари, зад него стоят избиратели и 
при условие, че в случая става дума за нещо очевидно неразбираемо, 
затова беше и съответно този логичен въпрос. На който между другото, не 
смятам, че получихме на сто процента задоволителен отговор, но това ще 
си прави заключение всеки един от хората, както колегите в залата така и 
тези, които гледат, защото основанието – не сте били, не сте чели, всеки 
един от нас е в максимум три комисии. Аз не съм нито в комисията по 
„Благоустрояване“, където нали би трябвало да се обсъжда това нещо и 
където всъщност е взето решението, нито пък в „Правната комисия“, която 
сега в момента докладва, нали така? 

 

Иван ЛУКОВ 
Да, предложението е адресирано до правната … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Ние няма как да знаем всичко. Затова са и сесиите, затова питаме, 

затова обсъждаме, затова дискутираме. Ако някой се притеснява от 
обсъждането и от дискусията, време е да припомним, че живеем в 2014-та 
не в 84-та. Благодаря. 

 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Г-н Костадинов, аз не веднъж съм го изразявал и моето мнение, че 

комисиите са помощен орган на общинския съвет, където се дискутират от 
специалисти, ако трябва да се наемат даже и там се обсъждат и дискутират 
всички въпроси. Сесията е за тези, които са пропуснали да се запознаят и 
по-скоро е за узаконяване на това, което е взето на комисия. Така че 
нямаме разминаване в случая. Мисля, че всичко е нормално и всеки има 
право да си говори на микрофон. Г-н Начков, заповядайте. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Г-н председател, правя процедурно предложение да прекратим с 

изказванията и да преминем към гласуване, тъй като е ясно и материала е 
раздаден. Значи, под вола теле да търсим – станалото е станало. …. /н.р./ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Присъединявам се към предложението на г-н Начков. 
 
Веселина САВОВА 
Това преди или след даване на думата на другите? 
 
Иван ЛУКОВ 
Процедурно е предложението. 
 
Веселина САВОВА 
Моля? 
 
Иван ЛУКОВ 
Процедурно предложение. Не мога да го … Подлагам го на 

гласуване. 
 
Веселина САВОВА 
Кога ще дадете на граждани думата? След гласуването, така ли? 
 
Иван ЛУКОВ 
На кого да дам думата? 
 

Веселина САВОВА 
На мен, г-н Луков. Стоя тука, дори г-н Станев ме помоли да не стоя, 

че го притеснявам. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не Ви разбрах, че искате думата. Вие се изправихте … 
 
Веселина САВОВА 
Сериозно?  
 
Иван ЛУКОВ 
Да, съвсем сериозно. 



Веселина САВОВА 
Искам просто да стоя да ме гледате, така ли? … Давате ли ми думата 

или не? 
 
Иван ЛУКОВ 
Да, Вие се бяхте изправили. Заповядайте, кажете каквото имате да 

кажете и ще го гласуваме … 
 
Веселина САВОВА 
Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ама когато иска човек думата казва може ли или нещо от този род. А 

Вие се изправихте права и аз от къде да знам какво искате. 
 
Веселина САВОВА 
Благодаря г-н Луков. Това, което искам да, всъщност подадената 

топка от г-н Начков не я поехте, за което Ви благодаря, че ми давате 
думата. В тази зала има сигурно двама или трима души, които знаят целия 
процес на тези договори, тръгнали преди 16 години, както каза г-н Станев 
и един от тези хора съм аз. Затова ви казвам че това, което правите днес не 
е нито случайно, нито без да искате, нито защото г-жа Боева го е проспала, 
нито защото г-н Балабанов до вчера не е знаел и всички тези неща просто 
не са верни. Това което ви моля, когато се правят тези театри, да бъдат 
малко по-добре режисирани, защото е обидно за зрителите. Вие тук, които 
правите тези неща, в крайна сметка ги правите, защото това ви е начина на 
поведение и така сте решили да го правите, но забележката ми като 
гражданин е – не казвайте, че просто една жена е виновна, един 
председател на комисия, като г-жа Боева е виновна, че е проспала такава 
важна тема, на която изтича срока, както каза г-н Балабанов, в края на 
декември. И още 30 секунди. Имате две пресаташета, не знам защо след 
като до медиите, така или иначе нещата стигат по-късно. Тази тайна и 
секретна сесия също с две пресаташета информацията дойде много по-
късно отколкото при съветниците. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Тридесетте секунди свършиха. Айде да се 

придържаме към правилника, моля … 
 
Веселина САВОВА 
… и предната сесия, която направихте от четвъртък в петък, защото 

не е била публикувана, също е смешно. И сега тука заедно с БСП ще 
гласувате това, но това е една последна – не, или предпоследна, не знам 
коя крачка от една огромна схема за източване на пари. Казвам го 
официално, приемайте го както искате. 



 
Иван ЛУКОВ 
Да. Благодаря Ви. Ще Ви помоля обаче, да се запознаете с работата 

на Общински съвет и на администрацията като цяло преди да вземете да 
давате такива квалификации, кой си е свършил работата и кой не. 
Прочетете правилника. Прочетете къде - как пише, кой - как работи, каква 
е работата на администрацията, къде минават преписките, кой  отговаря за 
публикации, кой не отговаря и т.н. Ама много добре се запознайте и ще Ви 
дам думата на следващата сесия, така да си ги обясните нещата и да се 
извините, ако трябва даже. 

 
Веселина САВОВА 
Няма да се извиня … /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Има процедурно предложение за прекратяване на дебатите. .. Имаше 

процедурно предложение, г-н Тодоров … Кажете. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
… малко обърнахме работата … /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Обърнахме я. Слушам Ви. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
На микрофон, обаче. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
10 минути почивка от името на групата на БСП. … Не може да се 

откаже. Прочетете правилника. …. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, ама трябва да го … 10 минути почивка. 
 
/Последва 10 – минутна почивка./ 
 
Гласуваме постъпилото предложение, процедурно за прекратяване 

на дебатите. В режим на гласуване. 
Костадин Костадинов за протокола – „за“, Снежана Донева – „за“, 

Николай Недков – „за“, Огнян Къчев – „за“, Пламен Начков – „за“, Анула 
Рашкова – „за“, Благомира Александрова – „за“, Станислав Темелков – 
„за“.  



И по системата:  
 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 16, предложението се приема. 
 
В режим на гласуване за така изчетения проект за решение от 

председателя на комисията. 
 
Пламен НАЧКОВ 
… някакъв проблем. Да вземем да гласуваме ръчно …. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, има проблем в таблетите, в системата. Ще го гласуваме 

поименно. … Предлагам ви колеги да гласуваме поименно и да не се 
занимаваме с … Разбрах. 

 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Това за прекратяване на дебатите? 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, гласуваме това, което беше изчетено от председателя на 

комисията. 
Костадин Костадинов – „въздържал се“. Г-н Костадинов, просто 

много бързо … Поддадохте се на някакво влияние странично, най-
вероятно. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Признавам си, Балабанов ми влияе. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, не, отстрани има там където са седнали Ви влияят нещо. .. Явно 

четете световната конспирация много. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Обявихте ли резултата? 
 
Иван ЛУКОВ 
Сега ще ги обявим. 
 
1954-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 24, ал. 2 от 

Закона за управление на отпадъците и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД14028813ВН/08.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна реши: 



- Дава съгласие за участие на Община Варна в „Регионално 
сдружение за управление на отпадъците – регион Варна“, учредено от 
общините Варна, Аксаково и Белослав. 

- Одобрява проект на вътрешни правила на сдружението, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

1954-1-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и с оглед защита на 
обществения интерес и спазване на срока, визиран в § 1 от Допълнително 
споразумение № 1 към Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-
5112122-C004/17.07.2012 г., Общински съвет – Варна допуска 
предварително изпълнение на свое решение № 1954-1/38/23.12.2014 г. 

 

Резултати от гласуването: за – 30; против – 1; въздържали се – 8; 
отсъстващи – 9, предложението се приема. 

 

Аврам ТОДОРОВ 
Може ли? Обяснение на отрицателен вот. 
 

Иван ЛУКОВ 
Обяснение на отрицателен вот, г-н Тодоров. 
 

Аврам ТОДОРОВ 
Сега. С две приказки, мисля че ще бъде всичко ясно. Гласувах 

„против“, тактически гласувах „против“. Виждате, че групата на БСП 
гласува, както я кара съвестта и интересите на варненци. Още един път 
искам да кажа, че уважаваме журналистиката, но всякакви интерпретации 
по отношение на БСП трябва да спрат. Ясно в залата показваме какво 
правим. Интересите на варненци, независимо от всякакви интерпретации, 
ни налагат да подходим по този начин и второ не прощаваме грешката на 
колежката, и трябва да си понесе отговорността за това, което ни доведе до 
тази история. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря.  



ІI. 
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Одобряване на решение на Управителния съвет на 

сдружение с нестопанска цел „Регионално сдружение за управление на 
отпадъците – ЕКО-2010“ за прекратяването му и определяне на срок за 
ликвидация на същото. 

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

Иван ЛУКОВ 
Г-жо Боева, следващият проект за решение. 
 
Юлияна БОЕВА 
 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 24, ал. 2, § 13, ал. 
2 от ПЗР на Закона за управление на отпадъците и по предложение на 
кмета на Община Варна с изх. № РД14028813ВН/08.12.2014 г., Общински 
съвет – Варна потвърждава решението на Управителния съвет Сдружение 
с нестопанска цел „Регионално сдружение за управление на отпадъците – 
ЕКО-2010“ от 05.03.2014 г. за прекратяване на сдружението, регистрирано 
с решение по ф.дело № 225/2008 г. по описа на Варненски окръжен съд и 
определя срок за приключване на ликвидацията 28.02.2015 г., като копие 
от настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Аксаково, на 
чиято територия са разположени съоръжения за третиране на отпадъците.  

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване, поименно. 
Докато преброят гласовете, понеже уважавам много г-жа Савова и 

бих желал наистина да прочете правилата за работа на Общински съвет и 
на администрацията …  

 

Веселина САВОВА 
…………….. /н.р./ 
 

Иван ЛУКОВ 
Много Ви моля, аз не Ви прекъсвах. И тези обидни думи, които ги 

казахте и се чуха навсякъде, може би се отнасят за един друг Общински 
съвет, в който най-вероятно, вие тогава бяхте председател на една 
комисия. Няма да Ви дам думата … 

 

Веселина САВОВА 
Въобще не ме интересува дали ще ми давате думата, когато ми 

цитирате името. След като всичко съм прочела, една точка в дневния ред 
вкарайте и да говорим по темата. 

 

Иван ЛУКОВ 
Не съм Ви дал думата. Спрете микрофона. 



 
Веселина САВОВА 
Спрете да ми цитирате името и да ….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Обявявам резултатите. 
 
1955-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 24, ал. 2,     

§ 13, ал. 2 от ПЗР на Закона за управление на отпадъците и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № РД14028813ВН/08.12.2014 г., 
Общински съвет – Варна потвърждава решението на Управителния съвет 
Сдружение с нестопанска цел „Регионално сдружение за управление на 
отпадъците – ЕКО-2010“ от 05.03.2014 г. за прекратяване на сдружението, 
регистрирано с решение по ф.дело № 225/2008 г. по описа на Варненски 
окръжен съд и определя срок за приключване на ликвидацията 28.02.2015 
г., като копие от настоящото решение да се изпрати на кмета на Община 
Аксаково, на чиято територия са разположени съоръжения за третиране на 
отпадъците.  

 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 0; въздържали се – 8; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Поради изчерпване на дневният ред обявявам тридесет и осмото 

заседание на Общински съвет – Варна за закрито. 
 

Юлияна БОЕВА 
Весели Коледни празници, колеги. 
 
Иван ЛУКОВ 
На всички колеги, весели Коледни и Новогодишни празници. 
 
                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                                ВАРНА 
 

                           _______________ /ИВАН ЛУКОВ/ 
 
ИЗГОТВИЛ Н-К ОТДЕЛ „КОбС”  
 

  
________________/Ю. ПЕТКОВА/    

             
 
 

                                   СЪГЛАСУВАЛ 
 

                           __________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 


