
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 40 
 
Четиридесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Иван 
Луков, се проведе на 30.03.2015 г. (понеделник) от 09:00 ч. до 17:50 ч. 

 
Присъстват 46 общински съветника, отсъстват: 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Николай ГЕОРГИЕВ 
 
Иван ЛУКОВ 
Уважаеми колеги, до момента имаме положени 42 подписа, имаме 

необходимия кворум, така че откривам Четиридесетото заседание на 
Общински съвет – Варна. 

В началото на заседанието са постъпили в дирекция „Канцелария на 
Общински съвет“ две молби за извиняване на отсъствия по уважителни 
причини – на Николай Георгиев и на Лидия Петкова, отсъстват по 
уважителни причини от днешното заседание. 

Ще ми позволите преди да приемем дневния ред да зачета едно 
писмо, което е постъпило от Варненска и Великопреславска света 
митрополия: „Уважаеми г-н Луков, обръщаме се към Вас и към 
общинските съветници на град Варна изпълнени с признателност за 
усилията, които положихте през последните няколко години, за да се 
спомогне строителството на новия храм на Варна „Св. Прокопий 
Варненски“. Сърдечно благодарим, защото без вашата голяма и 
навременна помощ не бихме могли да продължим градежа на този духовно 
просветен и социално милосърден храмов комплекс. Даваме си сметка, че 
времената са трудни, но знаем също, че няма нищо по-страшно от 
духовната криза. В духа на добрите ни отношения оставаме с надеждата, 
че и за напред ще имаме ползотворни срещи и контакти. Убедени сме, че 
чрез вашия безспорен авторитет вие дадохте добър пример на варненската 
общественост и ясен знак, че милеете и се грижите за утвърждаването на 
вярата и православните ценности в нашия град. Призоваваме над вас 
божието благословение и оставаме ваш в Христа молитствувател. 
Варненски и Великопреславски митрополит Йоан.“ Това е във връзка с 
дарението, което направихме тук от общинския съвет за построяването, 
доизграждането на храма „Св. Прокопий Варненски“. 

Колеги, след публикуването на дневния ред в местен ежедневник са 
постъпили в дирекция „Канцелария на Общински съвет“ няколко 
предложения за допълнения на дневния ред, на проекта за дневен ред, така 
че най-напред давам думата за .. Г-н Балабанов, давам думата за 



предложения, за допълнения и промени в публикувания проект за дневен 
ред. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Имам процедурно 

предложение по отношение на дневния ред, а именно предвид високия 
обществен интерес по отношение на разглеждане на въпроса за „Спортен 
комплекс Варна“, предлагам точката по „Собственост и стопанство“ от 
номер 5 да стане номер 2, след „Питания и отговори на питания“, като 
подточка 4 от „Собственост и стопанство“ да бъде преместена, като 
подточка 1 от точката по „Собственост“. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря, г-н Балабанов. Колеги, предлагам ви след всяко едно 

предложение, което бъде направено на микрофон или изчетено от мен да 
го гласуваме, защото наистина са доста предложенията, за да не стане 
някакво объркване. 

Постъпило е предложение от г-н Балабанов, точката по 
„Собственост“ да стане втора точка в дневния ред и точката за „Спортен 
комплекс Варна“ АД да стане първа подточка. Колеги, в режим на 
гласуване за така предложената промяна.   

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

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Постъпи писмено предложение от председателя на ПК 

„Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” г-жа Таня Парушева, а 
именно в точката по „Архитектура“ да бъдат включени като допълнителни 
подточки следните проекти за решения: 

1 – разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ 
за III м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик“; 

2 – одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ 19-241 и улична регулация от 
о.т. 338 до о.т. 339, кв. 5 по плана на со „Зеленика“ в Община Варна. 

Мнения и съображения по така постъпилото предложение от г-жа 
Парушева, като допълнителни точки в точката по „Архитектура“ да влязат. 
Няма. В режим на гласуване, колеги. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Постъпило е и писмено предложение от председателя на ПК 

„Собственост и стопанство“ г-жа Валентна Софрониева, а именно в 
нейната точка, вече гласувана втора да бъде, подточка 41 да отпадне, а 
именно преизчисляване стойността на дължимите плащания по договор, 



сключен по реда на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 от Закона за 
обществените поръчки. Това да отпадне. Мнения и съображения, колеги. 
Няма. В режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Също така от г-жа Софрониева е постъпило предложение на 

отпадналата т. 41, подточка 41 да бъде включена като подточка нова 41 - 
одобряване на пазарна оценка и сключване на предварителен договор за 
прехвърляне право на собственост. И като подточка 42 в точката по 
„Собственост и стопанство“ да бъде включено относно допълване на 
„Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване на безвъзмездно право на 
ползване върху имот находящ се в гр. Варна, ул. „Габрово“ № 14. … 
Колеги, току що е постъпило пак предложението тази точка да бъде 
оттеглена, т.е. да не я гласуваме. Т.е. оставяме само като т. 41 да бъде 
одобряване на пазарна оценка и сключване на предварителен договор за 
прехвърляне на правото на собственост. Относно ПИ 429, поземлен имот. 
За тази точка само, на мястото на 41, на тази която отпадна. Мнения и 
съображения. Няма. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
В публикувания проект за дневен ред т. 17 предлагам да отпадне, тя 

е за упълномощаване на нашия представител на „Овергаз“, тъй като 
нямаме все още покана за общото събрание, така че като получим покана, 
тогава ще си упълномощи нашия представител. Колеги, мнения и 
съображения за т. 17 да отпадне? Няма. В режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Т. 17 отпада и на нейно място, като т. 17 ви предлагам да включим 

едно предложение от доц. д-р Медиха Мехмед Хамза, председател на ПК 
„Социални дейности и жилищна политика“, като нова точка по „Социални 
дейности“, а именно - отпускане на еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално – битови потребности на 
лица. Мнения и съображения, колеги. Няма. В режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Към точката по „Структури и общинска администрация“ е постъпило 

предложение от Станислав Иванов, председател на комисията, а именно 



като нова допълнителна подточка да бъде включено – промени в 
структурата на общинската администрация. Мнения и съображения? Няма. 
В режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Постъпило е също така предложение от г-н Тодор Балабанов, 

председател на ПК „Финанси и бюджет“ в точката по „Финанси и бюджет“ 
да бъдат включени две нови допълнителни подточки, а именно: 

1 - даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от Фонд 
„Солидарност“ и осигуряване на собствен принос по проекти; 

2 – даване на съгласие Община Варна да кандидатства за 
финансиране на проект „Битова канализация в с. Каменар, Община Варна“. 

Мнения и съображения, колеги. Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Също така е постъпило и предложение от г-н Жельо Алексиев, 

председател на ПК „Транспорт“, като нова т. 3 по „Транспорт“ да бъде 
включено относно даване на съгласие на Съвета на директорите на 
„Градски транспорт“ ЕАД да сключат договор за банков кредит чрез 
процедура по ЗОП при определени параметри. Мнения и съображения? 
Няма. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 2; въздържали се – 8; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
  
И още едно предложение е постъпило от г-н Костадин Костадинов и 

Ивайло Бояджиев, относно включване на допълнителна подточка към 
точката по „Култура и духовно развитие“ на предстоящото Четиридесето 
заседание на Общински съвет – Варна, а именно преименуване на обекти с 
общинско значение, местности на територията на Община Варна, които не 
съответстват на принципите на географски наименования заложени в 
Раздел I, чл. 3, ал. 5 от Указ № 1315/75 г. за наименованията, които са 
съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение. Мнения и 
съображения, колеги? Г-н Костадинов. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н Луков, като вносител, съвносител заедно с д-р 

Бояджиев, искам да припомня, че това предложение влиза вече за, ако не 
се лъжа девети път и имахме решение на общинския съвет, с което бяхме 



задължени да го разгледаме на следваща сесия, това решение беше преди 
десет месеца. От тогава са минали десет сесии, а в разговори с Вас 
неколкократно проявихме разбиране и не сме го внасяли с оглед на, единия 
път беше утежнения дневен ред, другия път беше извънредния дневен ред, 
третия път вече и аз забравих какво беше. Затова моля, ако все пак 
проявяваме уважение към собствените си решения и ако все пак 
проявяваме уважение и към нашите съграждани, защото това решение е 
подкрепено от много от тях. Помните, че имаше и обществено обсъждане, 
да бъде подкрепено това. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Съветниците със своя вот ще изразят своето 

становище по отношение това да бъде сега разгледано или по-късно. Други 
мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 22; против – 6; въздържали се – 14; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Колеги, няма други предложения за включване в дневния ред, 

писмени поне. Заповядайте, г-н Митковски. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Предлагам от точката по 

„Собственост и стопанство“ да отпадне т. 37, която е избор на 
представител на Община Варна в борда на директорите на „Св. Анна“, тъй 
като тази точка се препокрива напълно с точка в предходни, в 
„Здравеопазване“, където ние ще упълномощим нашия представител да 
гласува включително и за колегата, който е предложен. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Митковски, само едно уточнение – едното е предложение за член 

на Съвета на директорите, а в „Здравеопазване“ е упълномощаване на 
представителя на Община Варна да участва в извънредното общо събрание 
на акционерите. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да, и именно. Този когото ние предлагаме той фигурира в тези три 

предложения за членове на борда на директорите, тъй като фактически 
това предложение за избор на член на борда на директорите е с по-стара 
дата, когато щеше само да се допълва борда на директорите, последното 
писмо от министерството е за избор на изцяло нов борд на директорите, 
където примерно г-н Шиваров, когото ние предлагаме фигурира в тези 
предложения. 

  
 



Иван ЛУКОВ 
Разбрах Ви, според мен са малко различни, но да си кажат 

съветниците. Колеги, други мнения и съображения относно така 
направеното предложение? Няма. В режим на гласуване. За отпадане на 
точката колеги, в режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 15; против – 2; въздържали се – 27; 

отсъстващи – 4, предложението не се приема. 
 
Други предложения за промени в така публикувания проект за 

дневен ред с направените промени, току що които ги гласувахме? Няма. 
Колеги, предлагам да гласуваме проекта за дневен ред на 

Четиридесетото заседание да стане дневен ред на това заседание с 
направените промени, които току що ги гласувахме и взехме решение да 
бъдат включени и други точки да отпаднат. В режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следния 

 
ДНЕВЕН РЕД 

  
1. Питания и отговори на питания. 
 
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 

стопанство” относно: 
(1) – даване на съгласие за продажба на недвижим имот собственост 

на „Спортен комплекс Варна“ АД. 
(2) – актуализация на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.“. 
(3) – даване на съгласие за бракуване на автомобил марка „ДЕУ 

НУБИРА“ и продажба на автобус „ИВЕКО 40-10“, собственост на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

(4) – даване на съгласие за бракуване на автомобил марка 
„Мерцедес“ 250Д, собственост на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД. 

(5) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на Окръжен съд - Варна върху имот, 
находящ се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 108. 

(6) – вземане на решение за безвъзмездно придобиване в собственост 
на Община Варна на недвижими имоти – публична и частна държавна 
собственост, находящи се в гр. Варна, м-ст „Разсадника“. 

(7) – вземане на решение за безвъзмездно придобиване в собственост 
на Община Варна на недвижими имоти – частна държавна собственост, 
находящи се в гр. Варна, ПЗ „Планова“. 



(8) – вземане на решение за безвъзмездно придобиване в собственост 
на Община Варна на недвижими имоти – частна държавна собственост, 
находящи се в гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7. 

(9) – вземане на решение за безвъзмездно придобиване в собственост 
на Община Варна на недвижим имот – частна държавна собственост, 
находящ се в гр. Варна, кв. „Виница“, ул. „Албатрос“. 

(10) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ във връзка с 
провеждане на търг за отдаване под наем за разполагане на вендинг 
машини в сграда, находяща се в гр. Варна, бул. „Република“, Закрит 
басейн „Делфини“.  

(11) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ във връзка с 
провеждане на търг за отдаване под наем за разполагане на вендинг 
машини в сграда, находяща се в гр. Варна, ул. „Селиолу“ № 39-А. 

(12) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ във връзка с 
провеждане на търг за отдаване под наем за разполагане на вендинг 
машини в сграда, находяща се в гр. Варна, кв. „Виница“, „База за конен 
спорт – юг“. 

(13) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ във връзка с 
провеждане на търг за отдаване под наем за разполагане на вендинг 
машини в сграда, находяща се в гр. Варна, бул. „Приморски“, спортен 
комплекс „Приморски“. 

(14) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ във връзка с 
провеждане на търг за отдаване под наем за разполагане на вендинг 
машини в сграда, находяща се в гр. Варна, жк „Младост“ – ледена 
пързалка. 

(15) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ във връзка с 
провеждане на търг за отдаване под наем за разполагане на вендинг 
машини в сграда, находяща се в  гр. Варна, жк „Младост“. 

(16) – провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот, 
находящ се с. Константиново. 

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

(18) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на публичен търг за продажба на 
имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“. 

(19) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 
публичен търг за продажба на ПИ № 10135.2557.289 и самостоятелен 
обект в сграда с ПИ 10135.2557.289.1.2.   

(20) – одобряване на пазарна оценка във връзка в провеждане на 
публичен търг за продажба на имот, находящ се в Община Варна, село 
Звездица. 

(21) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в м. „Кайряк“. 



(22) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на „Обреди“ ЕООД върху имоти – частна 
общинска собственост, находящи се в гр. Варна, кв. „Галата“. 

(23) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на „Обреди“ ЕООД върху имоти – частна 
общинска собственост, находящи се в гр. Варна, кв. „Виница“. 

(24) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на „Общински детски комплекс - 
Варна“, върху имот находящ се в гр. Варна, ул. „Ал. С. Пушкин“ № 7. 

(25) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение Проф.  д-р Димитър 
Стаматов – Варна“ ЕООД върху недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, бул. „Цар Освободител“ № 150. 

(26) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и даване на 
съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на „Обреди“ ЕООД 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Андрей 
Сахаров“ № 1. 

(27) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за 
управление на ОП „Комплекс за детско хранене“, търговски обекти, 
находящи се в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“. 

(28) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за 
управление на представляващия ЦДГ № 4 „Теменужка“, недвижим имот 
– публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Капитан 
Райчо“ № 103А. 

(29) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“, промяна 
предназначението на жилища от фонд „Настаняване под наем на граждани 
с установени жилищни нужди“ във фонд „Жилища за продажба“ и 
продажба на общински жилища. 

(30) – промяна предназначението на жилище от фонд „Резервен“ във 
фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди“. 

(31) – обявяване за частна общинска собственост на недвижими 
имоти – публична общинска собственост и включване във фонд 
„Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ 
сграда, находяща се в гр. Варна, ул. „Кишинев“ № 17. 

(32) – застраховане на недвижими имоти – публична и частна 
общинска собственост. 

(33) – предоставяне на имоти – полски пътища, включени в 
заповедите на Директора на ОД „Земеделие“ - Варна. 

(34) – даване на съгласие за сключване на предварителен договор 
за прехвърляне право на собственост по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ. 

(35) – изменение на Решение № 1993-11-2/39/04.02.2015 г. на 
Общински съвет – Варна. 



(36) – упълномощаване на представители на Община Варна във 
връзка със закупуване на дялове от капитала на „Варна Ефкон“ ООД, 
собственост на „Ефкон“ АГ.  

(37) – предложение за член на Съвета на директорите на МБАЛ 
„Света Анна - Варна“АД. 

(38) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на търг 
за продажба на имот, находящ се в гр. Варна, кв. „Галата“, ул. „Стария 
фар“ № 4. 

(39) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на „Агенция за социално развитие - 
Вижън“ върху имоти, находящи се в гр. Варна, ул. „Генерал Цимерман“ 
№ 35 и гр. Варна, жк „Чайка“ до бл. 27. 

(40) – допълнение на решение № 1707-4-1/35/03.09.2014 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(41) – одобряване на пазарна оценка и сключване на предварителен 
договор за прехвърляне право на собственост от ПИ 10135.2564.429. 

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

относно: 
(1) – даване на съгласие на Съвета на директорите на „Градски 

транспорт“ ЕАД да сключат договор за банков кредит чрез процедура по 
ЗОП при определени параметри. 

 
4. Упълномощаване на представителя на Община Варна за участие в 

Общото събрание на „Асоциация по В и К”. 
 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество” относно: 
(1) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 

проектно предложение „Ефективни партньорства за иновативни 
модели в образователния процес“ за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 2. 
Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и 
младежта. 

(2) – одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението 
на Общинския план за развитие 2014 г. - 2020 г. за периода 01.01.2014 г. 
– 31.12.2014 г. 

(3) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 
проектно предложение „Заедно на вълната на иновациите“ за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма 
„Еразъм+“, ключова дейност 1 Образователна мобилност на граждани, 
Мобилност на младежи и младежки работници. 

(4) – даване на съгласие за подписване на Протокол за 
сътрудничество между град Варна, България и град Кобулети, Грузия.  



(5) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в 
„Пилотен проект насочен към насърчаване на здравословното хранене 
на бременни и кърмещи жени“, на Европейската комисия и Главна 
дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“. 

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

относно: 
(1) – изменение на решение № 1237-5/26/13,14.12.2013 г. на 

Общински съвет – Варна. 
(2) – даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура 

на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания Д-р Марко Антонов Марков - Варна” ЕООД. 

(3) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение.   

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

(5) – упълномощаване представителя на Община Варна да 
участва в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „СВЕТА 
АННА – ВАРНА“ АД. 

 
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки 

дейности и спорт” относно: 
(1) – отмяна на Наредба за реда и условията за безвъзмездно 

ползване на общинската спортна база от Варненски спортни клубове и 
приемане на нова Наредба за реда и условията за безвъзмездно и 
възмездно ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на 
община Варна, предоставени за управление на ОП „Спорт – Варна“. 

(2) – удължаване срока на предоставеното право на ползване на 
спортните клубове на общинската спортна база. 

 
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и 

образование” относно: 
(1) – преобразуване на СОУ „Васил Друмев“ от средно 

общообразователно в основно училище от следващата учебна 2015/2016 
година. 

 
9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Правна 

комисия” относно: 
(1) – приемане на Наредба за реда и условията за пътуване на 

преференциални цени в обществения транспорт на територията на 
Община Варна. 

(2) – отмяна на решения на Общински съвет – Варна. 
 
10. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 

бюджет” относно: 



(1) – даване на съгласие за участие на Община Варна във Фонд 
„Общинска солидарност“ при Националното сдружение на общините 
в Република България. 

(2) – даване на съгласие за мостово финансиране и финансиране на 
недопустими разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ за 
реализацията на етап 1 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.”. 

(3) – даване на съгласие за удължаване срока на Договор за 
безвъзмездна финансова помощ  и упълномощаване на кмета на Община 
Варна да издаде Запис на заповед в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройство, по проект „В подкрепа на 
Варна за програмен период 2014 - 2020 година” по ОП „Регионално 
развитие“. 

(4) – даване на съгласие за удължаване срока на Договор за 
безвъзмездна финансова помощ и упълномощаване на кмета на Община 
Варна да издаде Запис на заповед в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройство, по проект „Естетизация и 
модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на 
град Варна“ на ОП „Регионално развитие“ 2007 - 2013 г. 

(5) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и 
упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед в 
полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, във 
връзка с авансово плащане по проект „Подкрепа за осигуряване на 
съвременни социални жилища в Община Варна“ на ОП „Регионално 
развитие“ 2007 – 2013 г. 

(6) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в 
проектно предложение CIVITAS програма „Хоризонт“, мярка „MG-5.5а. 
Демонстриране и тестване на иновативни решения за по-чист и по-
добър градски транспорт и мобилност“.  

(7) – изменение и допълнение на Приложение 2 към Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Варна. 

(8) – възлагане на кмета на Община Варна извършването на спешен 
ремонт на стоманобетонната козирка на главния вход на сградата на ДКЦ 
„Св. Иван Рилски“ – Аспарухово – Варна“ ЕООД.   

(9) – отпускане на финансови средства за нуждите на „Школа по 
изкуства за деца и младежи в неравностойно положение – Дедал“. 

(10) – отпускане на средства за провеждане на концертите на 
„Симфониета“ от бюджета на Община Варна. 

(11) – отпускане на финансови средства на район „Младост“ за 
провеждане на „VI-та общоградска спартакиада на хората от третата 
възраст“. 



(12) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от Фонд 
„Солидарност“ и осигуряване на собствен принос по проектите.   

(13) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства за 
финансиране на проект „Битова канализация в с. Каменар, Община 
Варна“. 

 
11. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен ред 

и сигурност” относно: 
(1) – отмяна на решение № 147-10/3/14.12.2007 г. на Общински 

съвет – Варна относно създаване на доброволни формирования на 
Община Варна и одобряване създаването на доброволно формирование 
„Варна“. 

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

духовно развитие” относно: 
(1) – именуване на площадното пространство заключено между ул. 

„Преслав“, ул. „Сан Стефано“ и ул. „Одесос“ с наименованието „Петър 
Увалиев“. 

(2) – именуване на площадното пространство заключено между ул. 
„Кракра“, ул. „Радецки“ и ул. „Григорий Цамблак“ с наименованието 
„Войвода Ташко Шерифски“. 

(3) – избор на временни членове на Експертния съвет към фонд 
„Култура“. 

(4) – преименуване на местности на територията на Община Варна. 
 
13. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Структури и 

общинска администрация” относно: 
(1) – промяна в общата численост и структура и увеличаване 

числеността на общинската администрация.  
(2) –  одобряване на нова структура на ОП „Зоопарк – Спасителен 

център“ – Варна. 
(3) – одобряване на промени в структурата на общинската 

администрация. 
 
14. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, 

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

(1) – приемане на „План за действие 2015 г. – 2017 г.“ към 
„Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2012 г. – 
2020 г.“. 

(2) – даване на предварително съгласие за преминаване през имоти 
общинска собственост, съгласно ПУП - ПП за обект: „Трасета на 



разпределителни газопроводи и отклонения в два участъка до 
„Екарисаж Варна“ ООД в землището на с. Тополи, Община Варна. 

(3) – даване на предварително съгласие за преминаване през имоти 
общинска собственост, съгласно ПУП - ПП за обект: „Външно кабелно 
електрозахранване по КВС на з-ще с. Тополи, Община Варна“. 

(4) – одобряване на ПУП – ПРЗ на жк „Чайка“, гр. Варна. 
(5) – разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ 

за III м.р. на жк „Вл. Варненчик“. 
(6) – одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ и улична регулация от о.т. 

338 до о.т. 339, кв. 5 по плана на со „Зеленика“, Община Варна. 
 
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. Освобождаване и избор на представители и членове в Областния 

съвет за развитие на област Варна. 
 
17. 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 на лица. 
 
18. Промени в ръководствата и съставите на ПК и ВрК  към 

Общински съвет – Варна.  
 
19. Дискусия с гражданите. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Преминаваме към първа точка от дневния ред. 
 
 

  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Иван ЛУКОВ 
Имате думата колеги. Само да ви зачета, има постъпило едно 

предложение, една молба от Маргарита Атанасова, има молба за отправяне 
на няколко въпроса. Съгласно нашия регламент, като минат общинските 
съветници да си зададат въпросите ще Ви дам думата, г-жо Атанасова. 

Г-н Джагаров, заповядайте. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете. Г-н кмете, на 

предното заседание Ви зададох въпрос относно ремонта на ул. „Княз Борис 
I“, където Ви зададох въпроси - сумата на договора, има ли анекси към 
договора, увеличена ли е сумата, коя е фирмата изпълнител, какъв е срока 
за изпълнение, кой от администрацията управлява ремонта. Съгласно 
ЗМСМА Вие трябваше да ми отговорите до днес, но това не се случи. Пак 
го поставям въпроса. 

Втори въпрос – вече за шести път питам какво стана с проекта за 
нова библиотека в град Варна. Трета година откакто е взето решение на 
общинския съвет и няма движение по въпроса. Съгласно ЗМСМА 
администрацията и в лицето на кмета трябва да изпълнява решенията на 
общинския съвет. За съжаление аз виждам, че Вие не ги изпълнявате. 

Трети въпрос – след построяването на тласкателя на „Акациите“ 
беше прокаран тръбопровод по ул. „Никола Вапцаров“, две години от как 
тази улица всеки месец пропада на три или четири места. Въпросът ми е 
кой отговаря за възстановяването на улицата и кога ще спрат тези 
пропадания. Вие като администрация санкционирал ли сте изпълнителя 
или не сте? Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Темелков, след това г-н Костадинов. И после г-н 

Липчев и г-н Бояджиев. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Г-н Портних, във връзка с предно мое питане във връзка с 

незаконното строителство в „Аспарухово“, във връзка със събитията в 
„Аспарухово“, които бяха питам за пореден път – какво се прави с 
незаконните цигански къщи в „Аспарухово“, както във „Владиславово“, 
така и в „Максуда“. В тази връзка предприети ли са някакви действия и 
очаквам разбира се отговор, в който да се предприемат някакви действия, 
защото не трябва да чакаме някакви ситуации, както се получиха в 
„Аспарухово“. Благодаря. 



Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Г-н Липчев, заповядайте. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми г-н кмете, понеже предстои на приемем общия 

устройствен план на ж.к. „Чайка“, искам да задам следния въпрос – има ли 
урегулирани поземлени имоти, за които има съставени актове за публична 
държавна собственост и актове за публична общинска собственост,  и те да 
са включени в общия устройствен план като имоти за жилищно 
строителство. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Бояджиев. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Уважаеми съграждани, колеги, г-н кмете. Пътят „Златни пясъци“ – 

Варна е застроен в края на 60-те години, в началото на 70-те години, като е 
проектиран и е изпълнен като такъв, като един от първите скоростни 
пътища в Република България. Твърдя това, тъй като главен инженер на 
пътно управление по това време е баща ми, Симеон Бояджиев. В момента 
по целия път има навсякъде наслагани табели ограничаващи скоростта до 
60 км., което изключително много затруднява движението по северната 
тангента излизаща от града ни, изключително интензивно е това движение, 
затова моля за Вашето съдействие това нещо да бъде до колкото е 
възможно премахнато, ограничителните табели от 60 км., които до преди 
два месеца преди да бъдат въведени новите правила за работа на 
патрулките имаха някакъв социален ефект върху семейства на катаджиите, 
които чакаха зад борчета или на ускорителните ленти. Този път, отново 
казвам е бил направен именно за такава скорост, има ускорителни ленти, 
има подлези от икономическия университет до Т-образното кръстовище, 
които са през 350 – 600 м., средно са били смятани 500 м. Задавам този 
въпрос именно преди летния сезон, когато трафика става още по-
интензивен по северната тангента и това ще допринесе както за по-
олекотеното придвижване на гражданите, така и за по-малко вредни 
емисии. 

Пак в същия район от района от дървения мост до Т-образното 
кръстовище в момента само в едната посока се движи № 409, което 
затруднява придвижването на възрастни хора и деца, които ходят на 
училище, за около два часа те трябва да се прехвърлят в другото платно, 
където да изчакат единствения автобус, който идва до Варна. Затова моля 
също така за Вашето съдействия да бъде преразгледано натоварването на 
автобусните линии и именно на линия № 409. 

Третият ми въпрос е – всички сме свидетели на огромните 
инфраструктурни проекти, които в момента се изпълняват, но сме 
забравили цялото северно крайбрежие, като започнем от „Бриз“, „Св. 



Никола“, „Манастирски рид“, „Евксиноград“, „Бялата чешма и дъбравата“, 
всичките тези райони са с много разбита инфраструктура, моля да 
отговорите кога предвиждате евентуално при Ваш втори мандат и с какви 
средства да се ремонтира тази инфраструктура. Мисля, че това е важно за 
варненци. Ще Ви помоля в част от Вашите брифинги да отговорите на част 
от моите въпроси, а и като стана на въпрос, че всъщност тези наши 
съграждани си плащат данъците към „Местни данъци и такси“, а всъщност 
ползват една ужасна инфраструктура, искам да задам още един 
допълнителен въпрос – чия е била гениалната идея да се искат от 
лечебните заведения средства чрез съдия – изпълнители при положени, че 
те не са си платили данъка сгради? Не беше ли по-нормално от страна на 
администрацията да потърси контакт с нашите управители вместо тези 
средства да влизат от общинските лечебни заведения в сметките на 
съдебните изпълнители. Аз говорих с някои от нашите управители, 
половината са си платили, половината – не, но моля за Вашето съдействие 
това нещо да бъде извършено, съответно лечебните заведения те явно ще 
си платят данък сгради, но нека да не минават процедурата през съдебен 
изпълнител, защото тези средства могат да отидат за закупуване на 
техника или медикаменти за обслужване на самото лечебно заведение, 
като нашата група ще направи предложение в бъдеще лечебните заведения 
да бъдат освободени от данък сгради по същия начин, както са освободени 
от данък сгради църковните имоти. Благодаря за вниманието. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря. Г-н Костадинов, заповядайте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, моите въпроси са 

четири. Бяха по-малко, но сесията се забави и поради тази причина сега 
трябва да ви занимавам с някои неща, които принципно трябваше да са 
решени вече. 

Ще започна с един въпрос, който е свързан с провеждането на едно 
инфраструктурно мероприятие на територията на район „Владислав 
Варненчик“ – става дума за изграждане на осветление в най-северната част 
на района около блоковете 61, 63 и 68. Там още в края на 2013 г. на 
проведени събрания на етажната собственост всички собственици са 
казали и са изявили своето желание, че искат да се изгради такова 
осветление, каквото никога преди това не е съществувало, защото през 
нощта мястото е абсолютно недостъпно и с оглед на това, че и съвсем 
наблизо се намира циганската махала на „Владиславово“ е изключително 
опасно за достъп. Поради тази причина те са отправили своето 
предложение към администрацията на кмета още в началото на 2014 г., 
като техните събрания са от 15.12.2013 г. От тогава до сега обаче отговор 
няма. Така че въпросът ми е кога ще бъде изградено осветлението в тази 
част на „Владислав Варненчик“. 



На второ място, един въпрос свързан с ремонта на центъра. Както е 
добре известно ремонта върви, по време на ремонта бяха открити 
археологически находки, което едва ли би трябвало да е изненада за някой, 
с оглед на това, че нашия град е на повече от 2500 години. И поради тази 
причина би трябвало още в самия проект да е заложено интегрирането на 
тези находки в бъдещия вид на градския център. За съжаление това не е 
предвидено, тук е момента да напомня и това че и без находките, които 
сега се откриха в района на „Св. Николай“ имаме находки, които са 
открити още при първата реставрация на центъра в края на 70-те и 
началото на 80-те години. И те са в трагично състояние. Една от така 
наречените малки археологии на центъра беше направо унищожена по 
време на този сега в момента ремонт, а лапидариума, който беше изграден 
в близост до нея вече го няма. Въпросът ми е – възможно ли е и какво 
трябва да бъде направено, за да могат да бъдат интегрирани тези находки в 
градската среда така, както е направено във всеки един нормален 
европейски град с минало повече от 120 – 130 г. Пак повтарям, Варна има 
минало на 2500 и е един от най-старите европейски градове, от първите в 
югоизтока. В тази връзка искам да се обърне и специално внимание върху 
режима на опазване на находките в момента, които буквално пред очите ни 
се разрушават и унищожават по един изключително груб и вандалски 
начин. 

На следващо място – с решение на Министерски съвет от миналата 
година беше премахнат режимът за охрана на всички музеи, учреждения на 
културата, галерии, които бяха под по-специален охранителен режим и се 
охраняваха от органите на МВР. Решението няма да го коментирам, 
изключително безумно е, а в нашите музеи има ценности, които са за не 
милиони, а милиарди. Един от тези музи е варненския музеи, който е с 
втория по големина фонд в страната и един от най-големите в Европа. Той 
в момента обаче е принуден, заради това решение на Министерския съвет 
да дава годишно около 80 хил. лв. и това е минимална цена за охрана на 
всичките си обекти. Както се сещате охраната не се извършва от кой знае 
колко големи професионалисти, от пенсионирани хора, които нощно време 
лично аз нито съм сигурен, че биха извършвали достатъчно добре своите 
задължения. Въпросът е били могла общината да направи необходимото, 
за да се поеме тази охрана от органите на общинската полиция? Което не е 
прецедент, в някои градове в страната, като на-пример Стара Загора това 
вече е направено и зависи изцяло и единствено от добрата воля на 
общината. По този начин освобождавайки ресурси, които никак не са 
малко – 80 хил. лв. повтарям на този етап, музеят може да извършва съвсем 
спокойно своите дейности и да провежда разкопки без да се налага да 
търси допълнително финансиране. 

Последен въпрос – миналата година, точно по това време едно 
читалище във Варна, което е с тригодишна история, читалището се казва 
„Ясна поляна“, подава молба за жилище, т.е. не за жилище извинявайте, а 
за помещение което да бъде използвано за развитие на нуждите на 



читалището. Тази молба не е разглеждана, съответно знаете по нашия 
кодекс, след като не е получен отговор въобще се смята, че отговорът е 
отрицателен, въпреки това от читалището настояват и подават отново 
молба. Помещения има, едно от тях е бившето помещение на читалището 
„Сабахатин Али“. Това читалище, заради неизпълнение на свои 
задължения към общината е лишено от правото да ползва имота, въпреки 
това подаде миналата година заявление, то беше отхвърлено. Сега обаче 
предстои да гледаме отново същото това предложение. Налага се и се 
набива на очи следния извод – при две читалища, едното читалище „Ясна 
поляна“, а другото е читалище „Сабахатин Али“, общината проявява 
предпочитания към второто читалище, при условие че пак повтарям – то 
вече веднъж е санкционирано заради това, че не е изпълнило своите 
задължения към общината и заради това е лишено от правото да продължи 
договора си с общинската администрация. Въпросът ми е и настоявам за 
отговор между другото, защото точката се казва „Питания и отговори на 
питания“, обаче те от последните две години е по-скоро само „Питания“, 
без отговори. Въпросът ми е кое точно налага и каква е целесъобразността 
за вземането на това решение и предложение към нас общинските 
съветници? Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Карапетян поиска думата. След това г-жа Такева. Колеги, 

съгласно регламента ще ви моля да се включите в рамките на петте 
минути, които са по правилник.  

 
Марина КАРАПЕТЯН 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Портних, уважаеми колеги. 

Аз ще бъда много кратка, ще се включа в петте минути. Първият ми 
въпрос е в следствие на мой писмен въпрос зададен към екипа на проект, 
подготовка и изпълнение на Проект за развитие на инфраструктура за 
отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, Община Варна. 
Съвсем накратко, след бедствието в кв. „Аспарухово“ работната група, 
която беше създадена да обследва ситуацията поиска от „Гео защита – 
Варна“ справка за съвременните свлачища на територията на Община 
Варна. На първо място беше посочено този път И-9, на който се предвижда 
да се изгради, да се разшири всъщност съществуващата пречиствателна 
станция на „Златни пясъци“. Аз зададох въпрос, на който не можах да 
получа пълна представа и сега ще попитам наново, още повече че на 8-ми 
март тази година по БТВ беше излъчен един репортаж за много 
притеснителен относно червената зона по северното Черноморие. В този 
репортаж имаше гледни точки на експерти от Община Варна, затова искам 
да попитам кратко, ясно и точно – тези терени червена зона ли са? Това 
свлачищна зона ли е? Тъй като обяснението беше, че ние сега проектираме, 
това е един проект, после на втория етап ще правим друг проект и 
евентуално тогава ще поискаме разрешение от Министерството на 



регионалното развитие. Ако това е червена зона, за да строим там каквото 
и да било, ние трябва да имаме разрешение от Министерството на 
регионалното развитие. Такова към момента се оказва, че ние нямаме. 
Питам не защото искам да възпрепятствам какъвто и да било проект. 
Напротив, това е един много важен проект, който трябва да стане. 
Въпросът ми е на всяка цена ли ще го правим и ако след време се случи 
нещо и този път тръгне нали, защото това е свлачище явно, какво ще 
правим. Тогава пак ли ще кажем „е ми това е природа, ние не можем да 
противодействаме“? Тъй като в този репортаж имаше различни гледни 
точки, до колкото разбрах предстои в момента проверка от Министерство 
на регионалното развитие и на „Гео защита“. Там се наблегна на частните 
инвеститори как видите ли нали терените били укрепвани, имало решения, 
разрешения от Министерство на регионалното развитие. И в един момент 
тия сгради падат. Идеята ми е какво Община Варна би направила, за да 
предотврати и искам мнение на експертите – там червена зона ли е, не е ли. 
И пак казвам, това го правя единствено идеята да предотвратим 
последващо бедствие. 

Освен това само искам да добавя, в отговора който получих от инж. 
Златка Танева ми беше написано, че възложената по наше искане 
предварителна оценка за съответствие от дирекция „ИИБ“ при Община 
Варна все още не е окомплектована, това беше лятото. Само да помоля, 
предполагам че вече има такава оценка по първия етап, да ми я 
предоставите. 

Вторият ми въпрос е към кмета на район „Аспарухово“, г-н Николов 
– мисля че беше там на оная врата. Въпросът ми е само към това районно 
кметство, тъй като от там имам сигнал. За целия мандат колко конкурса 
бяха проведени в район „Аспарухово“ за длъжности, които изискват такъв. 
Имам предвид директор на дирекция, имам предвид секретар на кметство, 
след като беше освободена позицията. 

И една препоръка, ако може – не знам дали ме чува г-н Николов. 
Когато решите да разкопавате улиците в „Аспарухово“ и в „Галата“ с идея 
да се запълват дупките, ако е възможно не го правете преди да сте 
поискали справка за метеорологичните условия в следващите поне един – 
два дни напред. Какво се случи – преди, началото на месец март, когато 
беше обявен код жълто, разкопаха улиците в „Аспарухово“ и в „Галата“, за 
да пълнят дупките, още мисля дори на същия ден заваля дъжд и в рамките 
на три седмици тези дупки така си стояха, а през това време имаше и добри 
дни. Това може би е въпрос на некомпетентност, въпрос на несъобразяване 
с условията, но при всички случаи това вреди на хората, които живеят в 
тия квартали. Единствена полза имат вулканизаторите и автосервизите. 
Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Такева, заповядайте. 
 



Светлана ТАКЕВА 
Уважаеми г-н кмет, господа заместник – кметове, г-н председател, 

уважаеми колеги, варненци. Имам един единствен въпрос и той е свързан с 
нещо, което за около две – три седмици успя да разбуни духовете сред 
хората занимаващи се с изкуство и култура. Става въпрос за един 
меморандум, който сте разписал и който в една от своите части упоменава 
следното, че Община Варна се ангажира с частично финансиране на трети 
етап от един фестивал, за който бяха поискани 300 хил. евро от бюджета на 
Община Варна. Благодарение на разума, който проявиха някои от колегите 
в комисиите това днес няма да се гледа като точка от дневния ред, но тъй 
като меморандума е факт и Вие сте го разписал, безспорно общината е 
поела някакъв финансов ангажимент, който не става ясен въпреки че три 
пъти по време на комисия помолих за становище на администрацията. 
Моля Ви за писмен отговор във връзка с финансовия ангажимент, във 
връзка с точката в меморандума, в която пише, че Община Варна се 
ангажира с частично финансиране на трети етап. Т.е. полуфинален, 
финален и гранд – финален във Варна. Това са трите големи концерта, за 
които ставаше въпрос, че ще бъдат реализирани по повод празника на 
града. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Други колеги? Заповядайте, г-н Вичев. 
 
Януарий ВИЧЕВ 
Уважаеми г-н кмете, колеги. Моят въпрос е свързан с пътя за 

„Виница“, който вече три – четири месеца нищо не се прави във връзка с 
пропадането на пътя. Моят въпрос е кога ще започнат ремонтните и 
възстановителни действия на този така важен за варненци път. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други колеги, които имат желание да зададат въпрос? Няма от 

общинските съветници. Както казах и в началото, две заявления са 
постъпили в дирекция „Канцелария на Общински съвет“ – едното е от 
Маргарита Атанасова и другото е от Дияна Тодорова Начева. И двете са 
сходни, но става въпрос за Каменар. .. Да, аз казвам в момента тези, които 
писмено са подали заявления, че искат да зададат въпрос. След това е г-н 
Радев. Заповядайте, г-жо Атанасова. 

 
Маргарита АТАНАСОВА 
Засичам си времето, за да не ми правите забележка. 
 
Иван ЛУКОВ 
И аз го засичам. 
 
 



Маргарита АТАНАСОВА 
Да. Така. Уважаеми г-н председател, обръщам се към Вас и обръщам 

се към кмета на Община Варна, г-н Иван Портних. Задавам следните 
въпроси, дами и господа, нямам време на всички да ви кажа уважаеми, така 
но го приемете, че съм го казала. Така. Въпросите ми са следните – защо 
лицето Филип Щерев, който е управител не на един, а на два дома 
„Гергана“, уличен в множество корупционни сделки, с последното 
становище на АСП агенцията, взимания на пари системно от живущите, 
нанасяне на побой на живущите, там са стигнали до самоубийства, за 
които вие дори не сте разследвали всичко това, продължава да се крие това 
лице, взима си болничен, бил получил високо кръвно. Мене тая работа не 
ме интересува, 80 % от населението е с високо кръвно налягане. Ако всеки 
започва да си взима, а той ще ми урежда неговите си неща, на къде отиват 
нещата? Толкова много пари са прибрали. Става въпрос не за 100 лв., не за 
200 – става въпрос за хиляди левове, които са дарени от хора. По 50 хил., 
по 100 хил. Тези пари са изчезнали яко дим. Моля ви се вземете си 
справката. Аз съм я качила в моето движение, ще я видите, има я там. 

Следващият ми въпрос е, искам само да ви кажа, че на тая хранилка в 
тая община станаха много тия тюфлеци, които са се намърдали. Така. 
Следващия ми въпрос към г-н Иван Портних – защо не е обявен конкурс за 
управител на каменарския приют, а е назначена г-жа Нели Георгиева, 
която фактически се води на двете места, след като той е подписал 
правилник за каменарския приют. Осем часов работен ден за управител. 
Така. От там насетне тя осем часа не ги оползотворява там, тука си работи 
осем часа, когато може там отиде, за четири часа и т.н. Пак две заплати. 
Така. Следващото – четири човека са допълнително към общинския приют. 
Питам защо. Дадохме достатъчно внимание сме обърнали, дали сме 
толкова евтино. 2000 лв. ще струва един компютър със сървър, който е 
включен тук в Община Варна да се наблюдава, един само ви трябва горе 
това. Какви са тия четири места. 

Следващия въпрос – така, какво става с градинките, за които 
вземахте решение, че трябва да се направят. Пак ли трябва да ви събера от 
майките по 1500 – 1800 подписа и да ви ги входирам тука, и да извикам 
майките с количките? В „Младост“ нищо не се прави, а вие сте ги 
входирали тея пари, те са дадени. Питам кога ще се озеленява. Това са 
моите въпроси. Така. Точна съм. 

 
Дияна НАЧЕВА 
Дияна Начева се казвам, СНЦ - право на живот по закон … 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, запазете .. Момент. ..  
 
Дияна НАЧЕВА 
Благодаря. 



Иван ЛУКОВ 
След едно такова емоционално изказване е необходимо малко да се 

успокои залата. .. Имаме правилник, г-жо Атанасова. 
 
Дияна НАЧЕВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми общински 

съветници и граждани. Аз имам един такъв въпрос във връзка с 
предложението за увеличаване щатните бройки на приюта. Искам да 
напомня, че на Десетото заседание на Общински съвет е взето такова 
решение за увеличаване с пет щатни бройки и въпросът ми е свързан 
именно с тези пет щатни бройки тогава, които са отпуснати. Искам да знам 
защо тези пет щатни бройки, които се водят към дейност „ОПБК“ не се 
помещават на територията на Каменар, след като не са пряко подчинени на 
управителя на приюта, какви са структурите и кои са структурите в 
общинската администрация, които водят отчетността на работата на 
звеното. Също така искам да знам при положение, че това звено винаги се 
придружава по време на проверки от общински полицаи, защо въобще тази 
дейност по проверките не се прехвърли към „Общинска полиция“ и тези 
бройки, които са отпуснати въпросните пет бройки не бъдат отпуснати 
например за нови екипи в приюта, защото несъмнено има нужда. Също 
така и автомобила, който се управлява от г-н Иван Радев в звеното – опел 
„Комбо“ 0753, мога да го цитирам, той е дарение от „Аутомотор“ и е даден 
за дейност „ОПБК“ – Каменар, специализиран автомобил за превоз на 
животни – искам да знам защо се управлява от звеното при положение, че 
те нямат правомощие да конфискуват животни. В общи линии това е. 
Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. И г-н Радев, заповядайте. Има ли микрофон, ако обичате 

един микрофон да му дадете на г-н Радев. 
 
Радко РАДЕВ 
Добър ден на всички, казвам се Радко Радев, председател на 

„Дружество на инвалидите – Варна“. В момента ще говоря от името и на 
колеги, които са тука до мене, по един въпрос, който не е въпрос, а 
благодарност която я отправяме към Община Варна и Общински съвет – 
Варна, за това че във Варна, аз го казвам, защото много години се движа в 
такива среди, за първи път се прави. Обхващат се всички инвалиди, 
говорим за тъй наречените в момента преференциални цени в градския 
транспорт. Аз ще го кажа на български – намалени цени на картите. Много 
разговори се водеха, много събеседвания, спорове, в края на краищата 
нещо стана. Да, има и недоволни, искат както винаги да бъде без пари. Без 
пари обяд няма. Някой трябва да го плати. Ние трябва да си платим нашия 
дял, а държавата, в момента общината – другия дял. Благодаря много, 
защото има и допълнение, отнася се за всички инвалиди и за всички 



придружители на хора, които са с чужда помощ. Това може би дали го има 
във Варна, във Варна аз знам, че го няма за сега, но в България може би го 
няма. Благодаря много на всички. Много труд се хвърли, остана 
последната права - да гласуват общинските съветници тоя проект да стане 
реалност. Въпрос, сега г-н Портних няма да се смее, защото ще кажа нещо 
друго. Въпросът ми е такъв – минахме целия път, както каза д-р Янко 
Станев – реда е такъв, ние го изпълнихме, имаше комисия една, две, три, 
минахме на сесия, говорим за два специализирани автобуса за хора с 
увреждания. Обяви се и конкурс, тоя конкурс обаче аз го загубих и реших 
да не се обаждам, но това което сега един от вашите съветници каза – 
парите, които трябва да се дадат за тоя концерт нали ни притесняват, 
защото там става за много десетки, стотици хиляди лева, а може би и евро. 
А за нас общината трябва да отдели към 200 хил. лв. да купят два 
микробуса. Разбирате ли? Концерта ще посетят 1000 - 2000 човека, а ние 
хората с увреждания, които ползваме такъв транспорт сме няколко пъти 
повече от тях. Освен това транспорта, който ние ползваме няма да бъде за 
час или два, а ще бъде за 10, а както старите микробуси – за 15 години. 
Трябват ни. Все пак искам да разбера. Аз съм сигурен, че ще ги има. Искам 
да разбера кога ще ги има. Благодаря ви за вниманието. Пак казвам – д-р 
Радев, „Дружество на инвалидите – Варна“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Може би трябва да бъде намален малко микрофона. Става 

микрофония. Колеги, не виждам други желаещи за въпроси. Кмета на 
Община Варна е тук, заповядайте г-н кмете, давам Ви думата за отговор. 

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

съветници, уважаеми съграждани. Благодаря на всички за конструктивните 
запитвания. Естествено ще се възползвам от правото писмено да отговоря 
не за друго, а защото днеска предстои наистина важна сесия, в която 
трябва да бъдат взети няколко важни за развитието на града решения. 
Апелирам към всички за конструктивно отношение, особено що касае 
решенията свързани с функционирането и дейността на „Градски 
транспорт“, защото ще напомня, че в действителност в рамките на този 
проект сме в процес на усвояване на европейски средства в размер над 100 
млн., т.е. една изключително сериозна подкрепа за развитието на 
обществената услуга градски транспорт в град Варна, така че моля 
наистина конструктивно да бъде подходено и да не изпадаме в субективни 
съждения по темата. Ще бъда готов да отговоря на всякакви въпроси 
свързани с тази точка, но се надявам в крайна сметка да излезем с едно 
добро решение за града ни. 

От всички въпроси ще отговоря обаче на г-н Радев в момента – пет 
микробуса се очаква да получат инвалидите във Варна, за два от тях е 
преминала процедурата и предстои подписване на договори и вече срок на 



доставка. За другите три в действителност вървят процедури – да, за 
съжаление нали има го това, че не можем да ги прескачаме и някакъв срок 
трябва да изчакаме, но в крайна сметка петте микробуса съвсем скоро ще 
бъдат на ваше разположение и в услуга на хората, които имат нужда от 
това. 

Пожелавам ползотворна работа на днешния Общински съвет, на 
днешната сесия на общинския съвет. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря, г-н кмете. Колеги, наистина ни предстои много 

важна точка по „Собственост и стопанство“, така че предлагам да не губим 
много време и да продължаваме напред по дневния ред, който преди малко 
го гласувахме. 

Втора точка от дневния ред. 
  



ІI. 
 

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

„Собственост и стопанство” относно: 
 
(1) – даване на съгласие за продажба на недвижим имот собственост 

на „Спортен комплекс Варна“ АД. 
(2) – актуализация на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.“. 
(3) – даване на съгласие за бракуване на автомобил марка „ДЕУ 

НУБИРА“ и продажба на автобус „ИВЕКО 40-10“, собственост на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

(4) – даване на съгласие за бракуване на автомобил марка 
„Мерцедес“ 250Д, собственост на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД. 

(5) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на Окръжен съд - Варна върху имот, 
находящ се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 108. 

(6) – вземане на решение за безвъзмездно придобиване в собственост 
на Община Варна на недвижими имоти – публична и частна държавна 
собственост, находящи се в гр. Варна, м-ст „Разсадника“. 

(7) – вземане на решение за безвъзмездно придобиване в собственост 
на Община Варна на недвижими имоти – частна държавна собственост, 
находящи се в гр. Варна, ПЗ „Планова“. 

(8) – вземане на решение за безвъзмездно придобиване в собственост 
на Община Варна на недвижими имоти – частна държавна собственост, 
находящи се в гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7. 

(9) – вземане на решение за безвъзмездно придобиване в собственост 
на Община Варна на недвижим имот – частна държавна собственост, 
находящ се в гр. Варна, кв. „Виница“, ул. „Албатрос“. 

(10) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ във връзка с 
провеждане на търг за отдаване под наем за разполагане на вендинг 
машини в сграда, находяща се в гр. Варна, бул. „Република“, Закрит 
басейн „Делфини“.  

(11) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ във връзка с 
провеждане на търг за отдаване под наем за разполагане на вендинг 
машини в сграда, находяща се в гр. Варна, ул. „Селиолу“ № 39-А. 

(12) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ във връзка с 
провеждане на търг за отдаване под наем за разполагане на вендинг 
машини в сграда, находяща се в гр. Варна, кв. „Виница“, „База за конен 
спорт – юг“. 

(13) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ във връзка с 
провеждане на търг за отдаване под наем за разполагане на вендинг 



машини в сграда, находяща се в гр. Варна, бул. „Приморски“, спортен 
комплекс „Приморски“. 

(14) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ във връзка с 
провеждане на търг за отдаване под наем за разполагане на вендинг 
машини в сграда, находяща се в гр. Варна, жк „Младост“ – ледена 
пързалка. 

(15) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ във връзка с 
провеждане на търг за отдаване под наем за разполагане на вендинг 
машини в сграда, находяща се в  гр. Варна, жк „Младост“. 

(16) – провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот, 
находящ се с. Константиново. 

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

(18) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на публичен търг за продажба на 
имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“. 

(19) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 
публичен търг за продажба на ПИ № 10135.2557.289 и самостоятелен 
обект в сграда с ПИ 10135.2557.289.1.2.   

(20) – одобряване на пазарна оценка във връзка в провеждане на 
публичен търг за продажба на имот, находящ се в Община Варна, село 
Звездица. 

(21) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в м. „Кайряк“. 

(22) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на „Обреди“ ЕООД върху имоти – частна 
общинска собственост, находящи се в гр. Варна, кв. „Галата“. 

(23) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на „Обреди“ ЕООД върху имоти – частна 
общинска собственост, находящи се в гр. Варна, кв. „Виница“. 

(24) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на „Общински детски комплекс - 
Варна“, върху имот находящ се в гр. Варна, ул. „Ал. С. Пушкин“ № 7. 

(25) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение Проф.  д-р Димитър 
Стаматов – Варна“ ЕООД върху недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, бул. „Цар Освободител“ № 150. 

(26) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и даване на 
съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на „Обреди“ ЕООД 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Андрей 
Сахаров“ № 1. 



(27) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за 
управление на ОП „Комплекс за детско хранене“, търговски обекти, 
находящи се в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“. 

(28) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за 
управление на представляващия ЦДГ № 4 „Теменужка“, недвижим имот 
– публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Капитан 
Райчо“ № 103А. 

(29) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“, промяна 
предназначението на жилища от фонд „Настаняване под наем на граждани 
с установени жилищни нужди“ във фонд „Жилища за продажба“ и 
продажба на общински жилища. 

(30) – промяна предназначението на жилище от фонд „Резервен“ във 
фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди“. 

(31) – обявяване за частна общинска собственост на недвижими 
имоти – публична общинска собственост и включване във фонд 
„Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ 
сграда, находяща се в гр. Варна, ул. „Кишинев“ № 17. 

(32) – застраховане на недвижими имоти – публична и частна 
общинска собственост. 

(33) – предоставяне на имоти – полски пътища, включени в 
заповедите на Директора на ОД „Земеделие“ - Варна. 

(34) – даване на съгласие за сключване на предварителен договор 
за прехвърляне право на собственост по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ. 

(35) – изменение на Решение № 1993-11-2/39/04.02.2015 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(36) – упълномощаване на представители на Община Варна във 
връзка със закупуване на дялове от капитала на „Варна Ефкон“ ООД, 
собственост на „Ефкон“ АГ.  

(37) – предложение за член на Съвета на директорите на МБАЛ 
„Света Анна - Варна“АД. 

(38) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на търг 
за продажба на имот, находящ се в гр. Варна, кв. „Галата“, ул. „Стария 
фар“ № 4. 

(39) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на „Агенция за социално развитие - 
Вижън“ върху имоти, находящи се в гр. Варна, ул. „Генерал Цимерман“ 
№ 35 и гр. Варна, жк „Чайка“ до бл. 27. 

(40) – допълнение на решение № 1707-4-1/35/03.09.2014 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(41) – одобряване на пазарна оценка и сключване на предварителен 
договор за прехвърляне право на собственост от ПИ 10135.2564.429. 

 
 Докл.: Валентина Софрониева – Председател на ПК „СС“ 

 



Иван ЛУКОВ 
Давам думата на г-жа Валя Софрониева, председател на ПК 

„Собственост и стопанство“, за доклад. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Здравейте уважаеми колеги, г-н кмете, г-н председател, уважаеми 

гости. Минаваме към първа точка от дневния ред: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА … Моля? .. А да, 

извинявайте. Приготвила съм ви точките, които ще ги гласуваме анблок от 
проекта за дневен ред. Г-н председател, моля да ги запишете. От 3 до 4; 6 – 
9; 10 – 16; 17 – 20; 21 – 25; 26 – 28; 29 – 30. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, постъпи предложение да бъдат определени точки, които 

бяха изчетени от г-жа Софрониева, да бъдат гласувани анблок. Мнения и 
съображения по така постъпилото предложение? Няма. В режим на 
гласуване колеги. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Извинявайте, някой да дойде да ми види таблета. 
 
Иван ЛУКОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Валя Софрониева е „за“; Николай Дочев – „за“; Андрей Василев – 

„за“; г-н Бояджиев – „за“. Други няма. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 5 и 6 от 

ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15007072ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна, допълва 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2015 г.“ … Извинявайте, чакайте че тука ми е променено. 
Добре. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2019-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 

8 и т. 9 от ЗМСМА и по предложение на „Спортен комплекс Варна“ АД с 
№ ОС15000317ВН-001ВН/24.03.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за извършване на продажба на недвижим имот, собственост на 



„Спортен комплекс Варна” АД, в което община Варна е акционер, а 
именно имот с идентификатор 10135.2563.540, съставляващ УПИ І, кв. 1 
по плана на ж.к. „Бриз юг”, гр. Варна, целият с площ от 16 877 кв. м., при 
граници на имоти с идентификатори 10135.2563.146, 10135.2555.221, 
10135.2563.147, 10135.2563.150, 10135.2563.588, 10135.2563.246 и 
10135.2563.532, или на част от него на трето лице на цена не по-ниска от 
пазарната цена определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС и не по-ниска от 
данъчната оценка на имота. 

Получената от продажбата сума да се използва от „Спортен 
комплекс Варна” АД единствено за реализиране на инвестиционните 
намерения на дружеството за изграждане на стадион „Варна”. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Г-н Липчев също е „за“. 
 
Иван ПЕТРОВ 
Г-н Луков, може ли думата по повод гласуването? 
 
Иван ЛУКОВ 
Не е .. Просто гласувахме го вече, трябваше да се направи 

предложение, когато четохме да се изкажете. 
 
Иван ПЕТРОВ 
От името на футболната общественост и от мое име, това което е 

взето като … Секунда само и заминавам, че бързам. Няма кой да чакам 
тука. Този стадион, който вече 10 години го няма и беше един от 
храмовете на футбола в България, дошло е време най-после да се застрои. 
На този стадион аз израснах, на този стадион създадох детска академия. 
Затова заставам зад проекта и вярвам че хората, които са ангажирани ще 
изпълнят проекта, поет е ангажимент към обществеността и един ден, след 
три години, тука е г-н Митев, аз вярвам, че той ще го изпълни и след три 
години да се възобнови онова истинско дерби между „Спартак“ и „Черно 
море“. Така че тук съм, за да подкрепя и от тук нататък да се води контрол 
за изпълнението на проекта. Благодаря.   

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря за оказаната подкрепа. Продължаваме, следваща 

подточка. 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2020-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 5 

и 6 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007072ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна, допълва 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2015 г.“, приета с решение № 1941-
10(37)19.12.2014 г. на Общински съвет – Варна, както следва:  

Към „Общински обекти от първостепенно значение по смисъла на 
чл. 21, ал. 1 от ЗОС“ се добавя: „Имоти попадащи в трасето на Източен и 
Западен охранителни канали“. 

За изграждане и реконструкция на мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура - водоснабдяване, канализация, пречистване 
на питейни и отпадъчни води, електрификация, топлофикация, 
газификация, електронни съобщителни мрежи и други, могат да бъдат 
отчуждавани недвижими имоти - собственост на юридически и физически 
лица по реда на Закона за държавната собственост и на Закона за 
общинската собственост за обекти публична собственост на държавата и 
общините въз основа на влезли в сила подробни устройствени планове (чл. 
205, т. 2 от ЗУТ). 

 
Иван ЛУКОВ 
Отзад на екрана се презентира и който не може да го чуе поради 

шума в залата, може да го прочете. Предлагам да изчакаме гражданите, 
които искат да напуснат залата, да напуснат залата и да продължим 
работата си тогава. 

Колеги, продължаваме работа. Ще ви помоля за тишина в залата и 
имате ли мнения или съображения по така изчетения проект за решение от 
г-жа Софрониева? Няма. В режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Валентина Софрониева – „за“. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Другите две точки ще ви ги изчета заедно. 
 
2021-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
писмо от Минко Христов – Изпълнителен директор на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД с № ОС 15000172ВН/06.03.2015 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД да 



бъде бракуван лек автомобил марка ДЕУ, модел НУБИРА с 
регистрационен номер В 1530 СВ, рама KLAJF696EWK160183, двигател 
A16DMSO58995B, собственост на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

2021-2-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 17, 17А и 17Б от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, и във връзка с писмо от Минко Христов – изпълнителен 
директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с № 
ОС15000172ВН/06.03.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
продажба чрез търг с явно наддаване на следното МПС, собственост на 
дружеството: АВТОБУС - марка ИВЕКО, модел 4010, с регистрационен 
номер В3422 КХ, рама ZCF04070005083286, двигател 2132111, при 
начална тръжна цена в размер на 7320 /седем хиляди триста и двадесет/ 
лв.,  съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. 

Размер на депозита – 732 лв. (седемстотин тридесет и два лева), 
платими по банкова сметка на дружеството; 

Стъпка на наддаване -10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 
732 /седемстотин тридесет и два/ лева. 

Начин на плащане - по банков път от купувача по банковата сметка 
на продавача, в деня на подписване на договор за покупко-продажба на 
МПС. 

Публичният търг да се проведе на 21.04.2015 г. и 19.05.2015 г. в 
адреса на управление на дружеството: гр. Варна, бул. “Княз Борис I“         
№ 115.   

Общински съвет – Варна утвърждава следните 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 

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; 
8. платежен документ за закупена тръжна документация; 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация в предварително определен ден и час за всички участници.  

* Краен срок за приемане на заявления за участие – до 12.00 ч. на 
20.04.2015 г. 

*Предложенията за участие в търга се подават в запечатан 
непрозрачен плик в определения краен срок, като върху плика се 
отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на 
търга. 

При липса на кандидати ще се проведе нов търг с намалена стартова 
цена с 3% от първоначално обявената цена на 19.05.2015 г. 

На основание чл. 17Б, ал. 2 от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – 
Варна упълномощава Изпълнителния директор на „Дворец на културата и 
спорта“ ЕАД да назначи комисия за провеждане на търга, както и да 
одобри протокола от проведения търг и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
2022-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
писмо от доц. д-р Христо Ганчев – Управител на “Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна” ЕООД с № ОС 14000911ВН/17.07.2014 г., Общински съвет – Варна 
дава съгласие на “Специализирана болница за активно лечение по 
пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД да бъде бракуван 
автомобил марка Мерцедес, модел 250 Д, с регистрационен номер В 9175 
СТ, рама WDB1241061F073552, двигател 60291212015677, собственост на 
“Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна” ЕООД. 

 
Това е. 
 
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. 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2023-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14026008ВН-005ВН/24.03.2015 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.: 

Общински съвет – Варна допълва към т. 3.5 „Учредяване на 
безвъзмездно право на ползване” недвижим имот, находящ се в гр. Варна, 
бул. „Владислав Варненчик“ № 108, представляващ СОС с идентификатор 
10135.1030.298.1.3, с площ 59,14 кв.м., предмет на АОС № 7993/2014 г., 
вписан по надлежния ред в Служба вписвания Варна. 

2023-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 3 от 
ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 1 НРПУРОИ и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14026008ВН-005ВН/24.03.2015 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Окръжен съд – Варна, 
със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, пл. „Независимост“, 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Владислав 
Варненчик“ № 108, представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1030.298.1.3, с площ 59,14 кв.м., предмет на АОС 
№7993/2014г., вписан по надлежния ред в Служба вписвания – Варна, за 
срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху  гореописания имот с Окръжен съд Варна. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Необходими са 34 гласа. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, моля ви да съберем да подкрепим Окръжен съд – Варна. 

Много е необходимо, това е така наречената „синя стая“. 
 
Иван ЛУКОВ 
За синята стая. Няма мнения и съображения. В режим на гласуване. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Г-н председател, аз съм „за“. 
 
Иван ЛУКОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 



Г-жа Софрониева – „за“. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, ще ви изчета следващия анблок. 
 
2024-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗДС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15005525ВН/04.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
взема решение за безвъзмездно придобиване в собственост на Община 
Варна на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост, 
представляващи: 16 (шестнадесет) броя сгради и съоръжения (3 бр. 
цистерни, помпено съоръжение и водоем), построени в ПИ 10135.5218.4 
(м. “Разсадника“) по акт за публична държавна собственост № 
0998/20.02.2007 г.; 2 (два) броя сгради с общо застроена площ от 761 кв.м., 
ситуирани в ПИ 10135.5218.1 по акт за частна държавна собственост № 
7237/05.12.2008 г., с акт за поправка № 7387/28.05.2009 г. и 7 (седем) броя 
сгради с общо застроена площ от 2 256 кв.м., ситуирани в ПИ 10135.5218.2 
по акт за частна държавна собственост № 7383/18.05.2009 г. и с акт за 
поправка № 7466/04.12.2010 г., съгласно одобрени КККР на район 
„Аспарухово“ в гр. Варна, с цел реализация на бъдещи социални и други 
проекти с голяма обществена значимост. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
изготвяне на искане до Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, чрез Областен управител на област с административен 
център Варна, за безвъзмездно придобиване в собственост на 
гореописаните недвижими имоти – сгради и сключването на договор с 
Областен управител на област с административен център Варна, след 
решение на Министерски съвет на Република България. 

 
 
 
 
2025-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗДС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15005529ВН/04.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
взема решение за безвъзмездно придобиване в собственост на Община 
Варна на недвижими имоти – частна държавна собственост, 
представляващи ПИ 10135.3511.1461 с площ 54 192 кв.м., ведно с 
построените в имота сгради с административен адрес: гр. Варна, ПЗ 
„Планова“ № 119 и НТП „За друг вид застрояване”, съгласно одобрени 
със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК кадастрална карта и 
кадастрален регистър на район „Младост“ в гр. Варна – предмет на АДС № 
6785/26.04.2007 г., с цел реализация на бъдещи социални и други проекти с 
голяма обществена значимост. 



Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
изготвяне на искане до Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, чрез Областен управител на област с административен 
център Варна, за безвъзмездно придобиване в собственост на 
гореописаните недвижими имоти – поземлен имот и сгради и сключването 
на договор с Областен управител на област с административен център 
Варна, след решение на Министерски съвет на Република България. 

 
 
 
 
 
2026-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и чл. 54 от ЗДС и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД15007074ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – 
Варна взема решение за безвъзмездно придобиване в собственост на 
Община Варна на недвижими имоти, публична държавна собственост – 
предмет на АДС № 2906/15.02.2000 г., с административен адрес: гр. Варна, 
ул. „Петко Стайнов“ № 7, представляващи ПИ 10135.3513.148 с площ 
21214 кв.м. и сгради с идентификатори от 10135.3513.148.1 до 
10135.3513.148.24, съгласно одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 
г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър на район 
„Младост“ в гр.Варна. 

ПИ 10135.3513.148 е частично идентичен с УПИ ІV „УПП Труд“ в 
кв. 7 по плана на 26-ти п.р. на гр. Варна, одобрен със Заповед № Г-
38/07.10.1992 г. на кмета на община Варна при графично изчислена площ 
19 050 кв.м., а по Акт за държавна собственост – 18 450 кв.м.   

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
изготвяне на искане до Министъра на Регионалното развитие и 
благоустройството,  чрез Областен управител на област с административен 
център Варна, за безвъзмездно придобиване в собственост на 
гореописаните недвижими имоти и сключване на договор с Областен 
управител на област с административен център Варна, след решение по 
реда на ЗДС на Министерски съвет на Република България. 

 
 
 
 
2027-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗДС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15007080ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
взема решение за безвъзмездно придобиване в собственост на Община 
Варна на недвижими имоти – частна държавна собственост, 
представляващи: 



- ПИ 10135.2575.435 с площ 939 кв.м. и административен адрес: гр. 
Варна, ул. „Албатрос”, НТП „За друг обществен обект, комплекс” – 
предмет на АДС № 7522/15.03.2010 г.; 

- ПИ 10135.2575.1385 с площ 425 кв.м. и начин на трайно ползване 
(НТП) „За друг обществен обект, комплекс” - АДС № 7453/30.11.2009 г., 

съгласно одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на 
АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Приморски” в 
гр. Варна, с цел изграждане на обект на спортната инфраструктура. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
изготвяне на искане до Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, чрез Областен управител на област с административен 
център Варна, за безвъзмездно придобиване в собственост на 
гореописаните недвижими имоти и сключването на договор с Областен 
управител на област с административен център Варна, след решение по 
реда на ЗДС на Министерски съвет на Република България. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Валентина Софрониева – „за“. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, минаваме към следващите 10 – 16. 
 
2028-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15007123ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“: Допълва т. 1 
„Имоти общинска собственост, предвидени за отдаване под наем” в т. 1.1 
„Нежилищни имоти – частна общинска собственост” с имот –  общинска 
собственост находящ се в  гр. Варна, жк „Възраждане“, бул. „Република“, 
„Закрит басейн – делфини“. 

2028-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2  от ЗОС, във връзка с чл. 17 от НРПУРОИ, по реда на чл. 50 и чл. 51 
от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007123ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на 1 кв.м. за разполагане на вендинг машини върху част от имот – 
общинска собственост, гр. Варна, ж.к „Възраждане“, бул. „Република“, 



„Закрит басейн – делфини“, представляващ сграда – закрит басейн с 
идентификатор 10135.3511.577.1, състоящ се от: 

- Етаж на кота  - 2,65 – застроена площ 195 кв.м.; 
- Етаж на кота 0,00 със застроена площ 666,00 кв.м.; 
- Етаж на кота + 3 – застроена площ 139,40 кв.м. 
 за срок от 5 /пет/ години при стартова месечна наемна цена, на 1 

кв.м. 8,72 лева, без включен ДДС, определена съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от 
„Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на 
публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
нежилищни имоти-общинска собственост”, като максималната площ, 
която може да бъде отдавана ще е 3 кв.м., или стартовата месечна цена 
възлиза на 26,16 лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена на 3 
кв.м в размер на  2,62 лева. 

При сключването на договора за наем да бъдат предвидени 
разходите за ел. енергия и вода, а именно:  

- за вендинг машини до 1,75 kw – 20 лв.; 
- за вендинг машини  над 1,75 kw – 40 лв. на месец. 
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 31,39 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 50,00  лева., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
 
 
2029-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по  предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15007119ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“: Допълва т. 1 
„Имоти общинска собственост, предвидени за отдаване под наем” в т. 1.1 
„Нежилищни имоти – частна общинска собственост” с имот –  общинска 
собственост находящ се в гр. Варна, ул. „Селиолу“ № 39-А. 

2029-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2  от ЗОС,  във връзка с чл. 17 от НРПУРОИ, по реда на чл. 50 и чл.51 
от НРПУРОИ и по  предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007119ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на 1 кв.м. за разполагане на вендинг машини върху част от имот – 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Селиолу“ № 39-А, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.2556.351 с площ 6 898 кв.м. и 
сгради с идентификатор 10135.2556.351.1 със ЗП 715 кв.м., 
10135.2556.351.2 със ЗП 382 кв.м, 10135.2556.351.3 със ЗП 189 кв. м и 
10135.2556.351.4 със ЗП 1 901 кв.м. за срок от 5 /пет/ години, при стартова 
месечна наемна цена, на 1 кв.м. 10,66 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”, като максималната 



площ която може да бъде отдавана е 3 кв.м., или стартовата месечна цена 
възлиза на 31,98 лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена на 3 
кв.м в размер на  3,20 лева. 

При сключването на договора за наем да бъдат предвидени 
разходите за ел. енергия и вода, а именно:  

- за вендинг машини до 1,75 kw – 20 лв.; 
- за вендинг машини  над 1,75 kw – 40 лв. на месец. 
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 38,68 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. 

 
 
 
 
 
2030-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15007117ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“: Допълва т. 1 
„Имоти общинска собственост, предвидени за отдаване под наем” в т. 1.1 
„Нежилищни имоти – частна общинска собственост” с имот –  общинска 
собственост находящ се в гр. Варна, кв. Виница. 

2030-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2  от ЗОС, във връзка с чл. 17 от НРПУРОИ, по реда на чл. 50 и чл. 51 
от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007117ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на 1 кв.м. за разполагане върху част от имот – публична общинска 
собственост на вендинг машини в една от сгради с идентификатори 
10135.2029.32.1 със застроена площ 429 кв.м. и 10135.2029.32.2 със 
застроена площ 457 кв.м, находящи се в гр. Варна, кв. Виница, „База 
конен спорт – юг“ за срок от 5 /пет/ години при стартова месечна наемна 
цена, на 1 кв.м. 8,72 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”, като максималната площ, 
която може да бъде отдавана е 3 кв.м., или стартовата месечна цена 
възлиза на 26,16 лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена на 3 
кв.м в размер на  2,62 лева. 

При сключването на договора за наем да бъдат предвидени 
разходите за ел. енергия и вода, а именно:  

- за вендинг машини до 1,75 kw – 20 лв.; 
- за вендинг машини  над 1,75 kw – 40 лв. на месец. 
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 31,39 лева, 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 50,00  лева., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
 
 
 
 



2031-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 
изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15007114ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“: Допълва т. 1 
„Имоти общинска собственост, предвидени за отдаване под наем” в т. 1.1 
„Нежилищни имоти – частна общинска собственост” с имот –  общинска 
собственост находящ се в  гр. Варна, бул. „Приморски“ – 
Административно битова сграда в спортен комплекс „Приморски“, 
парк „Приморски“,  

2031-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2  от ЗОС, във връзка с чл. 17 от НРПУРОИ, по реда на чл. 50 и чл. 51 
от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007114ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на 1 кв.м. за разполагане на вендинг машини върху част от 
недвижим имот, гр. Варна, бул. „Приморски“ – Административно битова 
сграда в спортен комплекс „Приморски“, парк „Приморски“, разположена 
в средната част на плувния комплекс, състои се от: 

- Приземен етаж със застроена площ 534,65 кв.м., в т. ч магазин със 
застроена площ 174,28 кв.м.; 

- Първи етаж със застроена площ 587,12 кв.м.; 
- Втори етаж със застроена площ 713,12 кв.м. в т. ч открита тераса 

със застроена площ 426 кв.м., кафе-сладкарница със застроена площ 86,22 
кв.м. и магазин със застроена площ 14,02 кв. м за срок от 5 /пет/ години 
при стартова месечна наемна цена, на 1 кв.м. 11,63 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”, като максималната площ, която може да бъде отдавана е 3 
кв. м., или стартовата месечна цена възлиза на 34,89 лева, без включен 
ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена на 3 
кв.м в размер на  3,50 лева. 

При сключването на договора за наем да бъдат предвидени 
разходите за ел. енергия и вода, а именно:  

- за вендинг машини до 1,75 kw – 20 лв.; 
- за вендинг машини  над 1,75 kw – 40 лв. на месец 
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 41,87 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. 

 
 
 
 
 
2032-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15007094ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 



разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“: Допълва т. 1 
„Имоти общинска собственост, предвидени за отдаване под наем” в т. 1.1 
„Нежилищни имоти – частна общинска собственост” с имот –  общинска 
собственост находящ се в  находящ се в гр. Варна, жк „Младост“. 

2032-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2  от ЗОС, във връзка с чл. 17 от НРПУРОИ, по реда на чл. 50 и чл. 51 
от НРПУРОИ, и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007094ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на 1 кв.м. за разполагане на вендинг машини върху част от имот – 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к „Младост“, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.3512.270 по КК и КР на район 
„Младост“, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на 
АГКК, с площ 1 294 кв.м.  за срок от 5 /пет/ години при стартова месечна 
наемна цена, на 1 кв.м. 9,69 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”, като максималната площ, 
която може да бъде отдавана е 3 кв.м., или стартовата месечна цена 
възлиза на 29,07 лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена на 3 
кв.м в размер на  2,91 лева. 

При сключването на договора за наем да бъдат предвидени 
разходите за ел. енергия и вода, а именно:  

- за вендинг машини до 1,75 kw – 20 лв.; 
- за вендинг машини  над 1,75 kw – 40 лв. на месец 
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 34,88 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. 

 
 
 
 
 
2033-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15007090ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“: Допълва т. 1 
„Имоти общинска собственост, предвидени за отдаване под наем” в т. 1.1 
„Нежилищни имоти – частна общинска собственост” с имот –  общинска 
собственост находящ се в  находящ се в гр. Варна, жк „Младост“. 

2033-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2  от ЗОС, във връзка с чл. 17 от НРПУРОИ, по реда на чл. 50 и чл. 51 
от НРПУРОИ, и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007090ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на 1 кв.м. за разполагане на вендинг машини върху част от имот – 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Младост“, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.3512.240 по КК и КР на район 



„Младост“, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на 
АГКК, с площ 42 201 кв.м. за срок от 5 /пет/ години при стартова месечна 
наемна цена, на 1 кв.м. 9,69 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”, като максималната площ която 
може да бъде отдавана е 3 кв.м., или стартовата месечна цена възлиза на 
29,07 лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена на 3 
кв.м в размер на  2,91 лева. 

При сключването на договора за наем да бъдат предвидени 
разходите за ел. енергия и вода, а именно:  

- за вендинг машини до 1,75 kw – 20 лв.; 
- за вендинг машини  над 1,75 kw – 40 лв. на месец 
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 34,88 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. 

 
 
 
 
 
2034-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 

2  от ЗОС, във връзка с чл. 16 и 17 от НРПУРОИ, по реда на чл. 50 и чл. 51 
от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007116ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. 
Константиново, кв. 57, УПИ II, Здравен пункт, представляващ лекарски 
кабинет с площ 85,75 кв.м., състоящ се от входно антре, манипулационна, 
кабинет, детска консултация, предверие, тоалет, баня, битовка, за срок от 5 
/пет/ години при стартова месечна наемна цена 98,60 лева, без ДДС, 
определена съгласно чл. 3, ал. 1, т. 8, т. 4 и т. 11  от „Методика за 
определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или 
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти-
общинска собственост”. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена  в 
размер на  9,86 лева. 

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, отговарящи на 
следните условия: 

- кандидата да има завършено висше образование – магистър по 
„Медицина“; 

- кандидата  да е член на РК на БЛС –Варна; 
- кандидата да има регистрация в РЗИ – Варна, като лекар – 

физическо или юридическо лице и да извършва дейността на територията 
на Област Варна; 



- кандидата да има сключен договор с РЗОК за 2015г., за извършване 
на ПИМП (първична извънболнична медицинска помощ)на територията на 
Област Варна; 

- кандидата да поеме задължение за своя сметка да осигури 
необходимия инвентар, съобразно изискванията на нормативната уредба; 

- кандидата да поддържа помещенията, които му се отдават под 
наем, за негова сметка, така че да отговарят на хигиенните (нормативните) 
изисквания. 

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 118,32 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  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. 

 



Колеги, половината дневен ред мина. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
За протокола Софрониева – „за“. 
 
Иван ЛУКОВ 
Софрониева – „за“. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, минаваме към 17 – 20. 
 
2035-2. 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. № РД14027385ВН/20.11.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с 
идентификатор 10135.5418.4295 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и осемнадесет.четири хиляди двеста деветдесет и 
пет), с площ 2 774 (две хиляди седемстотин седемдесет и четири) кв. м., 
находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“ при граници: ПИ:10135.5103.16, 
ПИ:10135.5418.2900, ПИ:10135.5418.3582, ПИ:10135.5418.2894, 
ПИ:10135.5418.2893, ПИ:10135.5418.2892, ПИ:10135.5418.2889, 
ПИ:10135.5050.91, ПИ:10135.5418.2903, ПИ:101355418.2902, 
ПИ:101355418.2901, в размер на 69 500 (шестдесет и девет хиляди и 
петстотин) лева, без ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. – 25.05 (двадесет 
и пет лева и пет стотинки) лева. 

2035-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 31 и сл. от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14027385ВН/20.11.2014 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 10135.5418.4295 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и осемнадесет.четири хиляди 
двеста деветдесет и пет), с площ 2 774 (две хиляди седемстотин седемдесет 
и четири) кв. м., при граници: ПИ:10135.5103.16, ПИ:10135.5418.2900, 
ПИ:10135.5418.3582, ПИ:10135.5418.2894, ПИ:10135.5418.2893, 
ПИ:10135.5418.2892, ПИ:10135.5418.2889, ПИ:10135.5050.91, 
ПИ:10135.5418.2903, ПИ:101355418.2902, ПИ:101355418.2901. 



За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
7958/24.09.2014 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 69 500 (шестдесет и девет хиляди и петстотин) 
лева без ДДС.   

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 6 950 (шест хиляди деветстотин и 
петдесет) лева при следните 

 

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 
 

Съгласно чл.84 от НРПУРОИ на Общински съвет – Варна 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 6 950 (шест 
хиляди деветстотин и петдесет) 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.  

 
 
 
 
2036-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15007071ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.“: 

Общински съвет – Варна допълва т. 2 – „Имоти – частна общинска 
собственост, предвидени за продажба, съгласно Закона за общинската 
собственост /ЗОС/“ в т. 2.1. - „Имоти – частна общинска собственост, 
предвидени за продажба чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс, съгласно ЗОС“ на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.“ с имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“, 
представляващ Поземлен имот № 10135.5403.4271, с площ 4 504 кв.м., 
предмет на акт за частна общинска собственост № 7951/24.09.2014 г. 

2036-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 41, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15007071ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим  оценител на имоти, 
във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-
юг“, представляващ Поземлен имот № 10135.5403.4271, с площ 4 504 кв.м., 
предмет на акт за частна общинска собственост № 7951/24.09.2014 г., в 
размер 124 842,00 /сто двадесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и 
два лева и 00 ст./ лв., без  включен ДДС.  

2036-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 и сл. от НРПУРОИ на община Варна в изпълнение 
на „Годишната програма  за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2015 г.” и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007071ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, со “Боровец-юг”, представляващ 
Поземлен имот № 10135.5403.4271, с площ 4504 кв.м., при граници: ПИ 
10135.5403.9502, ПИ 10135.5403.9506, ПИ 10135.5403.3114, ПИ 
10135.5403.957, ПИ 10135.5403.9536, ПИ 10135.5403.968, ПИ 
10135.5403.4388, ПИ 10135.5403.4387 и ПИ 10135.5403.970. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
7951/24.09.2014 г. 



Продажбата да се извърши при начална тръжна цена  в размер на 124 
842,00 /сто двадесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и два лева и 
00 ст./ лв., без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната 
тръжна цена в размер на 12 484,20 /дванадесет хиляди четиристотин 
осемдесет и четири лева и 20 ст./лв. 

       Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 
документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 12 484,20 лева, 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  200,00  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. 



2037-2. 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. № РД14017305ВН/16.07.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим  оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар 
Освободител“ № 50, представляващ:  

ИМОТИ - ЗЕМЯ И ЧАСТ ОТ СГРАДА: 
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2557.289 /десет 

хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин петдесет и седем. двеста 
осемдесет и девет/ с площ 103.50 / 205 /сто и три цяло и петдесет стотни 
кв. м. идеални части от двеста и пет/ кв.м. 

2.  ЧАСТ ОТ СГРАДА  
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 

10135.2557.289.1.2 /десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
петдесет и седем. двеста осемдесет и девет. едно. две/ със застроена площ  
69,43 /шестдесет и девет цяло, четиридесет и три стотни/ кв.м.; Изба с 
площ 12.89 /дванадесет цяло осемдесет и девет стотни/ кв.м.; Изба с площ 
8.5/ 17 /осем цяло и петдесет стотни кв.м. ид. части от седемнадесет/ кв.м.; 
Тавански етаж със застроена площ 58.36 /петдесет и осем цяло, тридесет и 
шест стотни/ кв.м.; Складово помещение с площ 13.90/тринадесет цяло и 
деветдесет стотни/ кв.м.; Входно стълбище за 2-ри етаж и тавански етаж с 
площ 31.71 /тридесет и едно цяло и седемдесет и една стотни/ кв.м. 

Вход за изба с площ 2.72 /две цяло, седемдесет и две стотни/ кв.м.; 1/ 
2 /една втора/ идеална част от общите части на сградата,  в размер на 81 
034  лева, без  включено ДДС. 

За имота е съставен АОС № 6776/26.01.2012 г., вписан в книгите по 
вписванията на 30.01.2012 г., том ІV, дело № 731, вх. регистър 1690 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  в размер на 81 034  лева, без  включен 
ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  
8 103,40 лева. 

 Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите; 

1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 



съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а/ не е обявен в несъстоятелност; 
б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в/ не се намира в ликвидация; 
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на имота; 
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 8 103,40 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. 

 
 
 
 
 
2038-2. 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. № РД15007097ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ 
№ XIII – общ. с площ 793 кв. м., находящ се в община Варна, село 
Звездица, кв. 6, при граници на имота: УПИ № XIV – общ., улица, УПИ № 
XII – общ. и УПИ № II – 77,78, в размер на 28 800 (двадесет и осем хиляди 
и осемстотин) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без включен 



ДДС на 1 кв. м. възлизаща на 36,32 (тридесет и шест лева и тридесет и две 
стотинки) лева. 

2038-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 31 и сл. от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15007097ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
реши да се проведе търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот-
частна общинска собственост, представляващ УПИ № XIII – общ. с площ 
793 кв. м., находящ се в община Варна, село Звездица, кв. 6, при граници 
на имота: УПИ № XIV – общ., улица, УПИ № XII – общ. и УПИ № II – 
77,78. 

За имота има съставени Акт за частна общинска собственост № 
7204/22.11.2012 г. и Акт № 1/09.12.2014 г. за поправка на Акт за частна 
общинска собственост № 7204/22.11.2012 г.    

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 28 800 (двадесет и осем хиляди и осемстотин) 
лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна 
цена, в размер на 2 880 (две хиляди осемстотин и осемдесет) лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните  
 

ТРЪЖНИ  УСЛОВИЯ: 
 

Съгласно чл. 84 от НРПУРОИ на Общински съвет – Варна 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 2 880 (две 

хиляди осемстотин и осемдесет) 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 100,00 (сто) 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. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, минавам към следваща точка 21 – 25. 
 
2039-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14025726ВН-004ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“: 

Общински съвет – Варна създава към т. 3 „Имоти общинска 
собственост, предвидени за учредяване на ограничени вещни права”, т. 3.4 
„Учредяване на безвъзмездно право на ползване”- върху част от  недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 10135.4016.28, 
находящ се в м. „Кайряк“, предмет на АОС № 7029/13.07.2012 г. 

2039-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 3 от 
ЗОС, чл. 48, ал. 2 НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна 
с изх. № РД14025726ВН-004ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна  
учредява безвъзмездно право на ползване  на Красен Стефанов Христов, 
върху 1 000 кв.м идеални части от  недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ ПИ 10135.4016.28, находящ се в м. „Кайряк“ 
(съгласно приложена скица), предмет на АОС №7029/13.07.2012г., вписан 
в СВ – АВ – Варна с рег. № 14823/17.07.2012 г., Акт № 181, дело № 7871,  
за  срок 5 (пет) години за настаняване на „временен пчелин“, устроен в 
съответствие с изискванията на чл. 15 и чл. 16 от Закона за пчеларството,  с 
капацитет 150 (сто и петдесет) броя пчелни семейства, в съответствие с 



регистрация на животновъден обект към Министерството на земеделието и 
храните.  

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

 
 
 
 
 
2040-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15007140ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в т. 3 на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“: 

Общински съвет – Варна допълва в т. 3.5 „Учредяване на 
безвъзмездно право на ползване“ имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна в землището на кв. „Галата“, с начин на трайно 
ползване „гробище“, представляващи ПИ № 39 и ПИ № 40, предмети на 
АОС № 3116/07.06.2004 г. и АОС № 3117/07.06.2004 г. 

2040-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
ЗОС, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 6 и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15007140ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
учредява безвъзмездно право на ползване на „Обреди“ ЕООД, ЕИК 
103303562, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Крали 
Марко“ № 3, представлявано от Христо Койчев Станев, върху следните 
имоти: 

- Поземлен имот № 39 в землището на кв. „Галата“ по плана на гр. 
Варна с площ 5 534 кв.м. и с начин на трайно ползване: „Гробище“, 
предмет на AOС № 3116/2004 г.; 

- Поземлен имот № 40 в землището на кв. „Галата“ по плана на кв. 
„Галата“ с площ 3 775 кв.м. , предмет на АОС № 3117/2004 г.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
 
 
 
 
2041-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15007132ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 



приема следното изменение в т. 3 на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.”: 

Общински съвет – Варна допълва в т. 3.5 „Учредяване на 
безвъзмездно право на ползване” имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, кв. Виница, со „Траката“ – „Гробище Виница“, 
имот № 5863, кадастрален район 520, представляващ  земя – „Гробище 
Виница“ с площ 14 281 кв. м, предмет на АОС № 3190/27.08.2004 г. 

2041-2-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 4 
от ЗОС, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 6 и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД15007132ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на „Обреди“  ЕООД, 
ЕИК 103303562, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Крали 
Марко“ № 3, представлявано от Христо Койчев Станев, върху имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, со 
„Траката“ – „Гробище Виница“, имот № 5863, кадастрален район 520, 
представляващ  земя – „Гробище Виница“ с площ 14 281 кв.м, предмет на 
АОС № 3190/27.08.2004 г. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна  
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
 
 
 
 
 
 
2042-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД5007141ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в т. 3 на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.”: 

Общински съвет – Варна допълва в т. 3.5 „Учредяване на 
безвъзмездно право на ползване”  имоти – частна общинска собственост, 
находящи се в гр. Варна: 

- ул. „Ал. С. Пушкин“ № 7, представляващ сграда с идентификатор 
10135.1508.107.1 със застроена площ 258 кв.м. от които Община Варна 
притежава  68,76 % идеални части, предмет на АОС № 2690/25.08.2003 г.; 

- ул. „Цариброд“ № 48, представляващ дял II- ри от сграда, заемаща 
западната част от надпартерния етаж на жилищна сграда, състояща се от 
три стаи, коридор и сервизни помещения със застроена площ 120,40 кв.м., 
½ идеална част от входно антре, цялото с площ 7,14 кв.м. и 7,22 % идеални 
части от общите части на сградата, предмет на АОС № 3128/09.07.2004 г.; 



- ул. „Студентска“ бл. 11, представляващ детска занималня със 
застроена площ 103 кв.м., разположена на първия етаж на 18-етажна 
жилищна сграда, състояща се от две зали, коридор, предверие с баня и 
тоалет, пералня и килер както и  1,1122 % идеални части от общите части и 
правото на строеж, предмет на АОС № 2052/30.04.2001 г.; 

- ж.к „Владислав Варненчик“, бл. 408, вх. 14, ап. 3а, представляващ 
апартамент със застроена площ 61,62 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, 
баня-тоалет, коридор и тераса, както и 0,2684 % идеални части от общите 
части и правото на строеж, предмет на АОС № 1588/17.02.2000 г. 

2042-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 4 от 
ЗОС, във връзка с чл. 48, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД15007141ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на „ОБЩИНСКИ 
ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – Варна“, ЕИК 000085577, върху имоти – частна 
общинска собственост, находящи се в гр. Варна, ул. „Ал. С. Пушкин“ № 7, 
представляващ сграда с идентификатор 10135.1508.107.1 със застроена 
площ 258 кв.м. от които Община Варна притежава  68,76 % идеални части, 
предмет на АОС № 2690/25.08.2003 г.; 

- ул. „Цариброд“ № 48, представляващ дял II- ри от сграда, заемаща 
западната част от надпартерния етаж на жилищна сграда, състояща се от 
три стаи, коридор и сервизни със застроена площ 120,40 кв.м., ½ идеална 
част от входно антре, цялото с площ 7,14 кв.м. и 7,22 % идеални части от 
общите части на сградата, предмет на АОС № 3128/09.07.2004 г.; 

- ул. „Студентска“ бл. 11, представляващ детска занималня със 
застроена площ 103 кв.м., разположена на първия етаж на 18-етажна 
жилищна сграда, състояща се от две зали, коридор, предверие с баня и 
тоалет, пералня и килер както и  1,1122 % идеални части от общите части и 
правото на строеж, предмет на АОС № 2052/30.04.2001 г.; 

- ж.к „Владислав Варненчик“, бл. 408, вх. 14, ап. 3а, представляващ 
апартамент със застроена площ 61,62 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, 
баня-тоалет, коридор и тераса, както и 0,2684 % идеални части от общите 
части и правото на строеж, предмет на АОС № 1588/17.02.2000 г., за срок 
от 10 (десет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна  
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
 
 
 
2043-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № ОС14000679ВН-011ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – 



Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“: 

Общински съвет – Варна добавя в т. 3.4 „Учредяване на 
безвъзмездно право на ползване”-  имот  находящ се в гр. Варна, бул. „Цар 
Освободител“ №150, представляващ ПИ 10135.2556.324, с площ 4 812 
кв.м., има съставен АОС № 7494/11.07.2013 г., вписан в Служба вписвания 
– гр. Варна на 12.07.2013 г., вх. Регистър 15661, Акт № 175, дело 8380. 

2043-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 4 от 
ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 6 НРПУРОИ и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № ОС14000679ВН-011ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на „Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф.  д-р 
Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, област Варна, община Варна, бул. „Цар 
Освободител“ № 150,  върху  недвижим имот общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 150, представляващ ПИ 
с идентификатор 10135.2556.324, с площ 4 812 кв.м.,  за  срок от 5 (пет) 
години, при  условие, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да отдава имота под 
наем на трети лица”. 

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

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, мнения и съображения по така изчетените проекти за 

решения? И да ви напомня, тук са необходими 34 гласа, за всичките които 
бяха изчетени, в тази част на анблок. .. Няма. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
  
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, минавам към следващите 26 – 28. 
 
2044-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15007128ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в т. 3 на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.”: 

Общински съвет – Варна допълва в т. 3.3 „Предоставяне 
безвъзмездно за управление” имот – частна общинска собственост,  
находящ се в гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 1, 26 п.р., кв. 27, УПИ 
IV- 8.9.10, „Стари гробища“, представляващ помещение № 6 с два хода, със 
застроена площ 8,13 кв.м., предмет на АОС № 3295/22.04.2005 г. 



2044-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 
ЗОС във връзка с  чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД15007128ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление  на  
„Обреди“  ЕООД, ЕИК 103303562, със седалище и адрес на управление, 
гр. Варна, ул. „Крали Марко“ № 3, представлявано от Христо Койчев 
Станев, недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Андрей Сахаров“ № 1,26 п.р., кв. 27, УПИ IV-8.9.10, „Стари гробища“, 
представляващ помещение № 6 с два хода, със застроена площ 8,13 кв.м., 
предмет на АОС № 3295/22.04.2005 г. 

Общински съвет – варна възлага на кмета на община Варна  
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
 
 
 
 
2045-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 12, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка чл. 15 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД15003041ВН/03.02.2015 г., Общински съвет – 
Варна предоставя безвъзмездно за управление на ОП „Комплекс за 
детско хранене”, представлявано от Божанка Богданова – Директор,  
търговски обект, представляващ модулна постройка-павилион, разположен 
на позиция № 109, находящ се в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“ за 
разкриване на разливочен пункт. 

Безвъзмездното управление се учредява на ОП „Комплекс за детско 
хранене” за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета  на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление за горе описания недвижим имот в полза на  ОП „Комплекс за 
детско хранене“. 

 
 
 
 
2046-2. 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. № 
РД15007142ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде предоставен безвъзмездно за управление на представляващия ЦДГ № 
4 „Теменужка“, недвижим имот – публична общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Капитан Райчо“ № 103 А, представляващ 
сграда с идентификатор 10135.3517.454.3 със ЗП 539 кв.м. 



Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна  
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 – 45; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
  
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, 29 и 30. 
 
2047-2. 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. № 
РД15007070ВН/19.03.2015 г. Общински съвет – Варна допълва „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2015 г.”, приета с Решение № 1940-10/37/19.12.2014 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, съгласно 
приложение № 1.  

2047-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 и 
чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС, и във връзка с чл. 32, т. 1, чл. 33, ал. 1, чл. 35, ал. 
1, ал. 2 и чл. 36, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД15007070ВН/19.03.2015 г., Общински  съвет – 
Варна променя предназначението на жилища от фонд ”Настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни нужди“ във фонд ”Жилища за 
продажба”, и взема решение за продажба на общински жилища на лицата, 
съгласно приложение №2. 

 
 
 
 
 
2048-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС, чл. 27, ал. 6 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с молба вх. № 
РД15001284ВН/19.01.2015 г. и по предложение на кмета на община Варна 
с изх. № РД15007148ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна променя 
предназначението на жилище от фонд “Резервен” във фонд “Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“, 
както следва: 

- гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 88,  вх. В, ет. 1, ап. 2 – АОС 
6136/2010 год. 



2049-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС, чл. 27, ал. 6 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с молба вх. № 
РД15001284ВН/19.01.2015 г. и по предложение на кмета на община Варна 
с изх. № РД15001284ВН-001ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
променя предназначението на жилище от фонд “Резервен” във фонд 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди “, както следва: 

- гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 88,  вх. А, ет. 1, ап. 2 – АОС 
6102/2010 год. 

 
 
 
 
2050-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС, чл. 27, ал. 6 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с молба вх. № 
РД14028962ВН/10.12.2014 г. и по предложение на кмета на община Варна 
с изх. № РД14028962ВН-001ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
променя предназначението на жилище от фонд “Резервен”  във фонд 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди “, както следва: 

- гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 88,  вх. А, ет. 1, ап. 1 – АОС 
6101/2010 год. 

 
 
 
2051-2. На основание чл. 21, ал.1 , т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС, чл. 27, ал. 6 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с молба вх. № 
РД14029512ВН/17.12.2014 г. и по предложение на кмета на община Варна 
с изх. № РД14029512ВН-001ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
променя предназначението на жилище от фонд “Резервен” във фонд 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди “, както следва: 

гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 88, вх. В, ет. 1, ап. 1 – АОС 
6135/2010 год. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 1; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
  
 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2052-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и чл. 

42, ал. 2 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007075ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна реши: 

І. Обявява за частна общинска собственост недвижими имоти в 
кв. „Аспарухово”, ул. ”Кишинев” № 17 – предмет на АОС № 
6715/12.12.2011 г., представляващи: 

1. ПИ 10135.5502.215 с площ 356 кв.м. 
2. Сграда на два етажа, сутерен и тавански етаж със застроена площ 

123 (сто двадесет и три) кв.м. с идентификатор 10135.5502.215.1, състояща 
се от: 

2.1. СОС 10135.5502.215.1.1 със застроена площ 100 (сто) кв.м.; 
2.2. СОС 10135.5502.215.1.2 със застроена площ 100 (сто) кв.м.; 
3. Сграда на един етаж със застроена площ 48 (четиридесет и осем) 

кв.м.; 
4. Сграда на един етаж със застроена площ 17 (седемнадесет) кв.м., 

съгласно одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК 
кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Аспарухово” в гр. 
Варна. 

2052-2-1. На основание чл. 60, ал. 1 от ЗОС, в отдел „Общинска 
собственост“ на Община Варна да се състави нов акт за общинска 
собственост. 

ІІ. Включва във фонд „Настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди“ сграда с административен адрес гр.Варна, 
ул. „Кишинев“ № 17 и идентификатор 10135.5502.215.1, състояща се от 
сутерен, СОС 10135.5502.215.1.1, СОС 10135.5502.215.1.2 и тавански етаж. 
Управлението на сградата да се осъществява от кмета на район 
„Аспарухово“ в съответствие с разпоредбите на „Наредба за условията и 
реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и 
продажба на общински жилища“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Колеги напомням, за тази точка трябват 34 

гласа. Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Г-н Бояджиев – „за“. 
 
 
 
  



Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2053-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № Д14001118ВН-
003ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна определя да бъдат 
задължително застраховани имоти – публична и частна общинска 
собственост, изброени в приложение към настоящото решение.  

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

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2054-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и в изпълнение на 

чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и по предложение на кмета на община Варна с изх. 
№ РД15005737ВН-002ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна възлага 
на кмета на община Варна да предостави имотите – полски пътища, 
включени в заповедите на Директора на ОД „Земеделие“ – Варна, 
издадени по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землищата на територията 
на община Варна, по цена в размер на средното рентно плащане за 
съответното землище. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
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 – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2055-2. 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. № РД14019441ВН-004ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, отговарящ 
на изискванията на Закона за независимите оценители, във връзка със 
сключване на  предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ на 72 кв. м 
ид.ч. от ПИ 10135.2551.363,  в размер на 2 880 лв. без начислен ДДС, при 
пазарна стойност на 1(един) кв. м 40,00 лв.     



2055-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и 
ал. 5 от ЗУТ, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 34 от НРПУРОИ в 
изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2015 г.“ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14019441ВН-004ВН/19.03.2015 г., Общински 
съвет – Варна упълномощава кмета на община Варна да сключи 
предварителен договор за прехвърляне право на собственост, като:                                                

1. Община Варна ще прехвърли на Николай Методиев Кирилов 
собствеността върху 72 кв. м ид.ч. от ПИ 10135.2551.363, по КК и КР на гр. 
Варна, целият с площ 3 165 кв. м., с начин на трайно ползване „за 
второстепенна улица”, общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, във връзка с §7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА, непопадащи в 
улична регулация по ПУП-ПУР на жк „Изгрев”, гр. Варна, одобрен с 
решение № 552-6/10/26,27.07.2012 г. на Общински съвет – Варна, 
включени в новообразувания проектен УПИ I-2069, кв. 197, жк „Изгрев“, 
гр. Варна, съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет на основание 
чл. 128, ал. 8 от ЗУТ, с решение по т. 17 от протокол № 27/23-24.09.2014 г. 
на ЕСУТ при община Варна, по одобрената по горе пазарна оценка. 

2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост, ще бъде 
сключен след влизане в сила на Заповед за одобряване на изменение на 
ПУП-ПРЗ за УПИ I-2069, кв. 197, жк „Изгрев“, гр. Варна. 

3. В случай, че изменението на ПУП-ПРЗ не влезе в сила шест 
месеца след сключване на предварителния договор, се извършват нови 
оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови 
пазарни цени, въз основа на които се сключва окончателният договор за 
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и 
Николай Методиев Кирилов.  

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? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2056-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 

17Б, ал. 7 от НРУПСЧОВКТД, във връзка с докладна записка от доц. д-р 
Георги Леонидов Кобаков, управител на „Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков 



– Варна” ЕООД с и № ОС 15000272ВН/18.03.2015г., Общински съвет – 
Варна изменя свое Решение № 1993-11-2/39/04.02.2015 г. както следва:  

- в частта относно датата за ново провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, като същата бъде променена от 20.03.2015 г. от 11.00 часа, 
на 20.04.2015 г. от 11.00 часа. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 ЗМСМА, във връзка с 

писмо  № ОС15000268ВН/17.03.2015 г. на Владимир Тонев – представител 
на община Варна в Общото събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ 
ООД, Общински съвет – Варна упълномощава за проучване на 
възможностите и целесъобразността за закупуване на дялове от капитала 
на „Варна Ефкон“ ООД, собственост на „Ефкон“ АГ Австрия, при 
условията на Протокол за намерения от 27.01.2015 г., подписан между 
Община Варна, чрез Владимир Тонев - представител в Общото събрание 
на съдружниците, и „Варна Ефкон“ ООД, представлявано от управителя 
Волфганг Бо. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
задължава упълномощените представители, на следващото заседание на 
Общинския съвет да внесат мотивиран писмен доклад. 

Остава да се изберат представителите, г-н председател. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Г-н Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н заместник – кмет, вземах 

отношение и предния път по този въпрос, сега пак ще взема отношение. В 
решението на борда на „Ефкон“ АГ ясно и точно са записани в решението 
няколко неща. Първото е: одобрява и е съгласен с протокола  за намерения 
и малко по-надолу е написано, че както и в самия протокол за намерения е 
разписан представляващият в качеството си на заместник – председател. 
Такова качество за подписване аз не съм чувал и за мен този документ 
няма правно съдържание. Второто, което е: копие, това което са посочили 
„Ефкон“ АГ, от подписания протокол за намерение е приложен като 
неразделна част от това решение на борда и същият се прилага към него 
като Анекс „А“. Тези хора приемат, че този протокол носи правни 
последици. За мен цялата процедура до момента, която е извършена е 
неправомерна и няма право да се договарят каквито и да е условия. Второ, 



искам да попитам представителите на администрацията, в случая 
заместник – кмета запознати ли са с водените преговори, има ли към тях 
някакво писмо, уведомление, че се водят такива преговори, защото в 
противен случай това нещо трябва да отпадне, въобще за разглеждане. Да 
се направи чак тогава комисия, в която да има надлежно както са написали 
те, упълномощени представител или представители и чак тогава да се 
започнат преговори, защото те са посочили финализиране. Те считат, че до 
сега преговорите, които са водени са с упълномощено лице. Аз така 
разчитам това и затова питам и администрацията уведомена ли е за 
воденето на такива преговори и въобще някакви писма към тях пристигали 
ли са? Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Пейчев, заповядайте. Г-н Тонев поиска думата също. 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници, 

уважаеми съграждани. Администрацията е участвала един единствен път в 
първата среща с „Ефкон“ АГ в кабинета на г-н Луков. От там нататък 
администрацията не е участвала никъде и аз не съм запознат с 
подробностите след първата среща. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тонев, г-н Начков. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Уважаеми колеги, ще ви отговоря на … Просто се почувствах 

задължен да отговоря и ще отговоря на г-н Атанасов. Значи този път няма 
да му купувам риза, казах правилно името. Не считам, че когато се прави 
нещо за доброто на града един общински съветник би следвало да има 
изрично упълномощаване. Искам да обърна внимание, че документа върху 
който стои моя подпис е протокол за намерения. Той съвсем естествено, че 
няма абсолютно никаква задължаваща страна на която и да е от двете 
страни. В протокола за намеренията имах ангажимент аз да запозная 
общинския съвет с това, какво сме постигнали до момента, защото това 
което сме постигнали е верифицирано вече от борда на директорите на 
„Ефкон“ АГ, т.е. те са съгласни да се редуцира задължението на „Ефкон 
Варна“ към „Ефкон“ АГ с повече от 3 млн. лв. От 4 700 000 лв., които ние 
дължим на тях, в протокола за намеренията, когато говорихме с 
управителя на дружеството „Ефкон Варна“ и той го изложи пред борда на 
директорите и те се съгласиха, дългът е редуциран до 400 000 евро, като 
срещу още 800 000 лв. или общият дълг отива на 1 575 000 лв., който ако 
Община Варна е съгласна да финансира „Е-он Варна“, за да може това да 
го изплати, с това е писмото на борда на директорите, че те са съгласни. За 
да може да стане и да има правна стойност решението и участието на 



общинския съвет е необходимо днеска да изберем упълномощени 
представители, които наистина да финализират преговорите. В протокола 
за намеренията пак подчертавам, са водени преговори, аз не съм бил 
упълномощаван изрично в тази насока, но считам, че като човек живеещ в 
нашия град е добре да се постъпва така, че да се носи и да се правят 
икономиите. А съм го подписал като Владимир Тонев, заместник – 
председател на общинския съвет, защото просто към момента статусът ми 
е такъв, ако не бях заместник – председател там отгоре това нямаше да 
стои и вероятно г-н Атанасов го дразни нещо, но то си е негова работа. Г-н 
Пейчев е уведомен, когато на разговорите при г-н Луков той присъстваше 
и те тогава поискаха и беше предложение от австрийска страна за до 2 млн. 
лв. да се намали дълга, като тогава те не поемаха към тези 2 млн. лв. да се 
рестартират камерите и да може да имаме видеонаблюдението на ново, 
действащо и осигуряващо и своя принос в сигурността на Община Варна. 
След това аз продължих преговорите, защото и на мен тази сума от 2 млн. 
лв., както и на г-н Пейчев, той си спомни, ни се стори, че може да слезе 
още надолу и тя слезе. Това са нещата до момента. Днешното ни гласуване, 
ако още го отлагаме и отлагаме, всъщност става въпрос да го има ли 
видеонаблюдението или да го няма. И мисля, че е редно да си излъчим 
представители, които да финализират преговорите – дано те да доведат до 
още по-голямо редуциране на дълга. Всичко, което е в полза на Варна 
считам, че всеки трябва да го прави. Включително като забележка бих 
добавил, вече не касаеща тази тема, че в момента когато гласуваме на 
„Градски транспорт“ кредит, с който да върнем стари задължения, които са 
натрупани и не по негово време ще адмирирам, ако ръководството на 
„Градски транспорт“ успее да влезе в разговори с кредиторите и те се 
съгласят да бъдат намалени задълженията им независимо, че изрично няма 
да ги упълномощаваме за това. Готов съм да отговарям на въпроси, ако 
има още някой нещо да пита. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Атанасов поиска думата за реплика. Г-н Начков и г-н Джагаров. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н заместник – кмет, колеги. 

Уважаеми г-н Тонев, съвсем тенденциозно не споменах Вашето име, казах 
„представителя“, защото искам ясно и точно да се разграничи, че тук няма 
нищо лично и не разбирам защо споменавате името ми, че нещо да ме 
дразни. Единственото нещо, което може да подразни и мен и сигурно всеки 
друг нормален човек е, че трябва когато се водят преговори да бъдеш 
надлежно упълномощен и естествено по този начин да изразяваш волята на 
един колективен орган, когато водиш преговори независимо дали става 
въпрос за цена, е нужно да имаш представителна власт. А добрите 
намерения отиват след това на задно място. Затова още в самото начало 
подчертах, че каквото и да си говорим, ако трябва пак ще го зачета, че 



копие от подписания протокол за намерения е приложен като неразделна 
част от това решение на борда и същият се прилага към него като Анекс 
„А“. За мен, още един път го казвам, че това е незаконосъобразно, ние 
трябва да отхвърлим тази точка, след това да се назначи комисия, която 
наистина да води преговори, дали ще е от няколко члена или само от Вас, 
това няма значение, но да бъде надлежно упълномощен за това, а както 
виждам и администрацията не е участвала в тези преговори на следващите 
етапи. Това беше потвърдено в момента и от г-н заместник – кмета. Така че 
моето предложение е тази точка да бъде, т.е. с гласуването си ще покажем 
дали да отпадне и дали ще гласуваме, но не би трябвало да създаваме 
прецедент по подобни случаи. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков, заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми колеги, уважаеми г-н председател, една част от нещата, 

които исках да споделя по предложения проект за решение, колегата 
Атанасов ги каза. В крайна сметка положителното от това предложение за 
решение виждам само в последната част на решението – да си изберем 
упълномощени представители, защото не трябва да повтаряме действия, 
които не водят до устойчиви решения и аз считам, че задължително трябва 
да има представител на общината и то на така добро ниво, предполагам 
заместник – кмет, когато се водят такива разговори. Бюджетът за тази 
година няма предвидени средства за разплащане, значи ние тръгваме да 
правим едни упражнения да си задоволим определен проблем, че ще го 
решим и в крайна сметка нито едната, нито другата страна няма да имат 
решение. Затова предлагам, ако е възможно да се оттегли решението или 
да бъде гледано само в последния абзац, в който може да се трансформира 
с едно изречение кое е основанието да избираме упълномощените лица във 
връзка с еди-какво си и да ни представят писмен доклад. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джагаров, заповядайте. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател, колеги, в предния мандат аз бях представител на 

общинския съвет в съвместното предприятие „Ефкон Варна“ и в тази 
връзка имам един такъв въпрос - от дебата и от това, което чухме не стана 
ясно участието на държавата. Министерството на вътрешните работи 
участва в това видеонаблюдение с ¾ от финансирането, така че когато се 
водят преговори за задължения в съвместното дружество, би трябвало да 
се докладва какво прави държавата в лицето на Министерството на 
вътрешните работи и доколко задълженията, които възникват по 
отношение на „Ефкон Австрия“, ние ги удовлетворяваме и затова аз съм 



съгласен с това предложение, което г-н Начков направи, да го отложим и 
все пак във всички случаи, когато аз съм водил преговори със самото 
дружество са присъствали действително представители на 
администрацията, тъй като задълженията, които възникват от всякакви 
преговори трябва да бъдат изпълнени съгласно договора за съвместна 
дейност. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тонев, заповядайте. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, на практика разбрах, че г-н Атанасов иска на следващото 

заседание да упълномощаваме някой да води преговори. Обръщам ви 
внимание, че сегашния проект за решение е именно проучване на 
възможности и целесъобразността за закупуване на дяловете от капитала 
на „Варна Ефкон“, заради тази цел да си направим днеска да изберем 
упълномощени представители, защото ако отидем на това, което предлага 
г-н Атанасов означава ние да ги избираме, т.е. същото решение да го 
взимане на следващата сесия, което можем да го вземем сега. До 
следващата сесия вече да имаме отговор от упълномощените от нашия 
Общински съвет какво и как е станало. В това, което са написали колегите, 
те не са ни колеги, но са ни колеги по собственост в дружеството, от борда 
на директорите на „Ефкон“ АГ само казват, че са съгласни с това, което е в 
протокола на намеренията. Протокола за намеренията е изцяло в техен 
ущърб. Упълномощените представители могат да постигнат и по-добри 
резултати. И само една корекция към г-н Начков, не ¾ , а 3/5 е участието 
на държавата. Те са дали 3 млн. лв., ние сме дали 2 млн. Тука коментираме 
да обсъдим целесъобразността да ги купим тези дялове от гледна точка на 
това дали да го има „Ефкон“ АГ или не, а не от къде ще вземем средствата. 
Знам че се водят разговори в момента средствата да се вземат именно от 
Министерството на вътрешните работи. Благодаря ви, а и не възразявам 
непрекъснато да присъства и човек от администрацията. Предвид на това, 
че тези разговори, които аз ги водих с г-н Бо бяха много начесто и не 
винаги можем да осигурим човек от администрацията, който да е 
адекватно запознат, затова когато достигнахме до някакво финализиране аз 
запознавам вас и всички останали колеги с цялата преписка по дати, по 
документи е в касата при нашата колежка, която е шеф на канцеларията – 
Юлия, така че всеки който поиска би могъл да се запознае, когато има 
време и счита за необходимо с тях. Предлагам ви с вота да изразите дали 
сте съгласни сега да излъчим упълномощени представители или да го 
правим на следващата сесия. Благодаря ви. 

 
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Колеги, след кратка консултация с юристите ви предлагам като 

решение или цялата точка да отпаден първият вариант, ако все още се 
поддържа или да ви зачета това, което току що сътворихме с юристите: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 ЗМСМА, във връзка с писмо  
№ ОС15000268ВН/17.03.2015 г. на Владимир Тонев – представител на 
Община Варна в Общото събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ 
ООД, Общински съвет – Варна упълномощава и изброяваме двама или 
трима, две или три лица, които да бъдат упълномощени за проучване на 
възможностите и целесъобразността за закупуване на дялове от капитала 
на „Варна Ефкон“ ООД, собственост на „Ефкон“ АГ Австрия. Като 
останалата част отпада от решението и остава накрая: На основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна задължава 
упълномощените представители, на следващото заседание на общинския 
съвет да внесат мотивиран писмен доклад. 

Или изцяло да отпадне. … Ами да изберем комисия. .. Без да се 
цитира протокола да изберем комисия. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 ЗМСМА, във връзка с писмо  
№ ОС15000268ВН/17.03.2015 г. на Владимир Тонев – представител на 
Община Варна в Общото събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ 
ООД, Общински съвет – Варна упълномощава, и оставяме празни места, 
ще ги изберем трима или четирима представители, за проучване на 
възможностите и целесъобразността за закупуване на дялове от капитала 
на „Варна Ефкон“ ООД, собственост на „Ефкон“ АГ Австрия. Останалата 
част отпада. И продължаваме: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна задължава упълномощените представители, на 
следващото заседание на Общински съвет да внесат мотивиран писмен 
доклад. 

Т.е. да създадем работна група. Казвам, ако се поддържа … Аз това 
казах, ако се поддържа предложението да отпадне изцяло точката я 
гласуваме, ако не се приеме ви предлагам да приемем това като г-н Пейчев 
каза да добавим и „да се приеме и техническия одит“. Именно. 

Колеги, ако няма други мнения и съображения ви предлагам да 
гласуваме предложението, първо на г-н Атанасов за отпадане изцяло на 
тази точка. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 11; против – 6; въздържали се – 26; 

отсъстващи – 5, предложението не се приема. 
 
Остава другото, което да ви го зачета с една добавка. Пак го зачитам.  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 ЗМСМА, във връзка с писмо  

№ ОС15000268ВН/17.03.2015 г. на Владимир Тонев – представител на 
Община Варна в Общото събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ 
ООД, Общински съвет – Варна упълномощава, три съм си отбелязал тук. 
Ще решим колко да е групата - за проучване на възможностите и 



целесъобразността за закупуване на дялове от капитала на „Варна Ефкон“ 
ООД, собственост на „Ефкон“ АГ Австрия, като приеме и техническия 
одит. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
задължава упълномощените представители, на следващото заседание на 
общинския съвет да внесат мотивиран писмен доклад. 

Г-н Балабанов, заповядайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
От името на групата на ГЕРБ предлагам г-жа Юлияна Боева да 

участва в работната група в качеството й на председател на „Правна 
комисия“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да предложим комисия и заедно с решението ще гласуваме и 

групата. Г-н Тодоров поиска думата. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Вижте, да избегнем личните колизии, които се очакват, предлагам 

ако мине 4 човека. Има едно предложение от Балабанов, другите вече са 
вписани. Тонев, задължително, Джагаров и Атанасов. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, аз ви предлагам да видим колко да бъде … 
 
Янко СТАНЕВ 
Първо трябва да бъде 5 души, за да не ставаме за сеир пред колегите 

там, затова аз предлагам г-н Валентин Станев. За пети член. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Г-н председател може ли да предложа нещо? 
 
Иван ЛУКОВ 
Да. Г-н Тодоров поиска думата и след това сте Вие. 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Благодаря Ви г-н председател, предложение от нашата група, а 

именно колегата Пламен Георгиев в качеството му на член и на комисията 
„Обществен ред и сигурност“, мисля че е целесъобразно и правилно. 
Благодаря Ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Пламен Георгиев. 
 
 



Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, правя предложение членовете на групата 

да бъдат 7 и предлагам Антон Апостолов за член на тази група. 
 
Иван ЛУКОВ 
И г-н Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, благодаря за това, че издигнахте моето 

име. Отказвам. Правя си отвод на това предложение, защото за мен това е 
безсмислено и след като гласуваме ще си кажа отрицателния вот. 
Благодаря ви, все пак. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, до тук имаме предложени 6 … И човек от администрацията, 

7. .. Така колеги, обединяваме ли се около този проект на решение, като 
групата да бъде от 7 човека, 6 общински съветници плюс човек от 
администрацията, който допълнително ще бъде подаден да се впише името 
му? 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 ЗМСМА, във връзка с писмо  
№ ОС15000268ВН/17.03.2015 г. на Владимир Тонев – представител на 
Община Варна в Общото събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ 
ООД, Общински съвет – Варна упълномощава:  

1. Юлияна Боева 
2. Николай Джагаров 
3. Владимир Тонев 
4. Пламен Георгиев 
5. Валентин Станев 
6. Антон Апостолов и 
7. представител на администрацията на Община Варна 
за проучване на възможностите и целесъобразността за закупуване 

на дялове от капитала на „Варна Ефкон“ ООД, собственост на „Ефкон“ АГ 
Австрия, както и да приеме техническия одит. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
задължава упълномощените представители, на следващото заседание на 
Общинския съвет да внесат мотивиран писмен доклад. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Групата не приема техническия одит …. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Запознава се, да. 
 
Николай НЕДКОВ 
Приема за сведение. 



Иван ЛУКОВ 
Приема за сведение? Добре. … Допълваме го като „приема за 

сведение и техническия одит“. Колеги, други? Няма. В режим на 
гласуване. 

 
2057-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 ЗМСМА, във връзка с 

писмо  № ОС15000268ВН/17.03.2015 г. на Владимир Тонев – представител 
на община Варна в Общото събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ 
ООД, Общински съвет – Варна упълномощава, както следва: 

1. Юлияна Атанасова Боева; 
2. Владимир Велчев Тонев; 
3. Николай Филев Джагаров; 
4. Валентин Петров Станев; 
5. Пламен Иванов Георгиев; 
6. Антон Христов Апостолов 
И един представител от администрацията на община Варна, 

определен със заповед на кмета на община Варна, за проучване на 
възможностите и целесъобразността за закупуване на дялове от капитала 
на „Варна Ефкон“ ООД, собственост на „Ефкон“АГ Австрия, както и за 
приемане на техническия одит за сведение. 

2057-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна задължава упълномощените представители, на следващото 
заседание на Общинския съвет да внесат мотивиран писмен доклад. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Обяснение на отрицателен вот. Г-н Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н заместник – кмет, колеги. 

Гласувах „против“ не защото не съм съгласен, че трябва да има работна 
група, а защото като цяло е сбъркана методиката, по която работим и аз 
затова, за трети път - не знам дали е нужно да го зачета, че бордът приема 
подписаното, пак да го зачета … Не може все едно го няма. Как така все 
едно го няма? .. Няма значение, че не е цитирано в сегашното решение. 
Цитирано е, че това се приема като неразделна част. Бордът го приема като 
неразделна част и го приема като Анекс „А“. И сега тази работна група 
като отиде там какво ще каже? Значи ние в момента имахме някакъв човек, 
няма значение как се казва и кой е, който подписа нещо, ама той нямаше 
право да го подпише и сега всички договорени неща отпадат, та ние сега 
ще почнем да и ще назначим човек от администрацията, и сега ще има 
упълномощени. Е това, ако не е смешно и не ни прави за смях всичките, 
кажете ми нещо друго. Това е излагане и ако някой дойде и ми каже, че 



това не е документ и тези хора не го приемат като такъв, Ок. Аз ще напиша 
едно писмо, също до „Ефкон“ да ги питам дали наистина не ги приемат и 
как ще приемат работната група от тук нататък. 

 
Владимир ТОНЕВ 
………. /н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Тонев, благодаря Ви за коментара. 
 
Иван ЛУКОВ 
Продължаваме със следваща подточка. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 ЗМСМА, чл. 221, ал. 4 от ТЗ, във 

връзка с писмо от д-р Петър Москов – Министър на здравеопазването № 
ОС15000114ВН/05.02.2015 г., Общински съвет – Варна, в качеството си на 
акционер в МБАЛ „Света Анна - Варна“ АД предлага д-р Гален Димитров 
Шиваров, за член на Съвета на директорите на дружеството. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Митковски, заповядайте. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми колеги, както си спомняте аз предложих тази точка да 

отпадне, тъй като тя до голяма степен, не до голяма, а напълно се дублира 
с  точката в точка „Здравеопазване“. Малко предистория - все пак това е за 
първи път доколкото си спомням се случва министър да предлага на 
общинския ни съвет да излъчи свой представител в едно акционерно 
дружество, в което ние сме миноритарен акционер. До сега винаги 
предложенията са били изцяло от Министерството на здравеопазването за 
целия борд на директорите. За съжаление ние малко закъсняхме със своите 
действия, т.е. да излъчим свой представител, да предложим свой 
представител за борда на директорите, като разбира се това общо събрание 
може да се съобрази или не с нашето предложение и след това писмо, 
което е цитирано от д-р Москов е насрочено Общо събрание за 8-ми април, 
на което няма да се допълва борда на директорите, а изцяло ще се сменя 
борда на директорите, където между другото и предложения д-р Шиваров 
фигурира, явно така предполагайки нашето предложение фигурира в 
предложението на министъра заедно с други двама колеги за новия борд на 
директорите. Така че аз затова предложих това да отпадне, защото в 
следващата точка „Здравеопазване“ тези неща, само че вече в по-друг вид, 
тъй като няма да се попълва борда на директорите, а ще се сменя изцяло 
борда на директорите. 

 



Иван ЛУКОВ 
Г-н Балабанов и г-н Станев, заповядайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Кратка реплика. Ние също адмирираме отправеното от министъра 

предложение. Действително до сега не е имало такива отправени. Поради 
тази причина единствено, въпреки че съм съгласен с мотивите на колегата 
смятам че е редно все пак да гласуваме това предложение и да си направим 
съответният отговор и както каза да го уважим. 

 
Иван ЛУКОВ 
Е ми разбира се. Г-н Станев, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Това гласуване ще бъде знак на уважение към процедурата, която 

министъра е изработил и която наистина е уникална и за първи път в 
България, и за първи път в нашия Общински съвет се случва. Затова 
смятам, че жест на уважение да завършим тази процедура към министъра, 
въпреки че се повтаря със следващата, защото министърът е наясно с 
нашето предложение, има решение на комисията и си го включва в 
неговото предложение съвсем по докторски, акълийски. .. Значи неговото 
предложение е много наясно с настроенията в Общински съвет. Евала на 
министъра, че знае кого ще предложим. Тук съвсем го издигнахме доктора, 
не че не заслужава. Така че предлагам да го гласуваме. Нека да остане в 
документацията, защото след това някой друг министър някога,  ако реши 
да ни вземе това право ние ще посочваме това, което се е случило. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да, благодаря Ви г-н Станев. Явно министър Москов е много добре 

запознат с това какво се случва в общинския съвет и във Варна, като цяло. 
Така че нека да бъде като урок и за следващите да се допитват и до нашето 
мнение. Други мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на 
гласуване. 

 
2058-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 ЗМСМА, чл. 221, ал. 4 

от ТЗ, във връзка с писмо от д-р Петър Москов – Министър на 
здравеопазването № ОС15000114ВН/05.02.2015 г., Общински съвет – 
Варна, в качеството си на акционер в МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД 
предлага д-р Гален Димитров Шиваров, за член на Съвета на 
директорите на дружеството. 

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 9; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2059-2. 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. № РД15007155ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се на ул. „Стария фар“ № 4, кв. 
Галата, гр. Варна,  представляващ ПИ 10135.5510.513, с площ 2659 кв.м и 
едноетажни сгради с идентификатори 10135.5510.513.1, със застроена 
площ 336 кв.м, 10135.5510.513.2, със застроена площ 296 кв. м, 
10135.5510.513.3, със застроена площ 5 кв.м, 10135.5510.513.4, със 
застроена площ 5 кв. м, 10135.5510.513.5, със застроена площ 6 кв.м, 
10135.5510.513.6, със застроена площ 13 кв. м, 10135.5510.513.7, със 
застроена площ 31 кв. м, 10135.5510.513.8, със застроена площ 51 кв. м., в 
размер на 299 400 лв., без включен ДДС. 

2059-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 31 и сл. от НРПУРОИ, в изпълнение на „Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 2015 г.“ и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007155ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска 
собственост, находящ се на ул. „Стария фар“ № 4,  кв. Галата, гр. Варна,  
представляващ ПИ 10135.5510.513, с площ 2659 кв.м, при граници: ПИ 
10135.5510.514, ПИ 10135.5510.515, ПИ 10135.5510.517, ПИ 
10135.5510.512, ПИ 10135.5510.511, ПИ 10135.5510.510, ПИ 
10135.5510.508, ПИ 10135.5510.507, ПИ 10135.5510.506, ПИ 
10135.5510.505 и едноетажни сгради с идентификатори 10135.5510.513.1, 
със застроена площ 336 кв.м, 10135.5510.513.2, със застроена площ 296 
кв.м, 10135.5510.513.3, със застроена площ 5 кв.м, 10135.5510.513.4, със 
застроена площ 5 кв.м, 10135.5510.513.5, със застроена площ 6 кв.м, 
10135.5510.513.6, със застроена площ 13 кв.м, 10135.5510.513.7, със 
застроена площ 31 кв.м,  10135.5510.513.8, със застроена площ 51 кв.м.  

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
7320/14.02.2013 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  299 400 лв., без включен ДДС.   

Стъпка за наддаване – 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 
29 940 лв. 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 29 940 лв., 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна  кооперативна банка» АД – клон Варна;                                                                                                            

2.8. Платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  200 лв., 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. 

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



Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 2, предложението се приема. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2060-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № ЗК15000038ВН-002ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в т. 3  на „Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.”: 

Общински съвет – Варна допълва в т. 3.5 „Учредяване на 
безвъзмездно право на ползване” имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, гр. Варна, ул. „Генерал Цимерман” № 35, 
представляващ помещение за комплексно обществено обслужване със 
самостоятелен вход и санитарен възел със застроена площ 27 кв.м., 
находящо се в партера на 6-етажна едропанелен жилищен блок, 0,2910 % 
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
предмет на АОС № 498/22.01.1999 г. 

2060-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 4 от 
ЗОС и чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № ЗК15000038ВН-002ВН/19.03.2015 г., Общински 
съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на „Агенция за 
социално развитие – Вижън”, ЕИК103125585, вписано в регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел при СГС под № 36, том 9, стр. 167 
по ф.д. № 77/1997 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление: 
гр. Варна, бул. „Княз Борис І” 115, представлявано от  Георги Иванов 
Георгиев, върху имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Генерал Цимерман” № 35, представляващ помещение за 
комплексно обществено обслужване със самостоятелен вход и санитарен 
възел със застроена площ 27 кв.м., находящо се в партера на 6-етажна 
едропанелен жилищен блок, 0,2910 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, предмет на АОС № 498/22.01.1999 г., за 
срок до 08.10.2016 г. – датата на изтичане на срока на Договор за възлагане 
на социални услуги с изх. № Д-11-9200/1160/17.09.2011 г., сключен между 
община Варна и Сдружение „Агенция за социално развитие - Вижън“. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна  
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
 
 
 
2061-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 



Варна с изх. № ЗК15000038ВН-001ВН/19.03.2015 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в т. 3  на „Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.”: 

Общински съвет – Варна допълва в т. 3.5 „Учредяване на 
безвъзмездно право на ползване”   имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, жк „Чайка” до блок 27, представляващ 
едноетажна масивна сграда – клуб, състоящ се от: етаж – фоайе, зала, 
санитарен възел и стълбище за избата със застроена площ 134,56 кв. м и 
изба със светла площ 56,96 кв. м,  в едно с припадащите се % от идеалните 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, предмет на 
АОС № 1747/06.04.2000 г. 

2061-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 4 от 
ЗОС и чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № ЗК15000038ВН-001ВН/19.03.2015 г., Общински 
съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на „Агенция за 
социално развитие – Вижън”, ЕИК103125585, вписано в регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел при ВОС под № 36, том 9, стр. 167 
по ф.д. № 77/1997 г. по описа на ВОС, със седалище и адрес на управление: 
гр. Варна, бул. „Княз Борис І” 115, представлявано от Георги Иванов 
Георгиев, върху имот-частна общинска собственост, гр. Варна, жк „Чайка”  
до блок 27, представляващ едноетажна масивна сграда-клуб, състоящ се 
от: етаж-фоайе, зала, санитарен възел и стълбище за избата със застроена 
площ 134,56 кв.м и изба със светла площ 56,96 кв.м, в едно с припадащите 
се % от идеалните части от общите части на сградата и от правото на 
строеж, предмет на АОС № 1747/06.04.2000 г., предмет на АОС № 
1747/06.04.2000 г., за срок до 01.02.2017 г. – датата на изтичане на срока на 
Договор за възлагане на социални услуги с изх. № Д 
14000077ВН/05.02.2014 г., сключен между община Варна и Сдружение 
„Агенция за социално развитие - Вижън“.      

Общински съвет – Варна  възлага на кмета на община Варна  
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, мнения и съображения? Необходими са 34 гласа, напомням. 

В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2062-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение 

на кмета на община Варна с изх. № РД15007154ВН/19.03.2015 г., 



Общински съвет – Варна, допълва свое решение № 1707-4- 
1(35)/03.09.2014 г., като се добавя следния текст: „I-ва езикова гимназия с 
преподаване на английски и немски език“ ще ползва „Многофункционална 
спортна сграда с топла връзка към училищната сграда на второ ниво“ с 
идентификатор 10135.2553.247.8 със застроена площ 1 379 кв.м. и 
10135.2553.247.9 със застроена площ 31 кв.м., предмет на АПОС № 
7082/29.08.2012. г., за провеждане на учебните часове и спортни дейности 
съгласно утвърдения график, като ще заплаща направените разходи за 
почасовото ползване на спортна зала, съобразно сключено Споразумение с 
ОП „Спорт – Варна“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2063-2. 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. № РД14015959ВН-011ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарните оценки, изготвени от независим оценител, отговарящ 
на изискванията на Закона за независимите оценители, във връзка със 
сключване на  предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ на 5 кв. м 
ид.ч. от ПИ 10135.2564.429 в размер на 450 лв., без начислен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 90 лв., от които за 2 кв. м, придаваеми 
към ПИ 10135.2564.1590 в размер на 180 лв., а за 3 кв. м, придаваеми към 
ПИ 10135.2564.1591 в размер на 270 лв., на 8 кв.м ид.ч. от ПИ 
10135.2564.1590 в размер на 720 лв., без начислен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м 90 лв., на 3 кв.м. ид.ч. от ПИ 10135.2564.1591 в 
размер на 270 лв., без начислен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м 
90 лв. 

2063-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и 
ал. 5 от ЗУТ, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 34 от НРПУРОИ, 
в изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2015 г.” и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14015959ВН-011ВН/19.03.2015 г., Общински 
съвет–Варна упълномощава кмета на община Варна да сключи 
предварителен договор за прехвърляне право на собственост като: 

– Община  Варна  ще  прехвърли  на  Катерина Росенова Николова  
собствеността върху 3 кв. м ид.ч. от ПИ 10135.2564.429, по КК и КР на гр. 
Варна, целият с площ 944 кв.м, с НТП „за второстепенна улица”, общинска 
собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с §7, ал. 1, т. 4 



от ПЗР на ЗМСМА, непопадащи в улична регулация, съгласно действащия 
регулационен план на Вилна зона – гр. Варна, одобрен със Заповед № 
1035/19.09.1961 г. на КАБ-София, включени в новообособения УПИ ХХІV-
1591, кв. 21, по плана на Вилна зона, гр. Варна, съгласно проект за 
изменение на ПУП – ПРЗ, приет с решение по т. 32, протокол № 13/29-
30.04.2014 г. на ЕСУТ при Община Варна, по одобрената по т. І пазарна 
оценка.   

– Катерина Росенова Николова прехвърля на Община Варна 
собствеността върху 3 кв.м ид.ч. от собствения си недвижим имот, 
придобит на основание  нот. акт № 66, том I, рег. № 1149, дело № 
60/18.04.2013 г.,  вписан в службата по вписвания под № 151, том ХХ, дело 
4127, вх.рег. № 8174/18.04.2013 г., и договор за доброволна делба № 104, 
том І, рег. № 1800/17.06.2013 г., вписан в Службата по вписванията – гр. 
Варна под № 49, том VII, дело № 2201, вх.рег. № 13080/17.06.2013 г., 
представляващ ПИ 10135.2564.1591,  по КК и КР на гр. Варна, целият  с  
площ  624  кв.м.,  попадащи  в  улична  регулация,  съгласно  действащия 
регулационен план на Вилна зона – гр. Варна  одобрен  със Заповед № 
1035/ 19.09.1961 г., включени  към  ПИ 10135.2564.429 - общинска 
собственост на основание  чл. 2, ал. 1,  т. 2  от ЗОС, във връзка с §7, ал. 1, т. 
4 от ПЗР на ЗМСМА, по одобрената по одобрената пазарна оценка. 

– В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост, ще бъде 
сключен след влизане в сила на Заповед за одобряване на изменение на 
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-1591, кв. 21, по плана на Вилна зона, гр. Варна.  

– В случай, че изменението на ПУП-ПРЗ не влезе в сила шест месеца 
след сключване на предварителния договор, се извършват нови оценки от 
независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови пазарни 
цени, въз основа на които се сключва окончателният договор за уреждане 
на имуществените взаимоотношения между Община Варна и  Катерина 
Росенова Николова.  

2063-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и 
ал. 5 от ЗУТ, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 34 от НРПУРОИ, 
в изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2015 г.” и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14015959ВН-011ВН/19.03.2015 г., Общински 
съвет–Варна упълномощава кмета на община Варна да сключи 
предварителен договор за прехвърляне право на собственост като: 

– Община  Варна прехвърля на Ивелина Росенова Николова 
собствеността върху 2 кв. м ид.ч. от ПИ 10135.2564.429, по КК и КР на гр. 
Варна, целият с площ 631 кв.м, с НТП „за второстепенна улица”, общинска 
собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с §7, ал. 1, т. 4 
от ПЗР на ЗМСМА, непопадащи в улична регулация, съгласно действащия 
регулационен план на Вилна зона – гр. Варна, одобрен със Заповед № 
1035/19.09.1961 г. на КАБ-София,  включени в новообособения УПИ 
ХХІІІ-1590, кв. 21, по плана на Вилна зона, гр. Варна, съгласно проект за 



изменение на ПУП-ПРЗ, приет с решение по т. 32, протокол № 13/29-
30.04.2014 г. на ЕСУТ при Община Варна, по одобрената по одобрената 
пазарна оценка.  

– Ивелина Росенова Николова ще прехвърли на Община Варна 
собствеността върху 8 кв. м ид.ч. от собствения си недвижим имот, 
придобит на основание  нот. акт № 66, том I, рег. № 1149, дело № 
60/18.04.2013 г., вписан в службата по вписвания под № 151, том ХХ, дело 
4127, вх.рег. № 8174/18.04.2013 г., и договор за доброволна делба № 104, 
том І, рег. № 1800/17.06.2013 г., вписан в Службата по вписванията – гр. 
Варна под № 49, том VII, дело № 2201, вх.рег. № 13080/17.06.2013 г., 
представляващ ПИ 10135.2564.1590,  по КК и КР на гр. Варна, целият с 
площ 631 кв.м., попадащи в улична регулация, съгласно действащия 
регулационен план на Вилна зона – гр.Варна одобрен със Заповед № 
1035/19.09.1961 г., които ще се включат към ПИ 10135.2564.429 – 
общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с 
§7, ал.1 , т. 4 от ПЗР на ЗМСМА, по одобрената по одобрената пазарна 
оценка. 

– В предварителния договор да се впише клауза, че Община Варна 
няма да дължи доплащане за разликата между пазарните стойности на 
двата имота. 

– В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост, ще бъде 
сключен след влизане в сила на Заповед за одобряване на изменение на 
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІІ-1590, кв. 21, по плана на Вилна зона, гр. Варна. 

– В случай, че изменението на ПУП-ПРЗ не влезе в сила шест месеца 
след сключване на предварителния договор, се извършват нови оценки от 
независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови пазарни 
цени, въз основа на които се сключва окончателният договор за уреждане 
на имуществените взаимоотношения между Община Варна и Ивелина 
Росенова Николова. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки. 

 
Колеги, благодаря ви. Това беше последното решение. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Колеги, само за една минута. Г-жа Александрова искаше да изчете 

нещо. 



Да се готви г-н Жельо Алексиев, председател на комисията по 
„Транспорт“ за изчитане на проекта за решение и след това още една точка 
и обедна почивка. Заповядайте. 

 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Благодаря Ви, г-н председател. Уважаеми колеги, само ако ми 

позволите за една минута искам да анонсирам една благородна кауза, 
която е много важна за спортната общественост на града и по-специално за 
плувните спортове. Само с две изречения бих искала да поканя г-н 
Пантелеев да ви каже за какво става въпрос и да  ви анонсира каузата. 
Заповядайте, г-н Пантелеев. 

 
Валентин ПАНТЕЛЕЕВ 
Благодаря на г-н председателя на Общински съвет. Уважаеми дами и 

господа съветници, казвам се Валентин Пантелеев. Аз съм бивш ваш 
колега, бях председател на комисията на „Младежта и спорта“. Съвсем 
накратко – първо, благодаря за тази възможност. Стартираме днес една 
инициатива за набиране на средства за изработване на 3 барелефа, които 
ще бъдат поставени на басейните на комплекс „Приморски“ на 
заслужените треньори д-р Любен Лазаров, Алекси Алексиев и на един от 
най-големите български и варненски плувци, Юлиян Русев. Моята молба 
към вас е който желае да подкрепи тази инициатива, има една поставена 
кутия на входа на зала „Пленарна“, след което тя ще бъде поставена на 
плувен басейн „Приморски“, където всеки може да подкрепи. Една идея, 
чисто възпитателна, благородна. Много от нас са минали през басейна, 
познават тези хора, ако желаят да се включат и да дадат един добър старт 
на тази инициатива. Благодаря още веднъж за възможността. Благодаря. 
Приятна работа. 

 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
И ние Ви благодарим. Заявявам, че ще направим всичко възможно в 

комисията да Ви подкрепим по какъвто начин е възможно. Приветствам 
всички да помогнат кой с каквото може. Благодаря. Благодаря, г-н 
председател. 

 
Иван ЛУКОВ 
Преминаваме към точка трета от дневния ред. 
 
 
 

  



III. 
 

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

„Транспорт” относно: 
(1) – даване на съгласие на Съвета на директорите на „Градски 

транспорт“  ЕАД да сключат договор за банков кредит чрез процедура по 
ЗОП при определени параметри. 

 
Докл.: Жельо Алексиев – Председател на ПК „Транспорт“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ПК „Транспорт“, г-н Алексиев. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми господа заместник – кметове, 

колеги: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т.10 от ЗМСМА, чл. 221, т. 11, от 

Търговския Закон и по предложение на инж. Злати Златев - изп. директор 
на „Градски транспорт“ ЕАД – гр. Варна с вх. № ОС15000313ВН-
001ВН/24.03.2015 г., Общински съвет – Варна, в качеството си на 
едноличен собственик на капитала на „Градски транспорт“ ЕАД – гр. 
Варна, упълномощава Съвета на Директорите на „Градски транспорт“ 
ЕАД: 

1. Да сключи договор за банков кредит с избрана банка чрез 
процедура по ЗОП, при следните параметри: 

1.1. Максимален размер на кредита – 5 000 000  (пет милиона) лева. 
1.2. Валута на дълга – лева. 
1.3. Вид на дълга – дългосрочен. 
1.4. Максимален срок на погасяване – 60 (шестдесет) месеца от 

датата на сключване на договор за кредит. 
1.5. Максимален лихвен процент – до 7 % (седем процента) за целия 

срок на договора. 
1.6. Наказателен лихвен процент при просрочие – до 1.5 % от 

просрочената сума. 
1.7. Максимален размер на такси за обслужване на кредита – без 

такса обслужване. 
1.8. Максимален размер за такси за предсрочно погасяване на 

кредита – без такса пресрочено погасяване. 
1.9. Условия за погасяване на кредита – на равни месечни вноски 

съгласно погасителен план. 
1.10. Начин на усвояване на кредита – в едноседмичен срок от 

представяне на искане от Възложителя и предоставяне на Изпълнителя 
удостоверение за вписан договор за особен залог. 



1.11. Обезпечение на кредита – чрез учредяване на залог бъдещи 
приходи. 

1.12. Други условия – кредиторът да не изисква други такси, 
комисионни, повишаване на лихвения процент, издаване на Запис на 
заповед, учредяване на ипотека, застраховка по кредита, насочване на 
постъпления по сметки, реализиране на обороти и други, всички плащания 
на главница по кредита и плащания, свързани с дължимите лихви и такси 
да се извършват по банков път. 

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна, допуска 
предварително изпълнение на горното решение с оглед защитата на важни 
обществени интереси, а именно: необходимостта от спешно погасяване на 
изискуеми стари задължения на дружество „Градски транспорт“ ЕАД.  

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Начков, г-н Костадинов, г-н Атанасов и 

г-н Тодоров. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, от името на нашата 

група съветници ще изразя отношението си към направеното предложение 
за решение. За нас това предложение за решение, така хронологично като 
се погледне произтича и е свързано с отчета на работната група, която 
анализира дейността на „Градски транспорт“. Според нас този отчет не е 
пълен. Той с предложенията си няма да доведе до оздравяване на това 
предприятие. Какво имаме предвид. Едностранчиво се гледа, че 
увеличението на задълженията и загубата в периода от 2008 г. до 2014 г. 
произтича от увеличените амортизации. Да, има такъв елемент, но това не 
е основното, защото никой не е изследвал с колко пъти е нараснал или 
колко процента е нараснал фонда на работната заплата през тези години. С 
какъв средносписъчен състав се изпълнява услугата. Значи, за 8 години е с 
около 50 човека е нараснал състава. Падат приходите от продажба на 
билети и карти, т.е. има рязка промяна в търсенето на потребителската 
услуга, а никой не е погледнал, че една от причините може да бъде 
неактуализираната транспортна схема. В тази транспортна схема, ако е 
била актуална за период когато възможностите общината и на търговското 
дружество са били по-добри, то в момента, според нас една от причините 
да ги дърпа назад е, че досега не е внесено предложение за актуализиране 
на транспортната схема. Има линии, които се дублират в няколко посоки. 
Даже последният акт, че беше възстановена линия 86 на тролеите по същия 
начин да се види, че в 2/3 от маршрута тази линия се дублира, т.е. ние като 
съветници не сме достатъчни експерти да кажем коя от линиите може да 
остане, за да доведе до актуализиране на схемата и да намали косвено 
загубата. В тази връзка считам, че тегленето на кредит като една от 
палиативните мерки, която е предложена от работната група, тя временно 
решава някакъв проблем, т.е. има падеж на задължения, теглиш кредит, но 



задълженията ти се увеличават, т.е. връщаме се на това, което понеже 
видях, че Янко Станев влезе, миналата сесия говорихме. Крайно време е 
ние да анализираме общинските фирми и предприятия, доколко са 
ефективни. Каква е стойността на услугата и има ли възможност за 
приватизиране. Ние от 97-ма, 98-ма година нищо не сме предлагали за 
приватизация. Законът не е променен, т.е. излизайки частично с едно 
решение за кредит и един административен акт да се вземат част от 
печелившите линии на другата фирма, Шакарян. Това е заключението на 
една работна група. Аз мисля, че това не е устойчиво предложение, тъй 
като не са изследвани достатъчно процесите в тази фирма в периода 2008 - 
2014 г. Тежка фирма е. Може би това ще отсрочи временно проблема с 
плаща, един кредит ще спаси временно погашението на задължения, но 
така или иначе той не решава бъдещето на „Градски транспорт“. Това 
трябва да стане ясно на всички колеги и ние трябва да видим. Единият 
вариант е 2016 - 2018 г. има три години период, когато по този 
интегрирания проект ще се плащат по 3 лв. на километър. Ако се случи 
този добър вариант възниква въпроса доколко е целесъобразно да се тегли 
този креди и ако е целесъобразно, трябва част от средствата да се 
пренасочат за предсрочно погасяване на кредита и вторият ми момент е 
какво правим след 2018 г.? Пак се връщаме на изходна точка. Погасили 
сме загубата - дано се развият икономическите условия добре, защото аз 
мисля, че за този период може 3 млн. не са голяма сума, да покрият 
загубата, въпросът е че не се плащат ритмично задълженията и от там 
нататък, ако няма перспективен хоризонт пред тази фирма, ние като 
варненци да кажем – да, тя е нужна за града, те пак ще влязат в същата 
спирала защото с 1 лв. или 1,5 лв. те винаги ще отиват на загуба, ако не си 
сменим политиката един път като администрация към тях като превозвачи, 
че до минимум трябва да сведем неефективните линии, тъй като 
моторизацията в града се увеличи. Доста таксиметрови фирми има. Този 
транспорт трябва да бъде минимизиран и във времето да се даде 
възможност да покрива действително нуждаещи се линии, които да носят 
известна доходност на фирмата. Тя няма други дейности от където да 
дойдат приходи. Вижте анализа на приходните отчети и ще видите, че от 
там е основната й дейност. Има там дребни суми, които са влизали от 
външни услуги, но основната дейност в годините намалява и затова г-н 
председател, аз предлагам един път да помислите кога може да свикате 
тази сесия, на която заедно с администрацията, с ръководствата на тези 
общински фирми, да обсъдим първо в комисиите тяхното икономическо 
състояние и бъдеще, защото подобни неща има и в комисията по „Финанси 
и бюджет“ го казах. Сега ще дадем на доболничната помощ в Аспарухово, 
ДКЦ-то – 10 или 20 хил. лв. да закърпи, но това са решения които помагат 
частично да решиш някакъв проблем, но не как ние като собственици ще 
задържим на пазара тези търговски дружества в най-нисшата им форма на 
доболнична помощ. Така че завършвайки искам да кажа, че по същия ред 
много е грешна и политиката ни, която сме водили към управлението на 



тези дружества, значи там към доклада на работната група са изписани 
бордовете, които са преминали. Може би и ние трябва да си дадем сметка, 
че трябва в такива дружества да влизат вече и експертно управленско 
начала. Инак така ще си говорим. На този ще помогнем, на оня. Фирмите 
нашите ще продължат да затъват, ако ние не се погрижим за тях. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Балабанов, реплика. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
От дългото изказване на колегата Начков, аз чух няколко доста 

авантюристични да ги нарека, идеи. Първо, минимизиране на градския 
транспорт, което в цял свят тенденцията е точно в обратната посока. 
Второ, нецелесъобразност на кредита. Напротив, изключително 
целесъобразен е. Тук се цели покриване на старите задължения, като с 
увеличения приход на практика ще се покрива кредита. До тогава, казвате 
след 2018 г. какво се случва, предстои във връзка с интегрирания градски 
транспорт да се въведе плащане на километър. Там ситуацията ще бъде 
коренно по-различна. По отношение на линиите, предстои приемане на 
нова транспортна схема, която ще оптимизира изцяло всички дублиращи 
се дълги, къси, каквито и да било, не съм специалист в областта, линии. И 
смея да твърдя, че ще приемем една да не е съвършена, но добра 
транспортна схема, поради което колеги, несериозно е да говорим тука … 
Няма да се доизказвам. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Една дуплика, г-н председател. Значи, неправилно ме е разбрал г-н 

Балабанов. Аз как да се оптимизира транспортната услуга и да се 
минимизира загубата, а тя косвено може да се минимизира през тези неща, 
които той каза, а че кредита не е целесъобразен аз съм казала, че в момента 
нецелесъобразността му е, че трябва да покрие нещо, което ако навремето 
беше гледано нямаше да са задълженията 9 млн. и 3 млн. загуба. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не са 9 млн… 
 
Пламен НАЧКОВ 
Ами затова можем да поспорим, но не му е мястото тук в зала, има 

комисии … 
 
Иван ЛУКОВ 
И аз така мисля, че не му е тук мястото. Имаше комисия по 

„Транспорт“, има комисии, които са помощен орган към Общински съвет. 
В комисиите специалистите да си изкажат мнението и там да водят 



споровете, а тук да приемем адекватни решения. Г-н Костадинов, 
заповядайте. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Благодаря, г-н председател. Аз ще започна от там от където свърши 

преждеговорившия г-н Балабанов, с който съм съгласен с всичко, което 
каза и аз подкрепям мнението, че не трябва да се говори въобще и дори да 
се споменава за минимизиране на услугите на „Градски транспорт“. Също 
и нещата, които ги каза звучат много добре - въпросът е защо всичко е в 
бъдеще време. Т.е. ако се е знаело, че ситуацията в търговското дружество, 
в общинската фирма не е цветуща, защото тези всичките неща не са се 
случили, да кажем през предходната фискална година, за да могат да се 
подготвят вече, когато тръгне да се тегли този заем, едни по-добри 
условия, първо. Второ, не е прецедент общинските дружества и фирми да 
работят в условия на почти пълна непрозрачност, напротив бих казал, че е 
правило. Именно по тази причина ще припомня, че колегата Недков преди 
година и половина и отново заради „Градски транспорт“, беше предложил 
да се направи специална комисия, която да, от общински съветници 
говоря, която да разгледа много внимателно дейността на дружеството. 
Защото помним тогава какво имаше – един борд, втори борд и т.н. Това 
предложение не беше прието в резултат на което идваме до следващото 
нещо. Всички ние в момента, една голяма част от нас не са специалисти по 
да кажем  транспорт, но гледайки и виждайки общите условия на заема 
има неща, които са много притеснителни. Обезпечение на кредита „1.11. 
Чрез учредяване на залог – бъдещи приходи“. Елементарният въпрос е 
какво се случва, ако нещата не се случат както е по план – схемата. Значи 
залагаш нещо, което нямаш при условие, че дружеството в момента не е в 
цветущо състояние. Колко обаче не е в цветущо състояние нито аз, нито 
предполагам, по-голяма част от колегите точно знаем. Знаем, че не е добре, 
но какви точно са параметрите на кризата остава неясно. На следващо 
място - виждаме, че на комисия това предложение не е минало, втори 
прецедент. Всъщност пак не бих казал, че е прецедент. При нас общо взето 
прецедентите са правило, но когато говорим за вземане на, а не би 
трябвало да е така, но това е друга тема. Когато говорим за вземане на 5 
млн. лв. кредит не би трябвало да подхождаме през пръсти, прецедентно, 
дайте сега да го приемем, ама то на комисия не е минало. Вие сам казахте 
току що - на комисия се изказват експертите. Експертите са се изказали. 
Вижда се, че двама са „за“, 4 са „въздържали“. Предложението не е било 
прието. Точно експертите, които би трябвало и са си казали най-вероятно 
мнението, аз не съм член на тази комисия и не съм бил там на това 
заседание, но точно, ако следваме логиката на Вашето изказване, г-н Луков 
би трябвало да уважим това решение, а не това предложение. Това е моята 
логика и затова аз искам да помоля, ако е възможно за някаква 
допълнителна информация, защото пък от друга страна никой от нас не 
иска да се стигне до една ситуация, в която „Градски транспорт“ да 



фалира. Това не е добре за града. Не е добре и за проекта, който се 
изпълнява, а именно поради тази причина правя предложение точката да се 
отложи. Благодаря. Или да не се взема решение въобще по нея сега. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Костадинов. Само да Ви кажа, че съгласно нашия 

правилник, който е приет от всички нас, всеки един общински съветник 
има право да внесе точка в дневния ред, която да се приеме с гласуване в 
началото, когато приемаме дневния ред. Така че надлежно е внесена 
точката, надлежно е гласувано и е прието и затова я обсъждаме в момента. 
Друг е въпросът, Вашето предложение ще бъде подложено пак да бъде 
гласувано. Не нарушаваме правилника в случая. Г-н Атанасов, 
заповядайте. След това е г-н Тодоров и г-н Янко Станев. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми заместник - кметове и колеги, 

първото, което се учудвам, че въпреки поканите и от страна на комисията 
по „Собственост и стопанство“ и тука не виждам представителите на борда 
на директорите на „Градски транспорт“, които да ни внесат повече яснота 
в това, което ние в момента обсъждаме. Те трябва да са тука. Така. На 
самата комисия не съм член, но съм присъствал ни беше обяснено, че има 
3, 4 позиции, по които „Градски транспорт“ има задължения. В 
допълнително представеното приложение се вижда, че позициите са 15. В 
една от тези позиции с едно писмо, което аз поисках да ми бъде 
предоставено, от фирма „Турботракс България“ ООД, която е представител 
на СОЛАРИС. Това писмо е с отказ за гаранционните плащания, 
доколкото аз знам, чакам това писмо от страна на фирмата, поради 
неизправни документации от „Градски транспорт“ и днеска го виждам, че 
е включено като задължение на „Градски транспорт“, като е написано 
„техническо обслужване по договор“ - 105 хиляди 900 и няколко лева. 
Значи, тези неща се изясняват не само на комисия и тука, и тези хора 
трябва да са тук, за да дадат обяснение, за да дадат и документите. Аз не ги 
виждам. Другото, което е - искам и едно разяснение, което бях пак 
помолил с писмо входирано до „Градски транспорт“, да ми кажат по какъв 
начин се разпореждат с активи на „Градски транспорт“ без санкция на 
Общински съвет. Беше казано едно обяснение, което за мен е меко казано 
несериозно, че те били с нулева стойност. Да, с нулева стойност са за 
счетоводството, но след като има разпоредителна сделка, дали са 
продадени или са дадени за скрап, те имат цена и това нещо, както 
виждаме останалите дружества вкарват предложение в комисията по 
„Собственост“, там се гласува и чак тогава те се разпореждат. Всичките 
тези въпроси ги бях задал и много се надявах господата да дойдат тука да 
ми отговорят. Ние говорим само за кредит. По параметрите за кредита 
искам само нещо да попитам - какво залагаме? Бъдещи вземания - след 
време, а то ще бъде съвсем скоро да не се окаже, че „Градски транспорт“ е 



второстепенен разпоредител и тогава какви вземания залагаме? Може би 
субсидията на бюджета? Кои вземания? Нека някой да дойде и да ги каже - 
кои са тези бъдещи вземания, които те залагат по този ред? … Нека да 
дойдат те да ми отговорят. Аз не искам тук никой да отговаряме от тяхна 
сметка, нали. Те да отговорят. Не е длъжен г-н Алексиев да отговаря 
вместо тях, нито някой от колегите да отговаря. Искам те да отговорят. 
Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тодоров, заповядайте. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
В икономиката много школи се перчат, много идеи и никакви 

резултати понякога, така както е и нашето огледало. Две политически 
приказки. Значи, каква е позицията на БСП - ние се въздържаме да 
подкрепим този съмнителен кредит, като подход за излизане от 
ситуацията. Ние мислим и то доста отговорно, че има потенциална 
възможност за фалит на „Градски транспорт“. Потенциална. И 
единственият изход е някакво политическо решение. Ново ръководство, 
което да има професионално икономическо и техническо, годно за 
управление на това предприятие. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Балабанов, реплика на г-н Тодоров. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Тодоров, няма нищо съмнително в кредита. Всички имате 

материалите, има достатъчно справки за задълженията и т.н. Кое по-точно 
съмнително видяхте в това предложение? Аз не чух. Чувам едни реплики 
хвърлени във въздуха, чух ги и на комисия. Ясни мотиви против вземането 
на кредита не чух. А това, че имало опасения „Градски транспорт“ да 
фалира, първо - никога Община Варна няма да позволи да фалира „Градски 
транспорт“. Второ, на практика вземайки този кредит се покриват вече 
изискуеми задължения. Вече е настъпила изискуемост. Намалява се 
плащането на лихвите в момента за забава, които плаща превозвача 
значително. Поне два пъти ще намалеят лихвите само, които се плащат по 
настоящите изискуеми задължения. Ето ви икономическата обосновка. 
Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев, заповядайте. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
……………….. /н.р./ 
 



Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Не е от 2008 г. „Градски 

транспорт“ да е във фокуса на вниманието на варненската общественост и 
на общинския съвет, като едноличен собственик, но няма да се впускам в 
исторически анализ, защото ще отнеме много време. Сега, групата на 
„СДС-ДА“ ще подкрепи кредита. Причините са, че .. Мисля, че г-н 
Балабанов, може би и г-н Начков, г-н Атанасов казаха - причината е 
проста. С този кредит се групират задълженията по наша преценка, не по 
преценка на управляващите дружеството или мениджмънта на 
дружеството. Покриват се, пакетират се задълженията. Така ние ще можем 
да ги следи по-лесно. От друга страна те така или иначе тези, които са 
станали изискуеми ще бъдат покривани, да не стават проблеми с 
оперативната и финансова дейност на дружеството и за нас въпросът с 
изпащането на кредита стои малко по-различно, защото ние нямаме 
функционалния модул, по който може да се изплаща кредита при 
неблагоприятна ситуация. Примерно понижаване цената на бензина с още 
един лев. Нали, някой тук се изказа грешно, че понижаването на цените на 
горивата води до засилване ролята на „Градски транспорт“. Това не е така. 
Напротив. Увеличава се веднага пътуването с леки автомобили, айретен 
или освен това да кажа, се повишава ефективността на малките 
превозвачи, на таксиметровия превоз, на малкия автобусен превоз и т.н. 
Сега аз не мисля, че кредита е проблем и ние ще го подкрепим и той ще 
мине. Още по-малко ще бъде повод за пазарлък между различни хора или 
различни групи, но съгласен съм и с предложението за, тъй като по 
изплащането е ясно. Ние ще го изплащаме от една страна с километър, 
плащането на километър, което ще ни подобри ефективността, от друга 
страна дотацията ни ще бъде също на лице. Аз съм, искам да кажа нашата 
позиция, на нашата група. Ние не сме съгласни с всякаква теза за 
приватизация на „Градски транспорт“ и никога няма да гласуваме и да 
подкрепим такава визия изобщо, това е първото. Да е ясно и точно казано в 
тази зала. Второ, ние подкрепяме кредита. Трето, подкрепяме 
дългосрочното изпълнение на нещата, които са залегнали, за съжаление не 
са приети в общата транспортна схема на града, заедно в пакет с 
мениджмънта на дружеството, който трябва да бъде приет тогава, но съм 
съгласен с това, че трябва да направим тази сесия за общинските 
дружества, за да можем конкретно за „Градски транспорт“ да разработим 
връзката между новата транспортна схема, връзката между европроекта и 
нещата, които гласуваме като перспективи за „Градски транспорт“, и 
вижте - на мениджмънта ние трябва да възложим 3, 4 конкретни задачи. 
Ние няма как да следим процедурите, които се извършват от мениджмънта 
и другото. Ние трябва да поставим конкретни задачи и от там да водим 
дейността. Съжалявам, че не съм специалист по транспорт и затова не 
искам да изпадам в проекцията на това дали гумите на „Градски 
транспорт“ са кариерни гуми, което води до разбиване на лагерите, защото 
просто не знам дали това е вярно, но категоричен съм, че по отношение на 



мениджмънта можем във финансовата част да направим финансов модул 
за 2025 г. примерно или до 2022 г., и да регулираме от там икономическите 
хоризонтали и вертикали на дружеството. Също така съм категоричен, че 
ние можем да си възложим, защото аз не мога да обвиня сега мениджмънта 
в едно или друго след като аз нито един път не сме гласували конкретни 
мерки или цели с изключение на това да се изкупи навремето Шакарян и 
след това пък го гътнахме поради желание за прекалено висока цена. 
Приключвам с това, че нерви в „Градски транспорт“ не може да има. Няма 
да има драми и ние, ако се напънем в оставащите 6 – 7 месеца от този 
мандат, можем да приемем този модул, с който да регулираме за 
следващите 6, 7 години развитието на „Градски транспорт“. Трябва 
последно да кажа и за частната фирма, частният превозвач. Там също 
трябва да се търси решение и ние не бива да бягаме от този въпрос. 
Разбира се това решение не е свързано със стимулации за антикредитно 
гласуване или нещо друго, а по-скоро с обратното. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря, г-н Станев. Г-н Тонев поиска думата. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Първо правя предложение след моето изказване да прекратим 

изказванията и да преминем към режим на гласуване, ако няма някой друг 
заявено изказване, разбира се. Второ, бих препоръчал на колегите от 
„Градски транспорт“, както го казах и когато разглеждахме за „Ефкон“ за 
упълномощаване на представителите, да опитат все пак да договорят 
някаква отстъпка, особено на по-старите задължения. Нищо, че са станали 
изискуеми. Всеки бизнесмен евентуално би се съгласил на някаква 
редукция с оглед на това, че ще си получи парите бързо, а не минавайки 
през съдебна процедура и с всичките замотвания. Препоръка е. Ако могат 
да го направят - направят. Като добри стопани би следвало поне да опитат. 
Ние също ще подкрепим кредита дори и само заради това, че при 
днешните условия хората си предоговарят кредити, които са договорени 
при стари условия, а най-големият кредит който е 1,3 млн. лв., той си е към 
НАП и там си знаем - има си наказателната лихва, която вероятно ще бъде 
два пъти повече като лихви, които се плащат на НАП. Чисто прагматично 
приканвам ви колеги и вие да го подкрепите кредита. Нищо лошо няма в 
това. Още повече, че в работната група на който председател беше и 
председателя на комисията по транспорт Жельо Желев, там взехме и 
някакво решение … Жельо Алексиев, извинявам се. Просто идва така, като 
кажеш малкото име вече другото само ти изплува. При по-старите е така. .. 
Там взехме и едно решение за увеличаване на приходите на „Градски 
транспорт“. Предполагам сте запознати с него, което ми вдъхва и надежди 
и за по-лесното изплащане на въпросния кредит и дано до няколко години 
те да успеят да го изплатят. Благодаря ви. 

 



Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Тонев. Няма други записани за изказване, но 

въпреки това е постъпило предложение за прекратяване на изказванията. 
Длъжни сме да го гласуваме. 

В режим на гласуване колеги, за прекратяване на изказванията. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Г-н Бояджиев – „за“. 
По реда на постъпилите предложения. Постъпило е предложение от 

г-н Костадинов тази точка да отпадне и да не се гледа. В режим на 
гласуване, колеги. … Ами постъпило е предложение да отпадне. 

 
Резултати от гласуването: за – 15; против – 14; въздържали се – 

14; отсъстващи – 5, предложението не се приема. 
 
Д-р Цветков – „въздържал се“. 
Преминаваме към гласуване на точката така както беше изчетена от 

председателя на комисията по транспорт, г-н Алексиев. В режим на 
гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

2064-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 221, т. 
11 от Търговския Закон и по предложение на инж. Злати Златев – изп. 
директор на „Градски транспорт“ ЕАД – гр. Варна с вх. № ОС15000313ВН-
001ВН/24.03.2015 г., Общински съвет – Варна, в качеството си на 
едноличен собственик на капитала на „Градски транспорт“ ЕАД – гр. 
Варна, упълномощава Съвета на директорите на „Градски транспорт“ 
ЕАД: 

1. Да сключи договор за банков кредит с избрана банка чрез 
процедура по ЗОП, при следните параметри: 

1.1. Максимален размер на кредита – 5 000 000  (пет милиона) лева. 
1.2. Валута на дълга – лева. 
1.3. Вид на дълга – дългосрочен. 
1.4. Максимален срок на погасяване – 60 (шестдесет) месеца от 

датата на сключване на договор за кредит. 
1.5. Максимален лихвен процент – до 7 % (седем процента) за целия 

срок на договора. 
1.6. Наказателен лихвен процент при просрочие – до 1.5 % от 

просрочената сума. 



1.7. Максимален размер на такси за обслужване на кредита – без 
такса обслужване. 

1.8. Максимален размер за такси за предсрочно погасяване на 
кредита – без такса предсрочно погасяване. 

1.9. Условия за погасяване на кредита – на равни месечни вноски 
съгласно погасителен план. 

1.10. Начин на усвояване на кредита – в едноседмичен срок от 
представяне на искане от Възложителя и предоставяне на Изпълнителя 
удостоверение за вписан договор за особен залог. 

1.11. Обезпечение на кредита – чрез учредяване на залог бъдещи 
приходи. 

1.12. Други условия – кредиторът да не изисква други такси, 
комисионни, повишаване на лихвения процент, издаване на Запис на 
заповед, учредяване на ипотека, застраховка по кредита, насочване на 
постъпления по сметки, реализиране на обороти и други, всички плащания 
на главница по кредита и плащания, свързани с дължимите лихви и такси 
да се извършват по банков път. 

2064-3-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – 
Варна, допуска предварително изпълнение на решение № 2064-
3/40/30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна с оглед защитата на важни 
обществени интереси, а именно: необходимостта от спешно погасяване на 
изискуеми стари задължения на „Градски транспорт“ ЕАД.  

 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 3; въздържали се – 13; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Благодаря ви. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предлагам обедна почивка да направим. 
 
Пламен НАЧКОВ 
…………… /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…………… /н.р./ 
 
Пламен НАЧКОВ 
…………… /н.р./ 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Имаме такова взето решение за специализирана сесия. 
 
Пламен НАЧКОВ 
…………… /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Няма срок, да. Добре. … Ще направим такава сесия, ок. 
13:05 ч., в 14:00 ч. продължаваме следобедното заседание. Обедна 

почивка. 
 

  



Следобедно заседание – начало от 14:00 ч. 
 
 
Присъстват 46 общински съветника, отсъстват: 
 
Лидия ПЕТКОВА 
Николай ГЕОРГИЕВ 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, имаме положени до момента 38 подписа, имаме 

необходимия кворум. Продължаваме следобедното заседание на 
Общински съвет – Варна. 

Следваща точка от дневния ред. 
  



IV. 
 
По точка четвърта от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна 

за участие в Общото събрание на „Асоциация по В и К”. 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е: 

2065-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
6 от ЗМСМА и чл. 198е от Закона за водите, и във връзка с писмо с № 
РД15006070ВН/10.03.2015 г. от Областен управител на област с 
административен център Варна, Общински съвет – Варна упълномощава, 
при невъзможност на кмета на община Варна да присъства, представителя 
на община Варна – общинския съветник Николай Лалев Дочев, да 
участва в Общото събрание на “Асоциация по В и К” в област с 
административен център – Варна, което ще се проведе на 30.03.2015 г., и 
да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като 
има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 
бюджет на “Асоциацията по В и К” на обособената територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Варна за 2015 г. - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 
отчет за изпълнението на бюджета на “Асоциация по В и К” на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – 
Варна“ ООД, Варна за 2014 г.” - Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община 
Варна.  

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение съгласно 
чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 
по водоснабдяване и канализация на общото събрание за принципно 
съгласие за сключване на договор за срок от 15 години за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията, както и 
предоставяне на В и К услуги на потребителите срещу заплащане със 
съществуващия В и К оператор „Водоснабдяване и канализация – Варна“ 
ООД, Варна, на водоснабдителната и канализационна система в 
обособената територия, по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от 
Закона за водите.” - Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.  



ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други.” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна.  

2065-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
“Асоциация В и К” в област с административен център – Варна, 
представителят на община Варна общинския съветник Николай Лалев 
Дочев, на следващото заседание на Общинския съвет – Варна да внесе 
писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

 
Мнения и съображения, колеги? Г-н Начков, заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
……………./н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Да, благодаря. …. Да му потвърдим. Без часът да се обявява. Други 

мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. .. Валери Колев не 
участва в гласуването. … Момент колеги, нека да излезе. … Така, много 
колеги се обадиха, че не им е излязло по таблетите.  

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

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
Пускам го отново. … Да, излизаш от таблета и пак. … Пускам 

гласуването отново. 
По кворум 40 таблета са включени. В режим на гласуване. .. Валери 

Колев не участва в гласуването. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Снежана Донева – „за“, Владимир Тонев – „за“, Андрей Василев – 

„за“.  
Точка пета от дневния ред. 

  



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

„Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 
(1) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 

проектно предложение „Ефективни партньорства за иновативни 
модели в образователния процес“ за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 2. 
Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и 
младежта. 

(2) – одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението 
на Общинския план за развитие 2014 г. - 2020 г. за периода 01.01.2014 г. 
– 31.12.2014 г. 

(3) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 
проектно предложение „Заедно на вълната на иновациите“ за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма 
„Еразъм+“, ключова дейност 1 Образователна мобилност на граждани, 
Мобилност на младежи и младежки работници. 

(4) – даване на съгласие за подписване на Протокол за 
сътрудничество между град Варна, България и град Кобулети, Грузия.  

(5) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в 
„Пилотен проект насочен към насърчаване на здравословното хранене 
на бременни и кърмещи жени“, на Европейската комисия и Главна 
дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“. 

 
Докл.: Даниела Димова – общински съветник 

 
Иван ЛУКОВ 
Има писмо в дирекция „Канцелария на Общински съвет“, поради 

невъзможност на председателя да присъства на днешното заседание на 
Общински съвет е упълномощил г-жа Даниела Димова да изчете проекта 
за решение. 

 
Даниела ДИМОВА 
Проект за решение на Четиридесетото заседание на Общински съвет 

- Варна на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество”, 
първа точка: 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2066-5. 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. № 
РД15005118ВН/25.02.2015 г. 



– Общински съвет – Варна дава съгласие за кандидатстване с проект 
“Ефективни партньорства за иновативни модели в образователния 
процес“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма 
„Еразъм+“, ключова дейност 2. Стратегически партньорства в областта на 
образованието, обучението и младежта. 

– Общински съвет – Варна дава съгласие да се осигурят средства от 
бюджета на Община Варна за съответната година, в случай на 
необходимост за покриване на допустими разходи по проекта, преди 
същите да бъдат възстановени от Европейската комисия. В случай на 
подписан ДБФП между Община Варна и ЕК, конкретният размер на 
средствата да бъде предвиждан, съгласно одобрения в договора времеви 
график за изпълнение на проекта и одобряван с бюджета на Община Варна 
за съответната финансова година. 

– Общински съвет – Варна дава съгласие кмета на община вана да 
подпише партньорско споразумение с партньорите според изискванията на 
програмата. 

В защита на особено важен интерес и на основание чл. 60, ал. 1 от 
АПК, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда, Общински съвет – Варна допуска 
предварително изпълнение на решението. 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
Предложение две: 
 
2067-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 23, т. 4 и чл. 

24, т. 1 от Закона за регионалното развитие и чл. 91, ал. 3 и 4 от 
Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие и  по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007021ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява 
Годишния доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за 
развитие 2014-2020 г. на Община Варна за периода 01.01.2014 г. – 
31.12.2014 г., приложен към настоящото решение. 

В защита на особено важен интерес и на основание чл. 60, ал. 1 от 
АПК, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда, Общински съвет – Варна допуска 
предварително изпълнение на решението. 

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



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

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
Трето предложение: 
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. № 
РД15007143ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна реши: 

– Дава съгласие за кандидатстване с проект „Заедно на вълната на 
иновациите“. 

– Дава съгласие да се осигурят средства от бюджета на Община 
Варна за съответната година, в случай на необходимост за покриване на 
допустими разходи по проект, преди същите да бъдат възстановени от 
Европейската комисия. В случай на подписан договор за безвъзмездна 
финансова помощ между община Варна и ЕК, конкретния размер на 
средствата да бъде предвиждан, съгласно одобрения в договора времеви 
график за изпълнение на проекта и одобряван с бюджета на Община Варна 
за съответната финансова година. 

– Дава съгласие да се подпише партньорско споразумение с 
партньорите според изискванията на програмата. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Станев, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Г-н председател, търсих, търсих, не можах да намеря каква е тази 

вълна и не видях нито колко пари, нито кога и понеже няма друг такъв 
проект толкова деликатен и дискретен, та първо изписаното решение е 
достатъчно дискретно, заради това питам тука .. Г-жа Димова съжалявам, 
не е Ваша работа, някой да ни даде разяснение аджеба къ`в ще го чинем с 
този проект? .. Да си задам после въпроса. Да не сбъркам. .. Няма. Тогава 
аз предлагам да бъде оттеглен този проект за решение. … Добре, кметът 
има един билюк администрация. Едва ли е негова работа да пише 
предложение за решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Гърдева, заповядайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Извинявам се г-н Станев, аз не съм член на комисията, но за сметка 

на това прочетох за какво става дума. Проектът е по „Хоризонт 20-20“. 
Подобни проектни предложения не бива така да се излагат публично, 
защото нали ви е ясно, че това е конкурсно начало и това е, че ние 
подкрепяме кандидатстването по „Хоризонт 20-20“ е програмата за 



иновации и би трябвало Община Варна да се включи, защото малко ще е 
престъпно от наша страна да не използваме възможностите за европейско 
финансиране.  

 
Даниела ДИМОВА 
Г-н Станев, съжалявам - от администрацията просто се озъртаме, но 

няма никой, който да Ви даде отговори на всичко. 
 
Иван ЛУКОВ 
Е ми колеги .. Дирекцията по „Европейски въпроси и международно 

сътрудничество“, там е постъпило … От „Младежки дейности“, извинявам 
се. 

Колеги, трябва да вземем решение и да продължим след това. Иначе 
цялата подредба на решенията ще се обърка към протокола. Заповядайте г-
н Начков. 

 
Пламен НАЧКОВ 
……………./н.р./ 
 
Даниела ДИМОВА 
Разбира се, естествено. … Можем да прочетем 4-то и 5-то 

предложение. Има още две предложения. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев, Вашето предложение ще го оттеглите ли за по-късен 

етап или да … 
 
Янко СТАНЕВ 
………… /н.р./ 
 
Даниела ДИМОВА 
Така, продължаваме с четвърто предложение: 
 
2069-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 61, ал. 1 и във връзка с 

чл. 44, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение на кмета на община Варна 
с изх. № РД15007087ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна реши: 

– Дава съгласие за подписване на Протокол за сътрудничество 
между град Варна, България и град Кобулети, Грузия, приложение към 
настоящото решение. 

– Възлага на кмета на Община Варна да предприеме необходимите 
действия по подписването на Протокол за сътрудничество между град 
Варна, България и град Кобулети, Грузия. 

 
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. 

 
Даниела ДИМОВА 
Пето предложение: 
 
2070-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23, чл. 59 и сл. 

от ЗМСМА и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15007313ВН/21.03.2015 г., Общински съвет – Варна взема следните 
решения: 

2070-5-1. 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. № 
РД15007313ВН/21.03.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Община Варна да участва като партньор по „Пилотен проект насочен 
към насърчаване на здравословното хранене на бременни и кърмещи 
жени“, на Европейската комисия и Главна дирекция „Здравеопазване и 
безопасност на храните“. 

2070-5-2. 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 във връзка с предложение на 
кмета на община Варна с изх. № РД15007313ВН/21.03.2015 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 Европейската комисия и Главна дирекция 
„Здравеопазване и безопасност на храните“ в рамките на бюджета на 
„Пилотен проект насочен към насърчаване на здравословното хранене на 
бременни и кърмещи жени". 

2070-5-3. На основание чл. 59 и сл. от ЗМСМА и по предложение на 
кмета на община Варна с изх. № РД15007313ВН/21.03.2015 г., Общински 
съвет – Варна, одобрява текста на Договор за сътрудничество, във връзка с 
изпълнението на „Пилотен проект насочен към насърчаване на 
здравословното хранене на бременни и кърмещи жени“ финансиран от 
Европейската комисия и Главна дирекция „Здравеопазване и безопасност 
на храните“, приложен към настоящото решение. 

– В изпълнение на Решение № 2070-5-3/40/30.03.2015 г., Общински 
съвет – Варна упълномощава кмета на община Варна да подпише Договор 
за сътрудничество, във връзка с изпълнението на „Пилотен проект насочен 
към насърчаване на здравословното хранене на бременни и кърмещи жени“ 
финансиран от Европейската комисия и Главна дирекция „Здравеопазване 
и безопасност на храните“. 

– В защита на особено важен интерес и на основание чл. 60, ал. 1 от 
АПК, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда, Общински съвет – Варна допуска 
предварително 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. 
 
Даниела ДИМОВА 
По точка три, която не гласувахме - проекта „Заедно на вълната на 

иновациите“, има готовност за обяснение от страна на администрацията. 
 
Лилия ХРИСТОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, дами и 

господа, аз искам да обясня, вероятно е станал пропуск при печатането. 
Искаме съгласие като администрация, Община Варна да кандидатства с 
проект „Заедно на вълната на иновациите“ по програма „Еразъм+“, 
ключова дейност 1. Образователна мобилност на гражданите. Това е една 
нова възможност в сферата на младежките дейности, общината да бъде 
апликант. Сумата, която ще се получи по проекта е безвъзмездна. Не е 
необходимо съфинансиране от Община Варна и това е част от 
възможността ние да се включим по-ефективно в работата на градовете, на 
мрежата от градове, които са избрани до този момент „Европейски 
младежки столици“, които са до тук 8 на брой. Ние ще бъдем съответно 
деветата. Така че от вас се иска само принципното съгласие, за да спазим 
вътрешните правила на Община Варна. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря ви г-жо Христова. Други колеги, въпроси, мнения, 

съображения по така изчетения проект за решение и съответните 
обяснения … 

 
Янко СТАНЕВ 
…………. /н.р./ 
 
Лилия ХРИСТОВА 
Ами зависи от броя на партньорите. Сумите са различни в 

зависимост от това колко партньора ще бъдат включени. Може между 200 
и 300 хиляди евро за всички партньори. Като на партньор обикновено е 
нормално 4 - 5 партньора в една такава програма между 50 и 60 хил. евро е 
нормално. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Атанасов. Да? 
 
 



Христо АТАНАСОВ 
……………. /н.р./ 
 
Лилия ХРИСТОВА 
Точната сума е до 183 хил. евро като разпределението ще стане в 

зависимост от партньорите. 
 
Иван ЛУКОВ 
В решението не е така. 
 
Лилия ХРИСТОВА 
Да бъдем много точни. 
 
Иван ЛУКОВ 
Значи в решението не е принципно да се даде съгласие. Записано е 

„дава съгласие и да се осигурят средства от бюджета на Община Варна за 
съответната година, в случай на необходимост за покриване на допустими 
разходи по проект, преди същите да бъдат възстановени от Европейската 
комисия.“ 

 
Лилия ХРИСТОВА 
Това има някаква грешка … 
 
Иван ЛУКОВ 
А преди това – „дава съгласие за кандидатстване … 
 
Лилия ХРИСТОВА 
Само даване на съгласие за кандидатстване. Ние не искаме … 

Същата процедура е като в образованието. Те са идентични само, че са по 
различни ключови дейности. … Вижте, каквито и разходи да се направят 
те са малко до кандидатстването, те се възстановяват после. Не е 
необходимо отделен бюджет за този проект както е при съфинансирането. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения, колеги имате ли към изчетения проект 

за решение? .. Изчети го. 
 
Даниела ДИМОВА 
Предложение три: 
 
2068-5. 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. № 
РД15007143ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна реши: 

– Дава съгласие за кандидатстване на община Варна с проект 
„Заедно на вълната на иновациите, Програма „Еразъм+“, ключова 



дейност 1. Образователна мобилност на гражданите, мобилност на 
младежи и младежки работници. 

– Дава съгласие да се осигурят средства от бюджета на Община 
Варна за съответната година, в случай на необходимост за покриване на 
допустими разходи по проект, преди същите да бъдат възстановени от 
Европейската комисия. В случай на подписан договор за безвъзмездна 
финансова помощ между Община Варна и Европейската комисия, 
конкретният размер на средствата да бъде предвиждан, съгласно одобрения 
в договора времеви график за изпълнение на проекта и одобряван с 
бюджета на община Варна за съответната финансова година. 

– Общински съвет – Варна дава съгласие кмета на община Варна да 
подпише партньорско споразумение с партньорите според изискванията на 
програмата. 

 
Иван ЛУКОВ 
Вече беше достатъчно ясно и пълно. Мнения и съображения, колеги? 

Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Преминаваме към точка шеста от дневния ред. 
 
 
 
 
 
 
 

  



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

„Здравеопазване” относно: 
(1) – изменение на решение № 1237-5/26/13,14.12.2013 г. на 

Общински съвет – Варна. 
(2) – даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура 

на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания Д-р Марко Антонов Марков - Варна” ЕООД. 

(3) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение.   

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

(5) – упълномощаване представителя на Община Варна да 
участва в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „СВЕТА 
АННА – ВАРНА“ АД. 

 
Докл.: д-р Людмил Цветков – вр.и.д. Председател на ПК 

„Здравеопазване“ 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на д-р Цветков за изчитане на проектите за решения. 
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Уважаеми колеги: 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2071-6. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна изменя свое решение № 1237-5/26/13,14.12.2013 г., както 
следва: 

–  Прекратява дейността на отделение „Клинична лаборатория“ към 
дъщерното дружество АМЦСМП „Белодробен медицински център“ ЕООД. 

– Прехвърля дейността на отделение „Клинична лаборатория“ от 
дъщерното дружество АМЦСМП „Белодробен медицински център“ ЕООД 
към „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД.    

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 



 
Людмил ЦВЕТКОВ 
 
2072-6. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 86, ал. 1 

от ЗЛЗ и чл. 20, чл. 24, ал. 1 от Наредба № 18/20.06.2005 г. за критериите, 
показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения  и по 
докладна записка от  управителя на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД с № РД15004808ВН-001ВН/27.02.2015 г., Общински съвет – Варна 
реши:  

1. Дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна” ЕООД  по: 

– цялостната медицинска дейност; 
– отделни медицински и други дейности; 
– обучение на студенти и специализанти. 
2. Съгласува комисия по самооценяване в следния състав: 
Председател: д-р Янислава Пенчева Илиева; 
Заместник-председател: Нина Иванова Стефанова – главна 

медицинска сестра; 
Секретар: Мариета Николаева Димитрова; 
Членове: 1. Д– р Светослав Янков Узунов; 
2. д-р Кирил Георгиев Киров; 
3. д-р Васил Стефанов Попов; 
4. проф. Лена Петкова Маринова - Брайнова; 
5. д-р Огнян Иванов Младенов; 
6. д-р Красимир Димитров Иванов; 
7. д-р Снежина Ангелова Янчева; 
8. д-р Емил Иванов Кънчев; 
9. д-р Руска Тодорова Стоянова; 
10. д-р Ивелина Николаева Цолова; 
11. д-р Георги  Йорданов Хаджиев; 
12. Светла Любенова Златева - магистър фармацевт; 
13. Димитрия Георгиева Григорова - главен счетоводител; 
14. Павлина Янева Моновска – старша  медицинска сестра; 
15. Стела Филипова Василева – Лилова – ръководител „Човешки 

ресурси“. 
16. Марияна Стефанова Атанасова – експерт „Обществени поръчки“; 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 



Людмил ЦВЕТКОВ 
 
2073-6. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение № 1958-
3/39/04.02.2015 г. на Общински съвет – Варна и на база здравен статус, 
Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение.  

 
Г-н председател, допусната е грешка в изписването. Вместо майката, 

която е подала молба е изписан сина и просто … Промяна на 
приложението, като под номер 153 вместо Мариан Филипов Христов, за 
когото са средствата, да се изпише майка му Цветанка Николова Христова. 
Заявлението е същото и средствата от 200 на 2000 лв. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 1; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
 
2074-6. 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. 
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от Наредбата 

за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 
Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с покана вх. № 
РД15006769ВН/17.03.2015 г. от проф. д-р Дико Бошнаков – изпълнителен 
директор, Общински съвет – Варна упълномощава представителя на 
акционера община Варна – общинския съветник д-р Ивайло Симеонов 
Бояджиев, да участва в извънредно Общо събрание на акционерите на 
МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, което ще се проведе на 08.04.2015 г. от 
11:00 часа и да гласува по посочените в предварително обявения дневен 
ред точки, като има следните правомощия: 



ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на настоящия 
съвет на директорите и избор на нов съвет на директорите на 
дружеството“. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите 
освобождава настоящия съвет на директорите и избира нов съвет на 
директорите.“  – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне мандата на 
новоизбрания съвет  на директорите“.  Проект за решение: „Общото 
събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания 
съвет на директорите.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне възнаграждението 
на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено 
управлението.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите 
определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите,  на 
които няма да бъде възлагано управлението, да бъде в размер на две 
средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от 
петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за 
страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете 
на съвета на директорите, на които не  е възложено управлението могат да 
получат въпросното възнаграждение, в случаите в които това не 
противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.“  – Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата 
защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разни“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна. 

5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна решава след участието си в Общото събрание на акционерите на 
МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, представителят на акционера община 
Варна общинския съветник д-р Ивайло Симеонов Бояджиев, на 
следващото заседание на Общинския съвет – Варна да  внесе писмен 
доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Митковски, заповядайте. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми колеги, ние по-рано разглеждахме част от тази точка, 

затова моето предложение е по първа, втора и трета точка от дневния ред 
на Общото събрание да упълномощим нашия представител да гласува – 
„за“. По четвърта, тъй като е „Разни“ и не знаем какво ще влезе в нея нека 
си остане във вида в който е, още повече, че колегите от предложението за 



новия борд на „Света Анна“ за първи път е от колеги, които работят в 
лечебното заведение, всичките. До сега практиката беше председателя на 
борда на директорите обикновено да е чиновник от Министерството на 
здравеопазването, който се появяваше веднъж или два пъти на годината, а 
сега и тримата са работещи в лечебното заведение, така че по първа, втора 
и трета точка от дневния ред ви предлагам да упълномощим нашия 
представител да гласува – „за“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения, колеги? Няма. Постъпило е 

предложение от д-р Митковски по първа, втора и трета точка нашият 
представител да гласува – „за“. Предлагам на гласуване това, преди да 
гласуваме общият проект за решение. В режим на гласуване по 
предложението на д-р Митковски. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 2; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
И сега колеги, подлагам на гласуване целия проект за решение с така 

направените промени, които бяха предложени, а именно по първа, втора и 
трета точка нашия представител да гласува – „за“ и останалата четвърта 
точка така както е изписана в проекта за решение. В режим на гласуване. 

 
2075-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
покана вх. № РД15006769ВН/17.03.2015 г. от проф. д-р Дико Бошнаков – 
изпълнителен директор, Общински съвет – Варна упълномощава 
представителя на акционера община Варна – общинския съветник д-р 
Ивайло Симеонов Бояджиев, да участва в извънредно Общо събрание на 
акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, което ще се проведе на 
08.04.2015 г. от 11:00 часа и да гласува по посочените в предварително 
обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на настоящия 
съвет на директорите и избор на нов съвет на директорите на 
дружеството“. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите 
освобождава настоящия съвет на директорите и избира нов съвет на 
директорите.“  – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 
„за“. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне мандата на 
новоизбрания съвет  на директорите“.  Проект за решение: „Общото 
събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания 
съвет на директорите.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува „за“. 



ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне възнаграждението 
на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено 
управлението.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите 
определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на 
които няма да бъде възлагано управлението, да бъде в размер на две 
средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от 
петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за 
страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете 
на съвета на директорите, на които не  е възложено управлението могат да 
получат въпросното възнаграждение, в случаите в които това не 
противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.“ – Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува „за“. 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разни“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна. 

2075-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, представителят на 
акционера община Варна общинския съветник д-р Ивайло Симеонов 
Бояджиев, на следващото заседание на Общинския съвет – Варна да  внесе 
писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 1; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред – точка седма. 

  



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

„Младежки дейности и спорт” относно: 
 
(1) – отмяна на Наредба за реда и условията за безвъзмездно 

ползване на общинската спортна база от Варненски спортни клубове и 
приемане на нова Наредба за реда и условията за безвъзмездно и 
възмездно ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на 
община Варна, предоставени за управление на ОП „Спорт – Варна“. 

(2) – удължаване срока на предоставеното право на ползване на 
спортните клубове на общинската спортна база. 

  
Докл.: Благомира Александрова – Председател на ПК „МДС“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ПК „Младежки дейности и спорт“, 

г-жа Александрова. 
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги общински съветници, 

предоставям на вашето внимание следните проекти за решение на 
Четиридесетото заседание на Общински съвет – Варна от ПК „Младежки 
дейности и спорт“. Имаме наредба за приемане, изчитам ви го законовите 
основания: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50, ал. 5 от 

ЗФВС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15006858ВН/18.03.2015 г., Общински съвет – Варна приема „Наредба за 
реда и условията за безвъзмездно и възмездно ползване на спортни обекти 
и съоръжения, собственост на община Варна, предоставени за управление 
на ОП „Спорт – Варна“, съгласно приложение 1. 

 
Гласували за – 11, против – 0, въздържали се – 0. Това са членовете 

на комисия „Младежки дейности и спорт“ и членовете на правна гласували 
за – 4, против – 0, въздържали се – 0. Проведено е заседание съвместно с 
„Правна комисия“, обсъдена е изключително подробно наредбата. Г-н 
председател само, ако можем да отбележим в протокола, понеже беше 
проведено заседание на комисия „Структури“, което беше след „Младежки 
дейности и спорт“ и имаме структурни промени в предприятието ОП 
„Спорт“ и да запишем навсякъде където в наредбата е записано 
„управител“ да се чете „директор“, както беше взето решение на комисия 
„структури“. Вместо „управител“ да се чете „директор“. 

 



Иван ЛУКОВ 
Това сме го взели като решение. На предната сесия сме го взели като 

решение. То е направено. Мнения и съображения колеги? Г-н Недков, 
заповядайте. 

 
Николай НЕДКОВ 
… можем процедурно да гласуваме и точка втора … /н.р./ 
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Подадени са отдолу от комисията, но ако държите може и заедно да 

ги гласуваме. Предлагам да се гласуват анблок. 
 
Иван ЛУКОВ 
Постъпило е предложение да бъдат гласувани анблок двете наредби. 

Колеги, който е … Отмяната на едната наредба и приемането на новата да 
бъдат гласувани анблок. Обаче трябва да гласуваме предложението за 
анблок. В режим на гласуване сме в момента. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Изчетете и другия проект за решение. 
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Изчитам проекта за отмяна: 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50, ал. 5 от 

ЗФВС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15006858ВН/18.03.2015 г., Общински съвет – Варна отменя „Наредба за 
реда и условията за безвъзмездно ползване на общинската спортна база от 
Варненски спортни клубове“ приета с Решение № 260-4/6/ 28.03.2012 г. на 
Общински съвет – Варна. 

Комисия „Младежки дейности и спорт“, гласували за – 11, против – 
0, въздържали се – 0. „Правна комисия“ за – 4, против – 0, въздържали се – 
0. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2076-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50, ал. 

5 от ЗФВС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15006858ВН/18.03.2015 г., Общински съвет – Варна отменя „Наредба за 
реда и условията за безвъзмездно ползване на общинската спортна 



база от Варненски спортни клубове“ приета с Решение № 260-4/6/ 
28.03.2012 г. на Общински съвет – Варна. 

 
 
 
2077-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50, ал. 

5 от ЗФВС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15006858ВН/18.03.2015 г., Общински съвет – Варна приема „Наредба за 
реда и условията за безвъзмездно и възмездно ползване на спортни 
обекти и съоръжения, собственост на община Варна, предоставени за 
управление на ОП „Спорт – Варна“, съгласно приложение № 1, към 
настоящото решение. 

  
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Огнян Къчев за протокола – „за“. 
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Съответно с приемането на новата наредба има нужда от 

технологично време тя да влезе в сила и е наложително да удължим срока 
за безвъзмездно ползване на спортните обекти от клубовете до 31.05. 
Зачитам проекта за решение. 

 
2078-7. 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. № РД15007085ВН/19.03.2015 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие срокът на предоставеното право на ползване 
на спортните клубове (по приложения списък) на общинската спортна база 
да бъде удължен до 31.05.2015 г. 

Ползването на спортната база да се осъществява посредством приет и 
утвърден график от директора 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, съгласно приложение № 2 към 
настоящото решение. 

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



 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Благодаря ви колеги. 
 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря, г-жо Александрова. Заповядайте. 
Преминаваме към точка осма от дневния ред. 

  



VIII. 
 
По точка осма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Наука и образование” относно: 
(1) – преобразуване на СОУ „Васил Друмев“ от средно 

общообразователно в основно училище от следващата учебна 2015/2016 
година. 

    
Докл.: Славчо Славов – Председател на ПК „НО“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ПК „Наука и образование“, г-н 

Славчо Славов за изчитане на проекта за решение. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Да, благодаря Ви г-н председател. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2079-8. На основание чл. 44, ал. 4, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 17, 
ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с  изпълнение на  чл. 36, ал. 1, т. 1 от 
Закона за народната просвета и чл. 12 , ал. 2,  ал. 3 и ал. 6 от Правилника за 
прилагане на закона за народната просвета и по предложение от кмета на 
община Варна с изх. № РД15007152ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – 
Варна преобразува Общинското средно общообразователно училище 
(СОУ) “Васил Друмев“ в Основно училище (ОУ) “Васил Друмев“ от 
учебната  2015/2016 година. 

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

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Точка девета от дневния ред. 

  



IX. 
 
По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Правна комисия” относно: 
(1) – приемане на Наредба за реда и условията за пътуване на 

преференциални цени в обществения транспорт на територията на 
Община Варна. 

(2) – отмяна на решения на Общински съвет – Варна. 
 

 Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „Правна комисия“ 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ПК „Правна комисия“, г-жа 

Юлияна Боева. 
 
Юлияна БОЕВА 
Уважаеми колеги, на съвместно заседание на трите комисии 

„Правна“, „Социални дейности“ и „Транспорт“ разгледахме Наредба за 
реда и условията за пътуване на преференциални цени в обществения 
транспорт на територията на Община Варна. След разглеждането 
предлагаме съответното проекторешение, а именно:  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2080-9. На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от 
ЗМСМА и по предложение на кмета на община Варна с № 
РД15005276ВН/27.02.2015 г., Общински съвет – Варна приема Наредба за 
реда и условията за пътуване на преференциални цени в обществения 
транспорт на територията на община Варна, съгласно приложение № 1, 
към настоящото решение. 

 
Като ще се добави в преходните и заключителни разпоредби, че 

наредбата е приета със съответното решение на Общински съвет и влиза в 
сила от 01.07.2015 г. 

 
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. 
 
Юлияна БОЕВА 
Като точка две: 



2081-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с № РД15005260ВН/27.02.2015 г., 
Общински съвет – Варна отменя свои решения, както следва:  

– Решение № 4812-10/Протокол № 52/16.03.2007 г. 
– Решение № 165-16/Протокол № 3/14.12.2007 г. 
– Решение № 3441-13/Протокол № 40/04.04.2006 г. 
– Решение № 212-9/Протокол № 4/01.02.2012 г. 
– Решение № 1927-8/Протокол № 19/09.12.2009 г. 
– Решение № 4813-10/Протокол № 52/16.03.2007 г. 
– Решение № 829-4/Протокол №15/20.02.2013 г.  
– Решение № 207-17/Протокол № 8/28.01.2004 г. 
– Решение № 1142-25/Протокол №13/18.02.2009 г. 
– Решение № 103-11/Протокол № 3/14,15.12.2011г. 
– Решение № 104-11/Протокол № 3/14,15.12.2011г. 
– Решение № 1143-25/Протокол № 13/18.02.2009г. 
– Решение № 213-9/Протокол № 4/01.02.2012г. 
– Решение № 828-4-3/Протокол № 15/20.02.2013г. 
– Решение № 1247-13/Протокол №14/01,02.04.2009г. 
 Решението влиза в сила след влизане в сила на Наредба за реда и 

условията за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт 
на територията на община Варна.   

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Преминаваме към точка десета от дневния ред. 

  



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

„Финанси и бюджет” относно: 
 
(1) – даване на съгласие за участие на Община Варна във Фонд 

„Общинска солидарност“ при Националното сдружение на общините 
в Република България. 

(2) – даване на съгласие за мостово финансиране и финансиране на 
недопустими разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ за 
реализацията на етап 1 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.”. 

(3) – даване на съгласие за удължаване срока на Договор за 
безвъзмездна финансова помощ  и упълномощаване на кмета на Община 
Варна да издаде Запис на заповед в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройство, по проект „В подкрепа на 
Варна за програмен период 2014 - 2020 година” по ОП „Регионално 
развитие“. 

(4) – даване на съгласие за удължаване срока на Договор за 
безвъзмездна финансова помощ и упълномощаване на кмета на Община 
Варна да издаде Запис на заповед в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройство, по проект „Естетизация и 
модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на 
град Варна“ на ОП „Регионално развитие“ 2007 - 2013 г. 

(5) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и 
упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед в 
полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, във 
връзка с авансово плащане по проект „Подкрепа за осигуряване на 
съвременни социални жилища в Община Варна“ на ОП „Регионално 
развитие“ 2007 – 2013 г. 

(6) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в 
проектно предложение CIVITAS програма „Хоризонт“, мярка „MG-5.5а. 
Демонстриране и тестване на иновативни решения за по-чист и по-
добър градски транспорт и мобилност“.  

(7) – изменение и допълнение на Приложение 2 към Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Варна. 

(8) – възлагане на кмета на Община Варна извършването на спешен 
ремонт на стоманобетонната козирка на главния вход на сградата на ДКЦ 
„Св. Иван Рилски“ – Аспарухово – Варна“ ЕООД.   

(9) – отпускане на финансови средства за нуждите на „Школа по 
изкуства за деца и младежи в неравностойно положение – Дедал“. 



(10) – отпускане на средства за провеждане на концертите на 
„Симфониета“ от бюджета на Община Варна. 

(11) – отпускане на финансови средства на район „Младост“ за 
провеждане на „VI-та общоградска спартакиада на хората от третата 
възраст“. 

(12) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от Фонд 
„Солидарност“ и осигуряване на собствен принос по проектите.   

(13) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства за 
финансиране на проект „Битова канализация в с. Каменар, Община 
Варна“. 

 
   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, две процедурни 

предложения преди да пристъпим към разглеждане на точките по 
същество. Първото е да удължим работното време до 18 ч. и второто е от 
проектите за решения т. 2, 3, 4 да ги гласуваме анблок, предвид едни и 
същите правни основания, както и т. 8, 9, 10, 11 по същия начин предлагам 
да  бъдат гласувани анблок. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря, г-н Балабанов. Гласуваме … 
 
Пламен НАЧКОВ 
…………… /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И трите. И за удължаване на работното време. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
…………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, не, не. .. Благодаря за разбирането. Гласуваме първо 

предложението за удължаване на работното време до 18 ч. В режим на 
гласуване, колеги. Гласуваме удължаване на работното време. … 
Гласуваме в момента удължаване на работното време, госпожо. 

 



Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 3, предложението се приема. 

 
И следващото предложение, което беше направено - т. 2, 3, 4 и т. 8, 9, 

10 и 11 да бъдат гласувани анблок. В режим на гласуване. … В режим на 
гласуване сме, много ви моля внимавайте, ще ви дадем думата. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 2; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н председател. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2082-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и във връзка с чл. 27, 
ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 31, ал. 6 от Устава на НСОРБ и Правилника за 
устройството и дейността на Фонд „Общинска солидарност“, приет с 
Решение № 2 от Протокол № 35 от 30.01.2015 г. на УС на НСОРБ и по 
предложение от кмета на община Варна с изх. № РД15003414ВН-
003ВН/04.03.2015 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие за участие на Община Варна във Фонд „Общинска 
солидарност“ – целева дейност към НСОРБ. 

2. Определя участието на общината във Фонда със следните вноски: 
2.1. Встъпителна вноска в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева); 
2.2. Годишна вноска в размер на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). 
3. Определя Купен Стоянов Пашов (Началник отдел „Дейности по 

защита на населението“, дирекция „Управление на сигурността и контрол 
на обществения ред“) за представител на Община Варна в Общото 
събрание на Фонда. 

4. Възлага на кмета на Община Варна да: 
4.1. Внесе определените с т. 2 вноски във фонда в сроковете, 

съгласно Правилника за устройството и дейността му, приложение към 
настоящото решение; 

4.2. Подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане 
при възникнала необходимост при условията и реда на Правилника за 
устройството и дейността му; 

4.3. Подписва съответните документи, свързани с ползването на 
временно финансово подпомагане по т. 4.2; 

4.4. Възстановява ползваните средства за временно финансово 
подпомагане в определените в Правилника срокове. 

 
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 
 
2083-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № РД11-2600/62/18.03.2015 
г., Общински съвет – Варна реши:  

- Одобрява разходи до 188 329,25  лева за мостово финансиране по 
проект № DIR-51011119-18-37 „Подготовка и изпълнение на проект за 
развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк 
„Златни пясъци”, Община Варна” по ОП ”Околна среда 2007-2013 г.”, 
Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. ж. и в населени 
места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали. 

- Одобрява недопустими разходи до 138 613,80 лева за финансиране 
на недопустим по ОП ”Околна среда” ДДС, финансовите корекции и 
дейностите по административно – финансово управление по проект № 
DIR-51011119-18-37 „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.”, Приоритетна ос 1: 
Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 
в населени места с над 2000 екв. ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., 
попадащи в градски агломерационни ареали. 

Средствата за разходите, посочени в приложената справка 1 да бъдат 
осигурени от бюджета за 2015 г. на община Варна, съгласно приложение 
към настоящото решение.  

 
 
 
 
2084-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД15006811ВН/17.03.2015 г., Общински съвет – Варна във връзка със свое 
решение № 1218-2/26/13,14.12.2013 г., изменено с Решение № 1282-
2/27/13.01.2014 г. за поет общински дълг в размер на 519 943, 20 лв. 
(петстотин и деветнадесет хиляди деветстотин четиридесет и три лева и 
двадесет стотинки) и във връзка с удължаване срока на договор за 
безвъзмездна финансова помощ, упълномощава кмета на община Варна да 
издаде в полза на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013г. – Главна дирекция „Програмиране на регионалното 
развитие”, нова Запис на заповед по образец със срок на предявяване за 
плащане до 16.12.2015 г. (два месеца след приключване на проекта),  



гарантиращ пълния размер на полученото авансово плащане в размер на 
519 943,20 лева (петстотин и деветнадесет хиляди деветстотин четиридесет 
и три лева и двадесет стотинки) по договор за безвъзмездна финансова 
помощ № BG161PO001/5-02/2012/011 за изпълнение на Проект № 
BG161PO001-5.3.02-0011 „В подкрепа на Варна за програмен период 
2014-2020 година”, по схема № BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за 
следващия програмен период”, Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, 
Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите по 
Оперативна програма „Регионално развитие”. 

Запис на заповед със срок на предявяване 16.06.2015 г., да се предаде 
на Управляващ орган на ОП „Регионално развитие“ след предаване от 
негова страна на Запис на заповед, поета като общински дълг с решение № 
1218-2/26/13,14.12.2013 г. на Общински съвет – Варна, изменено с 
Решение № 1282-2/27/13.01.2014 г. гарантиращ пълния размер на 
полученото авансово плащане в размер на 519 943,20 (петстотин и 
деветнадесет хиляди деветстотин четиридесет и три лева и двадесет 
стотинки) лева, съгласно приложение към настоящото решение.  

 
 
 
 
2085-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № РД13012506ВН-
105ВН/21.03.2015 г., Общински съвет – Варна във връзка със свое 
Решение № 1186-7/25/30.10.2013 г., за поет общински дълг в размер на 1 
662 500 (един милион шестстотин шестдесет и две хиляди и петстотин) 
лева и във връзка с удължаване срока на Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № ВG161РО001/1.4-09/2012/006, упълномощава кмета  
на Община Варна да издаде  в полза на Министерство на регионалното 
развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма 
„Регионално развитие“ 2007 - 2013 г. – Главна дирекция „Програмиране 
на регионалното развитие“, нова Запис на заповед по образец със срок 
на предявяване за плащане до 20.02.2016 г., (два месеца след 
приключване на проекта), гарантиращ пълния размер на полученото 
авансово плащане – 1 662 500 (един  милион   шестстотин шестдесет и  
две хиляди и петстотин) лева за изпълнение на проект № 
ВG161РО001/1.4-09/2012/006 „Естетизация и модернизация на главни 
пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна“, по 
схема № ВG161РО001/1.4-09/2012 „Зелена и  достъпна  градска  среда“, 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие",  
Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска“. 

Запис  на заповед  със срок на  предявяване  20.02.2016 г.,  да се 
предаде на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално 
развитие“ 2007-2013 г. след предаване от негова страна на Запис на 
заповед със срок на предявяване 20.07.2015 г. в размер на полученото 



авансово плащане – 1 662 500 (един  милион шестстотин шестдесет и 
две хиляди и петстотин) лева, поета като общински дълг с Решение № 
1186-7/25/30.10.2013 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-жа Карапетян. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Аз имам въпрос по т. 2 проектът, който е за „Златни Пясъци“, тъй 

като ако не ме лъже паметта преди няколко месеца ние пак гласувахме 
една сума за мостово финансиране и непокрити разходи и т.н. Искам да 
попитам, някой да ми каже какви са прогнозите за този проект? Ще може 
ли да бъде завършен в срок? След това ние можем ли да разчитаме, че тези 
средствата ще ни бъдат възстановени от управляващия орган или ще се 
окаже, че ние като община сме плащали всички разходи по този проект, а 
той се води европейски. Благодаря. 

 
Маргарита ГЕОРГИЕВА 
Г-н председател, дами и господа общински съветници, във връзка с 

този най-хубав проект на света искам да ви уведомя, че след работната 
среща, която беше проведена на 13.03.2015 г. нещата за проекта вървят в 
много добра светлина. В какъв смисъл? Още при самото му подаване 
проектът беше в два етапа. Това означава, че в рамките на програмния 
период 2007 – 2013 г. той трябваше да бъде завършен. Поради много 
причини, които в момента няма смисъл да коментирам, този проект на 13-
ти март се взе решение да бъде фазиран, т.е. до края на май ще приключи 
първия етап на проекта, за което работим в момента и след това ще бъде 
подписано второто споразумение, по което не искам да забравяте нито за 
секунда, че ще бъдат върнати парите, ще бъдат верифицирани и се 
надяваме да бъдат върнати в пълен размер парите от 8 150 000, които са за 
дълбоководното заустване по този проект. След което ще продължи 
изпълнението на проекта във връзка с инженеринг на ПСОВ и 
доизграждане на В и К мрежата в со „Ален Мак“. Към този момент това е 
по проекта. Сумата, която бяхме поискали за мостово финансиране за 2014 
г. не е усвоена, защото към 2014 г. края не беше получено одобрението на 
ПИП-а, което между другото вече е факт и нямаше нужда да разплатим. В 
тези пари, които в момента искаме като недопустим разход се включва 
ДДС, което след миналата година стана недопустим по ОП „Околна 
среда“. Подали сме искане към управляващия орган да бъдат възстановени 
парите, които Община Варна е дала във връзка с издръжката на ЗИП за 
2013 и 2014 г., и имаме уведомление от тяхна страна през март месец, че 
тази сума ще бъде в пълен размер верифицирана и възстановена на 
общината, т.е. искам да кажа, че една голяма част от средствата, които 
общината е отпуснала за издръжката на този проект ще бъдат 
възстановени. 



 
Иван ЛУКОВ 
Да, благодаря Ви. Само за протокола името и длъжността. 
 
Маргарита ГЕОРГИЕВА 
Маргарита Георгиева, технически секретар по проекта. 
 
Иван ЛУКОВ 
То си личи, че е добре запозната, така че мисля, че .. Г-жо Карапетян, 

изчерпателен отговор. Благодаря. Други мнения и съображения? Няма. В 
режим на гласуване. … И трите. 

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

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

кмета на община Варна с изх. № РД15005241ВН-013ВН/21.03.2015 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за поемане на задължението и 
упълномощава кмета на община Варна да издаде в полза на Министерство 
на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г. – Главна 
дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Запис на заповед по 
образец, гарантиращ пълния размер на авансовото плащане – 1 258 316,53 
(един милион двеста петдесет и осем хиляди триста и шестнадесет лева и 
петдесет и три стотинки), съгласно чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.2-02/2011/004 за 
изпълнение на проект № BG161PO001-1.2.02-0006 „Подкрепа за 
осигуряване на съвременни социални жилища в община Варна“, схема 
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”, 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 
1.2: „Жилищна политика” на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., 
съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, аз бях този, който гласува „против“ на 

тази комисия, защото смятам, че този проект вместо да осигури, както е 
записано подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища, на 
практика осигурява една дискриминационна практика на територията на 
общината, която рано или късно ще бъде съборена от съда, защото не може 



да предоставяш някакви привилегии на лица само и единствено заради 
техния етнически произход. В случая говорим за даване на жилища 
основно за представители на циганския етнос и точно в тази връзка 
първият подобен проект, който беше във „Възраждане“ припомням, 
пропадна. Този сега, който се гласи за „Аспарухово“ при всички 
положения в момента ще се гласува, без значение какво ще е 
мнозинството, но това създаде едно много неприятно усещане, много 
неприятно усещане за дискриминационни практики не към малцинството, 
а към мнозинството. Така че аз лично ще гласувам „против“. Надявам се и 
по-голямата част от общинските съветници да го отхвърлят, макар че ясно 
е, че веднъж взето това решение ще бъде подкрепено. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Други мнения и съображения? Г-н … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само едно пояснение мога ли да направя? 
 
Пламен НАЧКОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението не е насочено към … 
 
Пламен НАЧКОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
На микрофон, ако обичате. Г-н Тонев, ако имате нещо да кажете на 

микрофон. … Ами иначе не може да влезе в протокола, затова … Напълно 
… 

 
Пламен НАЧКОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, предлагам в текста на решението, освен ако не е важно за 

някоя европейска програма, ако от там ще искаме средства - да отпадне 
думата „малцинствени“ и да остане само „настаняване на уязвими и 
социално слаби групи на населението“. Да не казваме с това наше 
решение, че малцинствата са с предимство. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама тя схемата е такава г-н Тонев. .. Схемата по оперативната 

програма е така записана, така е кръстена и наименувана. 



 
Владимир ТОНЕВ 
Разбрах Ви, за съжаление щом Европа дава само при такива условия 

парите, по-добре да ги вземе. 
 
Иван ЛУКОВ 
Други? Няма. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само, ако ми дадете възможност отново да подчертая, че не става 

въпрос само за малцинствени групи. … Не е насочено само към 
малцинството. Социално слаби … 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Една реплика само за последно. Задавам следния въпрос. Появяват се 

двама кандидати за едно жилище, което е последно. Хипотеза. Единият е 
циганин, другият е беден, защото това е реалната дума за евфемизма 
„социално слаб“, другият е беден българин. Кого избираме? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Когото прецени, когото прецени … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Питам на базата на какво? На базата на какво? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това е съвсем отделен въпрос. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Ама не е отделен въпрос, зададох … 
 
Иван ЛУКОВ 
… наредбата за настаняване в жилища. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Добре, и двамата отговаряте, обаче … И двамата отговарят по така 

зададените условия. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ще хвърлим чоп. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Има обаче едно жилище. .. Разбирате ли? В това се корени 

проблемът. Защото няма зададени ясни правила и норми, и вече се задава 
един субективен подход, а субективният подход в нашата община и в 



нашата държава винаги е в полза на циганите. Това е вече 26 години. Има 
ли някой, който да не го вижда и да не го знае? 

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Г-жа Гърдева поиска думата. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Г-н Костадинов, съжалявам много, но август месец, когато всички 

почиваха ние с г-жа Хамза работихме и работихме много активно заедно с 
администрацията. Има създадена наредба и имайте предвид, че доста от 
тези жилища ще бъдат за хора, които ще са с инвалидни колички. Те са 
приспособени, така че този, който е с инвалидна количка сигурно той ще е 
с предимство във Вашия случай. Така че недейте … Това е един безкрайно 
добър проект. Недейте да опорочаваме нещата. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Г-н Станев поиска думата. След това г-н Темелков. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, аз ще бъда много кратък. Стремежът чрез 

про ксенофобски изказвания да се печелят дивиденти от 
националистически тип е най-тъпото нещо, което най-много мразя в 
живота си. Ще го обясня по следния начин. Това е все едно аз да не 
гласувам за европейските проекти, които постоянно минават тука, тъй като 
в Европа имат особено отношение към малцинствата, образно казано и 
приключих. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Темелков, заповядайте. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Искам да кажа, че г-н Костадинов е прав, но в крайна сметка всичко, 

което ни налагат е от Европа. Сами виждаме, че предложението, което 
идва е от Европа, значи какво означава - че Европа дава 
дискриминационните … Напротив. Точно това е. Значи трябва да стане 
ясно, че не ние взимаме това решение, а Европа ни налага 
дискриминационни мерки, които … 

 
Марица ГЪРДЕВА 
……………. /н.р./ 
 
Янко СТАНЕВ 
………… /н.р./ 
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-н Луков, въведете малко ред в залата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не влизайте в диалогов режим. Дайте да се придържаме към 

правилника и да си работим съгласно правилника. … Други мнения и 
съображения имате ли, по така изчетения проект за решение? Няма. В 
режим на гласуване. … В режим на гласуване сме. 

 
2086-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по  

предложение от кмета на община Варна с изх. № РД15005241ВН-
013ВН/21.03.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за поемане на 
задължението и упълномощава кмета на община Варна да издаде в полза 
на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, 
Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-
2013 г. – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, 
Запис на заповед по образец, гарантиращ пълния размер на авансовото 
плащане – 1 258 316,53 (един милион двеста петдесет и осем хиляди триста 
и шестнадесет лева и петдесет и три стотинки), съгласно чл. 4, т. 4.1 и т. 
4.2 от договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.2-
02/2011/004 за изпълнение на проект №BG161PO001-1.2.02-0006 
„Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища в община 
Варна“, схема 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”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие”, Операция 1.2: „Жилищна политика” на ОП “Регионално 
развитие“ 2007 – 2013 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 2; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, ал. 2 от ЗМСМА и по предложение от 

кмета на община Варна с изх. № РД15001598ВН/20.01.2015 г., Общински 
съвет – Варна приема изменение и допълнение на Приложение 2 към 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Варна, съгласно приложение към 
настоящото решение.   

Извинявам се колеги, пропуснах едно от предложенията. Тези 
разгорещени дебати ме объркаха. Извинявам се още един път. 

 



2087-10. 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. № 
РД15007323ВН/21.03.2015 г.,  Общински съвет – Варна реши: 

  Дава съгласие Община Варна да участва като партньор в проектно 
предложение „MiLLENnIUM - Multi Living Labs ENhancing Innovative 
Urban Mobility“, финансиран по Програма „Хоризонт 2020“, мярка „MG-
5.5a. Демонстриране и тестване на иновативни решения за по-чист и 
по-добър градски транспорт и мобилност“, с бюджет на проекта за 
Община Варна в рамките до 1 500 000 евро /2 933 745 лева/.  

Дава съгласие след одобрение на проектното предложение и 
подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, Община Варна 
да осигури средства от бюджета на община Варна за 2015 г. необходими за 
изплащане на данък добавена стойност. 

 
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 
 
2088-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД15001598ВН/20.01.2015 г., Общински съвет – Варна приема изменение и 
допълнение на Приложение 2 към Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Варна, съгласно приложение към настоящото решение.   

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И следващите четири точки, които приехме да бъдат анблок: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

възлага на кмета на община Варна да извърши спешен ремонт на 
съществуващата стоманобетонна козирка на главния вход на основната 
сграда на „ДКЦ Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД,  с адрес 
гр. Варна, район Аспарухово, ул. „Народни будители“ № 5.  



Средствата да бъдат осигурени от дейност „Превантивна дейност за 
намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии – местна 
дейност“ от бюджета на община Варна за 2015 г. 

Задължава кмета на община Варна да предостави информация за 
сроковете за извършване на ремонта. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

отпуска финансови средства в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, за 
подпомагане дейността на Сдружение с нестопанска цел „Школа по 
изкуства за деца и младежи в неравностойно положение – Дедал“, вписано 
в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел при СГС под партиден 
№ 27, том. 53, стр. 62 по ф.д. № 12/2009 г., БУСТАТ 175632004, 
представлявано от Дарин Димчев Сотиров – председател на управителния 
съвет. 
 Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 
2015г. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

отпуска финансови средства в размер на 12 280 (дванадесет хиляди двеста 
и осемдесет) лева, на Фондация „Добри Христов“ с адрес: град Варна, бул. 
„Княз Борис I“ № 74, ЕИК 103532438, представлявано от проф. Милко 
Коларов – председател за провеждане на концертите на оркестър 
„Симфониета“.  

 Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 2015 
г., приложение 24 „Международни и местни културни прояви“. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с предложение 

от Христо Христов – Кмет на район „Младост“ с № РД15007271МЛ-
001ВН/21.03.2015 г., Общински съвет – Варна отпуска финансови средства 
в размер на 1 000 лв. (хиляда лв.) на район „Младост“ за провеждане на 
„VI- та  общоградска спартакиада на хората от третата възраст“ за купата 
на ТВ „Черно море“.   

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 2015 
г., приложение 24 “Международни и местни културни прояви“, IV 
„Национални и градски празници и чествания“ от Празници на районите.  

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма … Кой има, аз не можах да 

разбера. 
 
Веселина САВОВА 
Понеже няма общински съветници, може ли сумата? 
 
Иван ЛУКОВ 
Ами добре, не Ви видях, не разбрах че искате думата. 



Веселина САВОВА 
Значи, г-н Луков като застана на микрофона, обикновено искам 

думата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не винаги. 
 
Веселина САВОВА 
Добре. Искам. Давате ли ми я? 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте. 
 
Веселина САВОВА 
Да, благодаря. Тук това, което тук изключително много ме смущава е 

поредния опит да се създаде проблем на Майският хоров конкурс. Казвам 
поредния, защото преди година имаше пак подобен случай, направи се 
един рок фест, дадоха се 80 хил.лв., той не се повтори и т.н. Майският 
хоров конкурс е нещо, което се знае не само във Варна, в България, знае се 
в света, не знам защо обаче не се долюбва от някои среди културни във 
Варна. Не искам да влизам в подробности, които всички ние знаем. 
Молбата ми е тези 12 800 лв. да бъдат дадени не за сметка на Майския 
хоров конкурс. Г-н Балабанов прекрасно знае от къде биха могли да бъдат 
дадени, а Майския хоров конкурс да си се проведе така, както е 
предвидено в бюджета, защото тук има нещо изключително порочно, ако 
го допуснете. Международно събитие, което вече е подготвено, което има 
сключени договори, което работи и след един месец ще се проведе, вие му 
отрязвате гласуваните по бюджет пари. Това е изключително некоректно. 
Аз просто не мога да си представя хора, които организират подобни неща 
да  го допуснат. Освен това става дума отново повтарям, за събитие, което 
има международен успех независимо, че във Варна някой не го признава. 
Лично на мен това изключително много ми тежи, защото начинът по който 
се подхожда към културните мероприятия не е обективен, не е 
последователен и бих казала не е отговорен. 

 
Дарина КРОСНЕВА 
Уважаеми дами и господа, Дарина Кроснева – хор на варненските 

момчета и младежи и член на организационния комитет на международния 
Майски хоров конкурс. Разрешавам си от името на всички мои колеги в 
организационния комитет, които изключително много и усилено работим 
за този форум да подкрепя госпожата преди мен. Само искам да допълня – 
в град Варна трябва най-после Община Варна да разбере, че 
международният Майски хоров конкурс е член на международна хорова 
европейска асоциация – „Европа Гранд При“. Това е Тур, това Толоса, това 
е Арецо, това е Мариборт, това е Дебърцен. Варненският конкурс е част от 



тази Европейска хорова асоциация и аз не виждам какво трябва да 
обсъждаме тук. В добавка искам да продължа, всички участници вече са 
заявили, че са си купили билетите. Членовете на журито също. Остава да 
се изложим пред Европа. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Колеги? .. Недков поиска думата, д-р Станев и Даниела 

Димова. 
 
Николай НЕДКОВ 
Уважаеми колеги, аз мисля, че трябва категорично да подкрепим 

Майския хоров конкурс особено при условие, че през миналите две 
седмици щяха да се намерят 300 000 евро за някакъв съмнителен фестивал, 
който никой не знаеше какво щеше да представлява, а сега изведнъж се 
касае за някаква минимална сума за нещо, което е утвърдено и има своето 
име. 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах. Благодаря Ви за изказването, г-н Недков. Думата поиска д-р 

Станев. Много Ви моля, недейте да вземате сама думата. … Д-р Станев, 
след това Даниела Димова 

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа, аз съм 

запознат с целия случай. Не е много добро изказването на госпожата от 
името на Майския хоров фестивал … Конкурс – фестивал е едно и също, 
то е красива работа, защото така не се говори, особено когато в залата 
стоят хора с достатъчно отговорност. Мисля, че Вашето предложение тука, 
а може би и в комисията трябваше да бъде, че искате по обективни 
обстоятелства да бъдат запазени средствата в размера, в който са гласувани 
преди това, т.е. става въпрос за едни 12 000 лв. Всички останали неща, 
примерно мен ме разколебават, особено изказването на г-жа Савова, 
просто съм шокиран нали, как изведнъж тя става защитник на един 
фестивал. Що не се кандидатира за общински съветник веднага се 
замислих. И докато преди това бях решил твърдо да защитавам каузата на 
фестивала и 12 000 да намерим от друг параметър, сега почнах да се 
колебая да няма някаква игра, но тъй като познавам хората, които 
организират фестивала и част от тях, и не трябваше да се изказвам, защото 
съм и ангажиран лично, т.е. имам - как се казва, конфликт на интереси по 
семейна линия, затова все пак казвам, че бихме могли просто да 
актуализираме решението, което предлага г-н Балабанов и да не пишем, че 
се вземат 12-те хиляди от Майския хоров конкурс. Но аз пък питам един 
въпрос - представена ли е план - сметката и отчета за този конкурс и защо 
на нас не ни е представена, защото сега щяхме да говорим само с факти, не 
сега с чувства. … /н.р./ Но просто това е аргументът. Идвате тук, 



представяте сметката, представяте договорите и ние казваме – „да“. Сега 
ще гласувам „да“ наизуст. Затова правя конкретно предложение … 

 
Веселина САВОВА 
…………….. /н.р./ 
 
Янко СТАНЕВ 
… Не. Конкретно предложение имам. Това е г-н председател със 

съгласието на бюджета да запишем в решението, че да вземем тези 12 000 
конкретно от Майския хоров, да го запишем от сектор - как беше план - 
сметката на културата цялата? .. Приложение 24. 

 
Иван ЛУКОВ 
… международни, местни и културни … 
 
Янко СТАНЕВ 
Да и после ще му търсим гайлето от къде точно, макар че се 

извинявам предварително г-н Балабанов, защото го поставям него в 
неудобното положение, но това е единственото решение … /н.р./ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
ако мога нещо да отбележа. 
 
Веселина САВОВА 
…………….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми дами и господа, само отбелязвам в конкретната ситуация. 

Това предложение не е нито на кмета, нито на общински съветник, нито е 
на председател на комисия и т.н. Това е предложение от Обществения 
съвет по култура. Молбата ми е в такива ситуации да имате стиковани 
действия. Има положително становище на ПК „Култура“ по предложение 
на Обществения съвет по култура, след което решението е взето … 

 
Иван ЛУКОВ 
Много ви моля, много ви моля, никой не ви е дал думата. Седнете си 

на мястото … 
 
Дарина КРОСНЕВА 
… само четири човека … 
 
Иван ЛУКОВ 
Никой не Ви е дал думата. 
 
 



Дарина КРОСНЕВА 
……………….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В този смисъл, ние ще подкрепим така направеното предложение, 

както е взето на комисия. 
 
Иван ЛУКОВ 
На комисия с колко гласа е взето? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
17 – за и положително становище на комисия по „Култура“. 
 
Иван ЛУКОВ 
Така, ами някой да … Взето е на „Финанси“. Предлагам с 

гласуването си съветници да определят точно как да стане. Това което в 
момента е изчетено от председателя на комисията, всеки с вота си ще реши 
да е така или да не е така. 

 
Веселина САВОВА 
…………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Най-напред на д-р Станев. То е последно направено предложение, 

затова първо него трябва да гласуваме, съгласно нашия правилник. .. Така, 
съгласно нашия правилник това, което г-н Станев предложи - средствата да 
бъдат осигурени от „Международни и местни културни прояви“. … Добре. 
Гласуваме предложението на д-р Станев. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Предложението на д-р Станев се приема, така че трябва да запишем, 

че средствата трябва да се вземат от бюджета на Община Варна, 
приложение 24 „Международни и местни културни прояви“. 

Гласуваме всичките изчетени проекти за решения с така направената 
промяна, която преди малко я гласувахме. … Гласуваме изчетените 
проекти за решения. .. Всички заедно плюс това, което преди малко. 

 
2089-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да извърши спешен 
ремонт на съществуващата стоманобетонна козирка на главния вход на 
основната сграда на „ДКЦ Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“  
ЕООД,  с адрес гр. Варна, район Аспарухово, ул. „Народни будители“ № 5.  



Средствата да бъдат осигурени от дейност „Превантивна дейност за 
намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии – местна 
дейност“ от бюджета на община Варна за 2015 г. 

Задължава кмета на община Варна да предостави информация за 
сроковете за извършване на ремонта. 

 
 
 
2090-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна отпуска финансови средства в размер на 5 000 (пет хиляди) 
лева, за подпомагане  дейността на Сдружение с нестопанска цел „Школа 
по изкуства за деца и младежи в неравностойно положение – Дедал“, 
вписано в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел при СГС под 
партиден № 27, том. 53, стр. 62 по ф.д. № 12/2009 г., БУСТАТ 175632004, 
представлявано от Дарин Димчев Сотиров – председател на управителния 
съвет. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 2015 г. 
 
 
 
 
2091-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна отпуска финансови средства в размер на 12 280 (дванадесет 
хиляди двеста и осемдесет) лева, на Фондация „Добри Христов“ с адрес: 
град Варна, бул. „Княз Борис I“ № 74, ЕИК 103532438, представлявано от 
проф. Милко Коларов – председател за провеждане на концертите на 
оркестър „Симфониета“.  

 Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 2015 
г., приложение № 24 “Международни и местни културни прояви“. 

 
 
 
 
2092-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение от Христо Христов – кмет на район „Младост“ с № 
РД15007271МЛ-001ВН/21.03.2015 г., Общински съвет – Варна отпуска 
финансови средства в размер на 1 000 (хиляда) лева,  на район „Младост“ 
за провеждане на „VI-та  общоградска спартакиада на хората от 
третата възраст“ за купата на ТВ „Черно море“.   

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 2015 
г., приложение 24 “Международни и местни културни прояви“, IV 
„Национални и градски празници и чествания“ от Празници на районите.  

 



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

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
2093-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА и 

по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД15007840ВН/26.03.2015 г., Общински съвет – Варна реши: 

 - Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ чрез отпуснатите от ЕК средства от Фонд „Солидарност“ по 
Заявление 2014BG16SPО001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г., 
със следните два обекта: „Възстановяване водопроводимостта на източен 
охранителен канал на територията на кв. “Аспарухово“, гр. Варна“ и 
„Възстановяване водопроводимостта на западен охранителен канал на 
територията на кв. “Аспарухово“, гр. Варна“. 

- Разходите за операциите включени в проекта са за щети, настъпили 
като пряка последица от бедствието (наводнението) от периода 19-23 юни 
2014 г., и не надвишават необходимото за възстановяване на състоянието 
на инфраструктурата от преди бедствието. 

- Община Варна да осигури собствен принос по проекта в случай, че 
инвестиционните проекти за двата обекта „Възстановяване 
водопроводимостта на източен охранителен канал на територията на кв. 
“Аспарухово“, гр. Варна“ и „Възстановяване водопроводимостта на 
западен охранителен канал на територията на кв. Аспарухово“, гр. Варна“, 
предвиждат подобрения на инфраструктурата и/или в случай, че 
стойността на разходите надвишава размера на определената безвъзмездна 
финансова помощ, която е в размер на 8 784 966,11 лв. 

- Дава съгласие за поемане на ангажимент от страна на Община 
Варна за пълно или частично възстановяване на получената безвъзмездна 
помощ, в случай че се установи, че средствата не са използвани по 
предназначение или че декларираните щети са значително по-високи от 
действително претърпените в резултат на бедствието от 19-23 юни 2014 г. 

2093-10-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед 
обстоятелството, че срока за подаване на документите за кандидатстване за 
безвъзмездната финансова помощ е 06.04.2015 г. и като от закъснението на 
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на Решение 
№ 2093-10/40/30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна. 

 
Това е допълнителна точка, колеги. Не е гледана на комисия. 

Предвид обстоятелството, че срокът за подаване на документите за 
кандидатстване за безвъзмездната финансова помощ е 6.04.2015 г. ви 



предлагам да приемем решение, с което да допуснем предварителното 
изпълнение на настоящото решение, което изчетох току що. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Начков, заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, в началото на сесията 

гласувахме нашето участие в този Фонд „Солидарност“ и аз считам, че 
независимо, че не е минало през комисия е крайно необходимо да 
подкрепим това предложение за решение, тъй като в крайна сметка ние 
трябва да се съобразяваме с всяка една възможност, която бива, дава 
финансов ангажимент за възстановяване на щетите в Аспарухово. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Една реплика само, ако ми позволите. 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това са два различни фонда, това е европейския Фонд 

„Солидарност“. Ние в началото на сесия гласувахме за общински Фонд 
„Солидарност“, който е национален, но е със същите функции. Само 
уточнение внасям. 

 
Пламен НАЧКОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И последното предложение, колеги: 
 
2094-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД15007822ВН/26.03.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Община Варна, да кандидатства за безвъзмездна помощ в размер до 
770 000 /седемстотин и седемдесет хиляди/ лева със средства от трансфера, 
предоставен на ПУДООС от Държавен бюджет за 2015 г. за реализация на 
проект „Битова канализация в с. Каменар, община Варна –  



канализационни клонове  № 6, 22, 23, 30 част от клон 39 /от ревизионна 
шахта 196 до ревизионна шахта 200/ и част от клон 42 /от ревизионна 
шахта 200 до ревизионна шахта 225/, с обща дължина 1 195,90 м. част от 
проект: „Битова канализация в с. Каменар, Община Варна – 
канализационни клонове № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 с обща дължина 
11 220 м.“. 

Общински съвет – Варна дава  становище, че стартирането на 
горецитирания обект е приоритет за 2015 г. 

 
Това също е извънредна точка. Не е гледана на комисия, колеги. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н председател и колеги. 
 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря, г-н Балабанов. 
Преминаваме към точка единадесета. 

  



XI. 
 
По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Обществен ред и сигурност” относно: 
(1) – отмяна на решение № 147-10/3/14.12.2007 г. на Общински 

съвет – Варна относно създаване на доброволни формирования на 
Община Варна и одобряване създаването на доброволно формирование 
„Варна“. 

 
Докл.: Станислав Темелков  – Председател на ПК „ОРС“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ПК „Обществен ред и сигурност“, 

г-н Станислав Темелков. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Г-н председател: 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

2095-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № РД13027384ВН/20.11.2014 
г., Общински съвет – Варна отменя свое решение № 147-10/3/14.12.2007 г., 
относно създаване на доброволни формирования на община Варна. 

2095-11-1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № РД13027384ВН/20.11.2014 
г., Общински съвет – Варна одобрява създаване на доброволно 
формирование „Варна“, със следните групи: 

– група „пожарогасене“; 
– група „издирване, спасяване и аварийно – възстановителни 

дейности“; 
– група „първа долекарска помощ“. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Къчев, заповядайте. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми колеги, искам да изразя едно задоволство относно 

структурата, която е предложена, и която гласувахме в комисията. Тези 
три групи, които се надявам да заработят активно, а не както в предишния 
вариант по всички райони доброволни формирования на хартия написани и 
нямаше нито една акция и въобще и личния състав на тези доброволни 



формирования не беше сформиран, както трябва. Надявам се, че в този 
вариант, както е „пожарогасене“, „спасяване“ и „долекарска помощ“, в 
трите направления ефективно ще бъдат задействани такива структури най-
вече от младежи и аз лично искам да ви запозная с проекта във Варненския 
свободен университет в Национална сигурност има такава специалност 
„Защита от аварии и бедствия“, които студенти на драго сърце биха се 
включили в тези доброволни формирования и моето предложение към 
новосформираната структура с тези три група ще бъде да бъдат включвани 
активно доброволците във всички действия, относно тези бедствия, които 
постоянно ни съпътстват. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Други мнения и съображения? Няма. В режим на 

гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Благодаря.  
 
Иван ЛУКОВ 
Точка дванадесета. 

  



XII. 
 
По точка дванадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Култура и духовно развитие” относно: 
 
(1) – именуване на площадното пространство заключено между ул. 

„Преслав“, ул. „Сан Стефано“ и ул. „Одесос“ с наименованието „Петър 
Увалиев“. 

(2) – именуване на площадното пространство заключено между ул. 
„Кракра“, ул. „Радецки“ и ул. „Григорий Цамблак“ с наименованието 
„Войвода Ташко Шерифски“. 

(3) – избор на временни членове на Експертния съвет към фонд 
„Култура“. 

(4) – преименуване на местности на територията на община Варна. 
 

Докл.: Даниела Димова  – Председател на ПК „КДР“ 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ПК „Култура и духовно развитие“ 

за изчитане на проекта за решение, г-жа Даниела Димова. 
 
Даниела ДИМОВА 
Проекти за решения за Четиридесетото заседание на Общински съвет 

- Варна от ПК „Култура и духовно развитие“. Първо предложение: 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2096-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение на Антонио Угрински – общински съветник с № 
РД15001846ВН/22.01.2015 г., Общински съвет – Варна именува 
площадното пространство заключено между ул. „Преслав“, ул. „Сан 
Стефано“ и ул. „Одесос“ с наименованието „Петър Увалиев“. 

 
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. 
 
Даниела ДИМОВА 
Второ предложение: 



2097-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с 
писмо от Генади Генадиев – Председател на Македонско културно – 
просветно дружество „Гоце Делчев“ – Варна с № 
ОС14000693ВН/27.05.2014 г., Общински съвет – Варна именува 
площадното пространство заключено между ул. „Кракра“, ул. „Радецки“ 
и ул. „Григорий Цамблак“ с наименованието „Войвода Ташко 
Шерифски“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
Трето предложение: 
 
2098-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 3 и 

ал. 4 от Правилника за работа на фонд „Култура” на община Варна и по 
предложение на ПК „Култура и духовно развитие“, Общински съвет – 
Варна избира временни членове на Експертния съвет, както следва:   

1. Симеон Стефанов Лютаков; 
2. Кремена Цанкова Маркова; 
3.Христо Иванов Дипчиков; 
4. д-р Емилия Милкова Станева; 
5. Димитър Константинов Дермански; 
6. арх. Владимир Максимов Попов. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
И ще ми позволите да Ви прочета и допълнителната точка, която 

беше по предложение на нашия колега Костадинов: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

преименува обекти с общинско значение – местности на територията на 
Община Варна, които не съответстват на принципите на географски 
наименования, заложени в Раздел І, чл. 3-5 от Указ № 1315/18.07.1975 г. за 
наименованията, съгласно приложение № 1. 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Костадинов, след това г-н Недков, г-н 

Темелков. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаема г-жо Димова, аз се 

аргументирах от самото начало, когато трябваше да се вкара тази точка в 
дневния ред предложението и затова, без да се повтарям само ще кажа 
някои допълнителни неща. Предложението не е ново, то  е нещо, което се е 
случило и гласувало вече на територията на много общини и в Пловдив, и 
в Стара Загора, и в Русе, последно се случи в Бургас, където бяха върнати 
българските имена на 620 топонима. Това не доведе, нито до смяна на 
лични карти, нито до смяна на нотариални актове, нито до проблеми с 
кадастъра, всичко се реши в рамките на 24 часа. Има нещо по-важно обаче, 
което искам всички ние да помислим, защото е изключително 
симптоматично за състоянието, в което се намира не нашия град, а нашата 
държава. Като изключим няколко човека в залата, тук почти всички на 
един определен етап за гласували „за“ предложението. Има моменти, в 
които са гласували и „против“ и „въздържали се“, но почти няма хора, 
които да не са гласували „за“. Говорил съм с всеки един от вас колеги и 
всеки път, когато сме коментирали до сега пак казвам, като изключим 
няколко човека, които имат техни принципни съображения „против“, 
всички са „за“. Друг е въпроса, че се мотивират с било натиск, било 
партийни решения, които са извън компетенцията на общинския съвет и 
идват от горе. Колеги, това за което говоря се нарича „задкулисие“. Ако 
някой си мисли, че в момента решението, което ще се вземе тук ще се 
вземе реално от нас общинските съветници, много се лъже. Имал съм 
възможност да се уверя в това няколко пъти и в тази връзка предварително 
искам да благодаря на всички, които ще го подкрепят, а тези които по една 
или друга причина няма да го подкрепят, бих се надявал да го 
аргументират най-малко своето да кажем виждане, защото в крайна смета в 
спора се ражда истината. До сега аргументи за това защо не трябва да се 
върнат българските имена на местностите, апропо някои от тях са били с 
български имена до 1990 г., когато заради земеразделителния процес и за 
улеснение за връщането на земята са върнати някои стари турски имена. 
Случая с „Акчелар“, която до 90-та г. се нарича „Белица“ е христоматия. 
Ние в случая просто предлагаме да се върне старото име на тази местност, 
която вече апропо е и селищно образувание. Предполагам никой няма да 
иска да види в личната си карта след време адрес, който да започва с 
квартал „Балъм дере“, защото и такова селищно образувание има. Или 
квартал „Ментеше“. Това са имена, които просто нямат нищо общо с 
българската именна и топонимна традиция и практика, неразбираеми са и 
поради тази причина неколкократно вече предлагаме това нещо да бъде 
взето предвид, да се вземе предвид и вниманието и да се уважат така 
желанията на гражданите на Варна. На последно място, имаше 



многократно да ги наречем критики, че аз вносителят също, който е с мен 
д-р Ивайло Бояджиев сме си били правили PR по този начин. Уважаеми 
колеги, който от вас иска нека да го внесе, нека да дойде да го защити, аз, 
колегата Бояджиев нямаме нищо против ще се оттеглим, за нас е важно 
това предложение да мине без значение кой го внася. Тук говорим за 
принципна политика, говорим за решение, което е важно не само за нашия 
град, но и за нашата страна, защото ние трябва да си докажем, че сами си 
управляваме страната, а не че някой взима решенията даже не в София, а в 
някои други столици. Това би било крайно унизително за нас, като 
българи. От тук насетне, всеки сам си взима решението вече и остава 
отговорен пред собствената си съвест. Благодаря.  

  
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Недков, след което да се готви г-н Темелков, след 

това г-н Липчев.  
 
Николай НЕДКОВ 
Уважаеми колеги, още при първото разглеждане на настоящото 

решение знаете, че вече гласувахме три или четири пъти, аз тогава заявих, 
че не съм националист, но подкрепям твърдо това предложение. Това че не 
съм националист не значи, че не съм човек с национално достойнство и 
самочувствие. Именно поради националното достойнство и самочувствие в 
Индия след английското господство са сменили името на град Бомбай и на 
град Калкута, а съответно в Момбай и Калкота, защото те напомняли за 
английското владичество и накърнявали индийското национално 
самочувствие. Тези турски имена мисля, че ни напомнят за Първата или 
Втората Българска държава, напротив напомнят точно за турското 
владичество, което по един или друг начин накърнява и нашето 
национално самочувствие. Знаем че в Европейската част на Турция няма 
запазено нито едно българско име, а слава Богу, аз даже навремето живеех 
на улица „Лозенград“, за съжаление „Лозенград“, като топоним не 
съществува в Турция. Изтича мандата на този Общински съвет, за 4 години 
всъщност едно решение, което трябваше да потвърди нашето самочувствие 
и национална гордост, не сме взели. Надявам се сега да го вземем и се 
надявам, че все пак с това решение ние ще направим нещо за националната 
гордост и самочувствие в град Варна. Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Темелков, заповядайте. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Искам да кажа, че тук говорим за промяна на имената, която може да 

не е окончателна. В крайна сметка ние преди малко променихме имена на 
улици, на наименования, така че като краен резултат, това не е 
окончателно. Може утре да се реши нещо друго от варненци. Нека това да 



е мнението на варненци в този момент и нека ние го подкрепим в този си 
смисъл, в който те сега го предлагат, а не в последствие или в бъдеше 
време, защото в момента има нужда от смяна на имената, които трябва да 
имат българско значение, но това че в бъдеще може отново да се наложи 
някаква промяна, защото предложението със сигурност може би не е 
пълно, но това трябва да е мнение на всеки един общински съветник към 
момента. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Липчев. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, желанието ми да се изкажа бе провокирано от 

анонса на уважаваната от мен колежка Димова, която анонсира, че това е 
точката, която г-н Костадинов бил внесъл. Аз искам да припомня, че този 
въпрос беше иницииран още в началото на мандата, тогава г-н Костадинов 
внесе за промяна девет имена. Нали така многоуважаема колежке Димова? 
И тогава по предложение на председателя на групите, нали беше 
предложено да се създаде работна група и аз бях председател на тази 
работна група, на която беше възложено да свърши работата и да 
предложи промяната на съответните имена и по примера на Бургас или на 
Бургаска община, там бяха променени около 150 или 200 имена, ние също 
горе долу да променим 600 имена. Така че това същност е работата на 
работната група, която беше и приета от общинския съвет. Така че това не 
е някакво солово предложение на г-н Костадинов, а това всъщност касае 
работата на работната група, чиито председател бях аз. Ще припомня, 
защото от тогава много общински съветници излязоха, има и нови, членове 
на работната група бях аз - председател, г-н Джиков – член, г-н Марио 
Шиваров – член, г-н Чутурков – член и г-н Костадинов. Благодаря ви за 
вниманието, да. Така че работата на тази работна група беше приета, 
просто предстои и това решение, което трябва да се вземе, което за това се 
блъскаме тука толкова време. 

 
Даниела ДИМОВА 
Ако ми позволите да се извиня публично на колегата д-р Петър 

Липчев, че пропуснах да кажа, че това е по неговия доклад. Понеже това 
няколко пъти, но понеже това няколко пъти мисля, че сме го обсъждали, не 
счетох, че трябва и днес да го кажа, извинявам се, ако съм Ви пропуснала. 

 
Иван ЛУКОВ 
Вече го знаем. Така, други мнения и съображения, колеги? .. Моля? .. 

Заповядайте, г-н Тодоров. 
 
 
 



Аврам ТОДОРОВ 
Много странни работи и много хубаво, че не извикахме медиците от 

Луфтханза да ни оправят. С две изречения, в нашата група такива 
настроения кой ни казал отгоре, кой отдолу няма. Всеки си има волята, има 
си собствената преценка, има си и духовната култура, има си и 
отношението към какво значи България, какво значи българско, какво 
значи национално и местно. Благодаря ви.  

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
2099-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна преименува обекти с общинско значение – местности на територията 
на община Варна, които не съответстват на принципите на географски 
наименования, заложени в Раздел І чл. 3-5 от Указ № 1315/18.07.1975 г. за 
наименованията, съгласно приложение № 1, към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 19; против – 7; въздържали се – 16; 

отсъстващи – 6, предложението не се приема. 
 
 

  



XIII. 
 
По точка тринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

„Структури и общинска администрация” относно: 
 
(1) – промяна в общата численост и структура и увеличаване 

числеността на общинската администрация.  
(2) –  одобряване на нова структура на ОП „Зоопарк – Спасителен 

център“ – Варна. 
(3) – одобряване на промени в структурата на общинската 

администрация. 
 

Докл.: Станислав Иванов  – Председател на ВрК „СОА“ 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на временна комисия „Структури и 

общинска администрация“, г-н Станислав Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, уважаеми съграждани: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение на 

кмета на община Варна с изх. № РД15003172ВН/04.02.2015 г., Общински 
съвет – Варна одобрява промени в общата численост и структура на 
общинската администрация, като увеличава числеността на дейност 878 
„Общински приют за безстопанствени кучета“ с 4 /четири/ щатни бройки. 

 
Иван ЛУКОВ 
На всяко куче по един човек. … Увеличават. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Увеличават? 
 
Станислав ИВАНОВ 
Да, с четири щатни бройки. Да. 
 
Пламен НАЧКОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Г-н Темелков, заповядайте. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
По мое мнение още на комисия стана ясно, че тези бройки не са 

мотивирани и не се видя смисъл от увеличаването на бройките в приюта. 



Реално в момента се увеличава числеността, а по обществения ред не се 
вижда в града, че се прави нещо. Така че нито на комисия получихме 
отговор защо трябва да се увеличат тези бройки, нито в момента имаме 
някаква яснота защо трябва да подкрепим едно такова предложение.    
  

Иван ЛУКОВ 
Г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за реплика, г-н председател. Г-н Темелков, изключително 

некоректно изказване в момента от Ваша страна. Лично на заседанието на 
комисия по „Финанси“ предложих да се проведе дебат по тази тема, Вие 
предложихте да пристъпим директно към гласуване. Лично на комисия 
беше обяснено, че има изменение в нормативната уредба, което налага 
допълнително четири бройки. Пак казвам, много моля да не правите такива 
изказвания в зала още повече, че на комисия не беше направен никакъв 
коментар от Ваша страна. Тези комисии са за това, да коментираме 
предложенията по същество. Вие самият предложихте, предложението да 
се гласува без всякакви дебати.  

 
Станислав ИВАНОВ 
Г-н председател, може ли? 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Темелков. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Г-н Балабанов, на комисия „Структури“ разглежда структурата, а на 

комисия „Финанси и бюджет“ - разглежда бюджета. Реално те като 
бюджет са заложени в бюджета, но въпроса е, че принципно ние трябва да 
сме убедени защо са нужни и това го разгледахме на комисията на г-н 
Иванов, където не получихме отговор.   

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Иванов поиска думата за разяснение. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Категорично това, което казва г-н Темелков не отговаря на истината. 

На заседание проведено на 27.03.2015 г., т.е. петъка, постъпи исканото от 
нас допълнително за мотивировка от дирекция „Управление на 
сигурността и контрол на обществения ред“, като освен мотивите, които 
излагат във въпросното предложение, отдолу има допълнително 
мотивировка, в която е записано: „в изпълнение на чл. 103, ал. 2 от 
Наредба 41 на Министерството на земеделието и храните, изискващи 
осигуряване на денонощно наблюдение в приюта и необходимо 



обезпечение с допълнителен персонал. В тази връзка ви уведомяваме, че с 
предложените четири щатни бройки са предвидени за длъжност 
„изпълнител – пазач“ с работно време в с. Каменар“. Мисля, че това 
достатъчно и г-н Темелков присъстваше на въпросната комисия, където се 
внесе допълнително мотивировка от въпросната дирекция. Така че нека да 
бъдем коректни.  

 
Иван ЛУКОВ 
Христо Атанасов поиска думата, след това г-н Джагаров. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Иванов, сега аз пък ще 

кажа, че не е коректно това, което казвате и ще се мотивирам много точно 
и ясно. На тази комисия въпросната в последния момент беше вкарана 
една единствена точка, малко преди да се проведе заседанието, два часа 
преди това. До два часа преди самото заседание на комисията, нямахме 
дневен ред. На самото заседание има една единствена точка за 
разглеждане. В самото заседание, да - тогава Вие дадохте този доклад, така 
че нека да бъдем коректни, когато казваме и изнасяме данни и факти. И 
това, че някой има нещо против не го прави некоректно, като изказване.  
Благодаря.   

 
Иван ЛУКОВ 
Поискаха думата г-н Джагаров, г-н Костадинов и процедурно да 

прекратим. .. Добре. Г-н Джагаров, заповядайте. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател, колеги, аз нещо не разбирам. Тези питомници бяха 

създадени, за да бъде намалено поголовието на безстопанствените кучета и 
животни. 

 
Иван ЛУКОВ 
Кои питомници, не можах да разбера? 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Значи вижте казвам, че има нещо сбъркано. Защо бяха създадени те? 

За да ги няма по улиците, нали така? Каква е целта? 
 
Иван ЛУКОВ 
Приютите, искате да кажете. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Аз прекъсвах ли ви? Това че стоите отпред не значи, че можете да 

прекъсвате … 
 



Иван ЛУКОВ 
Не, не Ви разбрах, не Ви прекъсвам, просто не Ви разбрах. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Ами помъчете се малко. Доста пъти не ме разбирате, мога да Ви дам 

обяснения писмени, но едва ли ще Ви помогне. Така вижте, те бяха 
създадени, за да се, поголовието да се намали. А какво виждаме? Че тези 
кучкарници вече се разглеждат, т.е. стават все по-големи, с все по-голям 
персонал и като начин за прехрана на определени хора, т.е. или те не си 
вършат работата или ние неправилно ги управляваме. Ако трябва ние да 
увеличим щата на една детска градина с четири човека, нямате си 
представа какви дебати ще има. А тука за кучкарника, вижте от бюджета, 
от данъците на варненци ние трябва да издържаме тези, които се грижат 
кучетата да се чувстват комфортно. Така че аз предлагам друго нещо, 
предлагам тези заведения да представят отчет, ама да представят отчет в 
годините, в месеците какво и как са свършили и ако не са го свършили, 
просто да ги закрием. Защото целта е именно тази, а ние какво виждаме? 
Ами аз предполагам, че след известно време още ще увеличим щата. Кой е 
по-важен в града - гражданите или кучетата? Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да разбирам, че правите предложение служителите от общински 

приют за безстопанствени кучета да предоставят отчет за тяхната дейност 
за последната година или как? 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Това е едното от предложенията, аз предлагам да не се увеличава 

щата.  
 
Иван ЛУКОВ 
Това го казвате сега. Т.е. с вота си ще гласувате „против“ и така. А 

другото, което го правите като предложение е да се направи отчет от 
служителите на общински приют за безстопанствени кучета. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Имам ли думата, г-н Луков? 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, г-н Костадинов.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Всъщност моето изказване ще бъде съвсем кратко и ще се изчерпи с 

подкрепа на това, което казаха колегите Темелков и Атанасов, защото и аз 
бях на комисията в петък и за нас това едно единствено изречение, което г-
н Иванов прочете преди малко не е убедителна мотивация. Напротив, ние 



зададохме въпроса, добре - кога точно е трябвало да стане това 
назначаване на тези четири човека, за да се изпълни тази Наредба. Оказва 
се, че в случая кучкарника е работил месеци наред без да отговаря на 
изискванията на закона. На следващо място се получава така, че в един 
момент рискуваме да изравним броя на служителите в кучкарника с броя 
на кучетата в него. Нали това в сферата на шегата казано естествено, но 
всички ние виждаме, че тази институция общинска не работи ефикасно, 
града се задъхва от напора на улични кучета, котки и какви ли още не 
твари, чието място е навсякъде другаде, само не и по улиците на града и 
особено в парковете. Но да не говорим очевадни неща, за мен това 
предложение не е достатъчно адекватно и издържано. Най-малкото, което 
е бройката от четирима пазачи за няколко десетки кучета, според мен е 
прекалено голяма и завишена, така че аз също ще гласувам „против“. 
Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Недков, заповядайте.  
 
Николай НЕДКОВ 
Самото предложение е изключително несериозно, защото на самата 

комисия направих забележка и мислех, че щеше да бъде поправено, че не 
може да се увеличава числеността без да се посочат, какви са тези 
длъжности. Тогава попитах всъщност трима зам.-директори и един 
началник отдел ли ще назначаваме или трима работници? От тогава 
минаха седмица и половина, на този въпрос не беше отговорено. 
Несериозно е да влизат по този начин предложения в комисията, а след 
това и в общинския съвет. Ето сега ще разгледаме следващото 
предложение за Зоопарка, как можаха там колегите да посочат с един 
човек, точно каква длъжност ще изпълнява, а ние ще назначаваме четири 
човека даже и не знаем, какво ще изпълнява и искате от нас да гласуваме 
„за“. Моля да се изтегли това предложение и когато бъде мотивирано и 
доказано, тогава да бъде вкарано отново.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жо Боева, заповядайте. 
 
Юлияна БОЕВА 
С допълнението, което беше внесено на петъчното заседание на 

комисия по „Структури“, беше обоснована необходимостта във връзка с 
националното законодателство да бъде осигурена денонощна охрана на 
кучетата. И длъжностите, които ще бъдат, четирите длъжности са за 
пазачи, а не неопределени. Нали така е в проекта за решение? 

 
Станислав ИВАНОВ 
Току що го прочетох за пояснение. 



Юлияна БОЕВА 
Охрана, извинете.  
 
Станислав ИВАНОВ 
Да, точно така е. 
 
Юлияна БОЕВА 
Нито директор, нито заместник - директор. Длъжностите са за 

охрана. 
 
Светлана ТАКЕВА 
Г-н председател, може ли? Такева на микрофона. Правя предложение 

да оттеглим тази точка до момента, в който се появи ръководството на 
приюта и аргументира тези четири бройки, защото две поредни комисии 
искаме аргументацията за тези четири бройки и колегите са прави, на сесия 
предложението влиза във вида, в който влезе на първата комисия. Нека да 
оттеглим точката, да се аргументират и тогава да им я гласуваме. Не 
мисля, че ще бъде фатално до другата сесия. 

 
Иван ЛУКОВ 
Направихме второ предложение, ще го гласуваме. Аз ви предлагам 

да го изчетете предложението плюс допълнението, което е. .. Няма го в 
решението, изчети го. Как да го запишем? 

 
Станислав ИВАНОВ 
Г-н председател, изчитам го така както е с допълнението, което те са 

го дали. … Зачитам наново предложението, което е внесено с 
допълнението, което пристигна на 27.03.2015 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Това имам предвид, предложението с допълнението едновременно да 

бъде изчетено, за да бъде формулирано, както трябва. 
 
Станислав ИВАНОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение на 

кмета на Община Варна с изх. № РД15003172ВН/04.02.2015 г., Общински 
съвет - Варна одобрява промени в общата численост и структура на 
общинската администрация, като увеличава числеността на дейност 878 
„Общински приют за безстопанствени кучета“ с 4 /четири/ щатни бройки. 
Във връзка гореизложеното, в изпълнение на чл. 103, ал. 2 от Наредба 41 
на Министерството на земеделието и храните, изискващ осигуряване на 
денонощно наблюдение в приюта е необходимо обезпечаването с 
допълнителни четири щатни бройки. Импровизирам в момента. .. С 
длъжност „изпълнител – пазач“. Примерно. 

 



Иван ЛУКОВ 
Колеги, подлагам на гласуване двете предложения. Едното, което 

беше от г-н Недков и от г-жа Такева за оттегляне на точката, като последно 
направени предложения, трябва първо тях да гласуваме съгласно 
правилника и след това продължаваме съответно да гласуваме това, което е 
предложението от председателя на комисията. 

Така, за отпадане на точката колеги, в режим на гласуване. … В 
режим на гласуване сме - предложението, което беше направено от г-н 
Недков и от г-жа Такева за отпадане на точката.  

 
Резултати от гласуването: за – 21; против – 11; въздържали се – 

13; отсъстващи – 3, предложението не се приема. 
 
Гласуваме предложението, така както е направено и изчетено от 

председателя на комисията с допълнението за щатното разписание, за 
длъжността. В режим на гласуване. .. Необходими са 26 гласа. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
2100-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15003172ВН/04.02.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява промени в 
общата численост и структура на общинската администрация, като 
увеличава числеността на дейност 878 „Общински приют за 
безстопанствени кучета“ с 4 /четири/ щатни бройки – „изпълнител 
пазач“. 

 
Резултати от гласуването: за – 24; против – 8; въздържали се – 12; 

отсъстващи – 4, предложението не се приема. 
 
Светлана ТАКЕВА 
За 20 секунди само да обясня отрицателния си вот, може ли г-н 

председател?  
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, обяснение на отрицателен вот. 
 
Светлана ТАКЕВА 
По време на комисиите бяхме поискали да се появи някой от 

ръководството на приюта и да даде някакъв отчет за работата си в първото 
тримесечие, не за друго, ами защото повечето от нас имахме желание да 



разберем колко човека за колко кучета всъщност се грижат в този приют, 
тъй като имаше мнение, че броя на хората грижещи се за бездомните 
животни там е по-голям от броя на хората, които се грижат и за децата ни. 
В този ред на мисли припомням, че предстои 31-ви Март. Преди време, 
като увеличавахме структурата на „Местни данъци и такси“ ги бяхме 
задължили да дадат отчет за приходите, които ще съберат за тези първи 
три месеца поради това, че това беше основния аргумент. Сега припомням, 
че и за приюта поискахме такъв отчет, ако е възможно нека ръководството 
в случая на приюта да не се разсейва, да даде този отчет и смятам, че 
тогава аргументирано ще може да докаже необходимостта от 
допълнителните бройки. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Продължаваме със следващата точка от комисията. 
  
Станислав ИВАНОВ 
 
2101-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 52 от ЗОС 

и по предложение на кмета на община Варна с изх. № РД15000454ВН-
001ВН/05.03.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява нова структура 
на ОП „Зоопарк – Спасителен център“ – Варна, съгласно приложение 
№ 1, към настоящото решение, като увеличава числеността с 1 /една/ 
щатна бройка, определена за следната длъжност: 

- Зооинженер - 1 /една/ щатна бройка. 
Одобрява следните трансформации на длъжности: 
- Длъжност „биолог“ - 1 /една/ щатна бройка в длъжност „Уредник, 

зооколекция в зоологическа градина“ - 1 /една/ щатна бройка; 
- длъжност „общ работник“ - 1 /една/ щатна бройка в длъжност 

„хигиенист“ - 1 /една/ щатна бройка. 
Разходите за фонд работна заплата и осигуровки на увеличения 

персонал са в рамките на приетия и одобрен бюджет за 2015 г. на ОП 
„Зоопарк – Спасителен център“ – Варна.    

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Станислав ИВАНОВ 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на Община Варна с изх. № РД15007037ВН-
001ВН/27.03.2015 г., Общински съвет - Варна одобрява промени в 
структурата на общинската администрация на Община Варна, както 
следва: 



1.1. Преструктурира дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт“ в дирекция „Образование и младежки дейности“ и дирекция 
„Спорт“, като запазва общата численост на общинската администрация. 

1.2. Определя дирекция „Образование и младежки дейности“ и 
дирекция „Спорт“, като второстепенни разпоредители с бюджет.  

 
Марина КАРАПЕТЯН 
Много кратко. … Чакай. .. А бе до сега щях да се изкажа. 
 
Иван ЛУКОВ 
Момент - има, не сме довършили. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
А, извинявам се. 
 
Иван ЛУКОВ 
Като допълнение на предложението, на основание чл. 60, ал. 1 от 

АПК и поради необходимостта от защита на важни обществени интереси, а 
именно необходимостта от спешно кандидатстване на Община Варна по 
проекти свързани с определянето на град Варна за Европейска младежка 
столица, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
горното решение. 

Сега вече мнения и съображения? Да, няма, а г-н Тонев. .. 
Европейска младежка столица с много работа по проектите за младежките 
дейности и затова .. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Изисква да има две дирекции.  
 
Иван ЛУКОВ 
Не, няма изискване, просто да си вършат работата.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Мен ме интересуваше дали имаха някакви допълнителни мотиви, то 

това че ще го приемем с изискванията им към европейски, това което го 
казах, но какъв е мотива от една дирекция да направим две? Освен, ако 
Европейския съюз не го изисква, за което тогава ще си седна, но бих искал 
да чуя само мотивите, нищо повече. Защото това, което го прочетохте … 

 
Иван ЛУКОВ 
По принцип г-н Иванов трябва да Ви ги каже мотивите, но доколкото 

аз съм запознат с тях, не се увеличава щатното разписание, а само се 
разделя, за да може дирекцията, която се образува новата по „Младежки 
дейности“ да свърши повече работа по отношение на проектите, които ще 



бъдат за Европейска младежка столица, защото там ще има достатъчно 
много работа, за да може … 

 
Владимир ТОНЕВ 
С двама директори ще се работи по-лесно при същия персонал? 
 
Иван ЛУКОВ 
Ами единия директор си отговаря за едната дейност, другия за 

другата дейност. .. Така други, г-н Къчев и г-н Иванов, да дава обяснение 
като председател. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Г-н Тонев, искам да внеса едно пояснение към въпросното 

предложение имаше и входирано от „Черно море“, от ЖСК „Спартак“ и от 
отворения Обществен съвет по спорт мотивирано искане това да се случи, 
така че и обществения интерес желае тази трансформация на дирекцията. 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Имам ли думата? 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, г-н Къчев. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Благодаря. Няма да играя ролята на адвокат към Община Варна ни 

най-малко имам такова намерение, но като човек, който се грижи за този 
спорт във Варна повече от 25 год. - 30, това не е идея на самата 
администрация, това е продиктувано от необходимостта спорта да се 
отдели като функция от образованието, защото образованието е до време с 
младежката дейност, спорт има необходимост цял живот, всеки да 
спортува. Има спорт и за трета възраст, както започва дейността от 
предучилищна, училищна, студенти, специалните части, които тренират по 
други начини, активно население и хора в трета възраст, така че спортната 
дирекция без да се разшири щата ще изпълнява същите функции със 
същите тези хора, като естествено ще мине процедурата по конкурсното 
начало, както си му е по реда за назначаване на нов директор. Няма 
проблеми. Всичко ще бъде в добро, така че го гласуваме, предлагам да го 
гласуваме, да прекратим с дебатите, защото да се включим до 18 ч. в 
работното ни време. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Костадинов, г-н Костадинов поиска думата, след това 

процедурно прекратяваме дебатите. 
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз само искам да припомня нещо много интересно. Преди малко 

повече от година, когато имаше дирекция „Младежки дейности и спорт“ и 
когато по предложение на администрацията тази дирекция беше обединена 
с дирекцията по „Образование“, аз и още няколко души от общинския 
съвет изтъкнахме мисля, че г-жа Такева беше тогава също защитник на 
тезата, че тази дирекция трябва да остане, защото именно Варна е кандидат 
за Младежка столица на културата, Европейска младежка столица. Тогава 
ни беше обяснено, че всъщност това нямало никакво значение и т.н. Сега, 
ние ще подкрепим това решение, то е ясно, обаче за разлика от доста хора 
в администрацията ние общинските съветници помним. Не може миналата 
година да е било излишно, пък сега да е задължително. … Добре, година и 
половина. Така че, ако искаме да има някаква приемственост, ако искаме 
тази община да се развива с идея за 20 години напред, а не за половин 
мандат, малко от малко трябва да уважаваме и хората, които работят в нея. 
Благодаря.   

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Процедурно предложение за прекратяване на дебатите. 

Колеги, в режим на гласуване. Процедурното предложение за прекратяване 
на дебатите. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Марина Карапетян - „за“. .. Процедурно гласувахме прекратяване на 

дебатите. 
Сега гласуваме предложението така, както беше изчетено от 

председателя на комисията.  
 
2102-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. № РД15007037ВН-
001ВН/27.03.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява промени в 
структурата на общинската администрация на община Варна, както следва: 

1. Преструктурира дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт“ в дирекция „Образование и младежки дейности“ и дирекция 
„Спорт“, като запазва общата численост на общинската администрация. 

2. Определя дирекция „Образование и младежки дейности“ и 
дирекция „Спорт“, като второстепенни разпоредители с бюджет.  

3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и поради необходимостта от 
защита на важни обществени интереси, а именно кандидатстването на 
община Варна по проекти свързани с определянето на град Варна за 
„Европейска младежка столица“, Общински съвет – Варна допуска 
предварително изпълнение на решение № 2102-13/40/30.03.2015 г. на 
Общински съвет – Варна. 



 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 1; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Точка четиринадесета. 
 
 
 
 

  



XIV. 
 
По точка четиринадесета 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) – приемане на „План за действие 2015 г. – 2017 г.“ към 

„Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2012 г. – 
2020 г.“. 

(2) – даване на предварително съгласие за преминаване през имоти 
общинска собственост, съгласно ПУП - ПП за обект: „Трасета на 
разпределителни газопроводи и отклонения в два участъка до 
„Екарисаж Варна“ ООД в землището на с. Тополи, Община Варна. 

(3) – даване на предварително съгласие за преминаване през имоти 
общинска собственост, съгласно ПУП - ПП за обект: „Външно кабелно 
електрозахранване по КВС на з-ще с. Тополи, Община Варна“. 

(4) – одобряване на ПУП – ПРЗ на жк „Чайка“, гр. Варна. 
(5) – разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ 

за III м.р. на жк „Вл. Варненчик“. 
(6) – одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ и улична регулация от о.т. 

338 до о.т. 339, кв. 5 по плана на со „Зеленика“, Община Варна. 
 

Докл.: Таня Парушева – Председател на ПК “АСУОРТОНМ” 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на комисията, г-жа Парушева за 

изчитане на проектите за решение. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, правя първо процедурно предложение точка 2 и 3 да се 

гласуват заедно, с едни и същи мотиви са и става въпрос за даване на 
предварително съгласие за преминаване през имот общинска собственост. 

 
Иван ЛУКОВ 
Гласуваме за анблок, извинявайте колеги, че така … В режим на 

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

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Първото предложение на комисия по „Архитектура“: 
 
 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2103-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 от 
Закон за енергийната ефективност, чл. 9 и чл. 10, ал. 1 от Закон за 
енергията от възобновяеми източници, съгласно „Споразумение на 
кметовете“ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15005684ВН/05.03.2015 г., Общински съвет – Варна приема „План за 
действие 2015 г. – 2017 г.“ към „Стратегия за устойчиво енергийно 
развитие на община Варна 2012 г. – 2020 г.“, съгласно приложение към 
настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
Г-жо Донева, може ли да седнете за малко? 
 
Снежана ДОНЕВА 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Зачитам проектите за решения, които гласувахме да са анблок: 
 
2104-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 

1 от ЗОС, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15007147ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна дава 
предварително съгласие за преминаване през имоти общинска собственост, 
съгласно ПУП-ПП за обект: „Трасета на разпределителни газопроводи и 
отклонения в два участъка в обхват: общински полски път, покрай ПИ 
№№ 43, 5, 12, 11, 10, 3, 2, 1 до общински път VAR 1080 и от общински път 
VAR 1080, южно от ПИ №№ 12, 13, 14, 15, 49 до „Екарисаж Варна“ ООД“ 
в землището на с. Тополи, община Варна. 

 
 
 
2105-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 

1 от ЗОС, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15007149ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна дава 
предварително съгласие за преминаване през имоти общинска собственост, 
съгласно ПУП - ПП за обект: „Външно кабелно електрозахранване от 
ТП № 4 в с. Тополи до ШК – 6А пред ПИ 72709.23.7 по КВС на з-ще с. 
Тополи, община Варна“. 

 



Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения? Няма. Преминаваме към гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложенията се приемат. 
 
Мутафов – „за“. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА,  чл. 129, ал. 1, във 

връзка с чл. 110, ал. 4, чл. 16, ал. 1-5, чл. 22, чл. 103, ал. 4 от ЗУТ, писмо вх. 
№ ИИБ 13003508ВН/04.12.2013 г. на РИОСВ, Решение по т. 7 на Протокол 
№ 36/25-26.11.2014 г. на ЕСУТ – Община Варна и по предложение на 
кмета на община Варна с изх. № РД15007675ВН/24.03.2015 г., Общински 
съвет – Варна одобрява проекта за ПУП - ПРЗ на жилищен комплекс 
„Чайка“ (19 м.р. и 20 м.р.) – гр. Варна и план схемите (ЕЛ, В и К) по чл. 
108, ал. 2 от ЗУТ към него. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Мнения и съображения? Няма. .. Извинявам се. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Имаше. На поставения въпрос от г-н Липчев в началото на 

заседанието, има представител на екипа разработил плана. Провериха 
кадастралната подложка върху, която е направена. Заповядайте да ни 
запознаете с информацията. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Г-н Липчев, д-р Липчев заповядайте. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги и господата, които са направили плана, аз на 

комисия също взех отношение, подкрепям плана за „Чайка“. Имам 
известен опит и информация относно този казус. В тази връзка искам да ви 
зачета следните текстове от ЗУТ. Съгласни чл. 61, ал. 4 от ЗУТ озеленени 
площи собственост на държавата и общината са публична собственост. 
Съгласно чл. 62, ал. 3 от ЗУТ съществуващите озелени площи 
представляващи публична собственост се устройват и опазват, като 
защитени територии по смисъла на чл. 8, т. 4 от ЗУТ. Т.е. същия трябва да 
придобият конкретно предназначение за природозащита. Става въпрос, 
тука има имоти, които ги видяхме в плана и аз информирах още тогава 
главния архитект на общината. Конкретно става въпрос за УПИ II-245, 
който е отреден за комплексно жилищно строителство. За този имот 
миналата година има съставен акт за публична държавна собственост, той 
представлява в момента градина. Това е имот, който се намира на ъгъла на 



входа за комплекс „Чайка“ от пътя „Златни пясъци“ в дясно. Целия имот 
абсолютно е градинка. Има акт за публично държавна собственост, а в 
плана е отразен, за комплексно жилищно строителство. Повтарям го още 
веднъж за протокола, да не стане грешка - УПИ II- 245. Правя една 
забележка, нека този имот и ако има други имоти, които са актувани с 
актове за публично държавна собственост или публично общинска, нека те 
и не са предвидени за обезщетение на собственици, без да се засягат 
частните интереси да бъдат, да бъде това коректно отразено в плана в 
последствие. Благодаря ви.   

 
Янко СТАНЕВ 
…………... /н.р./ 
 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. .. Предлагаш ли нещо? 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Предлагам да се включи, като забележка в плана, още тогава го 

казах, даже цитирах конкретно имота. Предлагам, като забележка да се 
гласува за имоти, за които има съставени актове за публично държавна 
собственост или публична общинска собственост и не представляват обект 
на разпоредителни сделки или на замяна за обезщетение на частни 
собственици, т.е. нямат претенции към тях. Както е съответния имот в 
момента те да бъдат коректно отразени в общия устройствен план на ж.к. 
„Чайка“, 19 и 20 микрорайон. Това е. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. 
 
Пламен НАЧКОВ 
……………. /н.р./ 
 
Снежана ДОНЕВА 
Момент, момент, момент. Кажете господин … Ако обичате на 

микрофона за записа. .. Пламен Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Значи смисъла на предложеното решение е да одобряваме един план. 

В решението, което се предлага от комисията. В един момент се оказва, че 
това което, парцела за който г-н Липчев казва се отрежда за жилищно 
строителство, т.е. къде е разминаването. Защото в един момент този имот 
може веднага да се разиграе за жилищно строителство, като влезе в сила 
този план. 

 
 



Янко СТАНЕВ 
…………... /н.р./ 
 
Пламен НАЧКОВ 
Ами зелено, като е зелено няма да бъде отреждането за жилищно 

строителство. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Какво предлагате г-н Начков, точно? 
 
Пламен НАЧКОВ 
Ами забележката, която г-н Липчев каза, тя не си променя 

застройката, това искам да кажа. Значи или си промяна в нашето решение 
записваме, че променяме отреждането на имот еди кой си за жилищно в 
зелени площи или за озеленяване нали и това е. 

 
Таня ПАРУШЕВА 
Г-н Начков, затова записахме номера на имота, аз само искам да … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Оставете председателката да се доизкаже и тогава. .. Заповядайте 

госпожо председател. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Мисля, че конкретиката на коментара на г-н Начков всъщност в 

никакъв случай не е в противоречие с този, който г-н Липчев направи. Аз 
за това съм записала номера на имота. За това помолих да запиша номера 
на имота. Разговарях с архитект Друмев по повод конкретния имот за 
който става въпрос. Г-н Липчев на комисия в действителност попита има 
ли такива имоти и също каза, че до сесия ще се запознае за наличието на 
такива. Какво всъщност се е случило с разминаването за този имот. Това, 
което разбрах от колегите е, че при изготвянето на опорния план и при 
обявяването на така изготвения план за „Чайка“ в хода на процедурата по 
одобряване на плана има издаден нов акт за държавна собственост. Т.е. 
изходните данни, които са дадени при изработването на плана са били 
абсолютно правилни. Така че при, във хода по процедиране на плана има 
издаден нов акт. В момента с предложението, което … Да. … Така, по 
повод на това дали би следвало този план да предвижда за имоти с частна 
общинска или публична собственост друго отреждане, коментирахме на 
комисия следното нещо. В края на краищата един план се ободрява и се 
процедира с идеята той да даде устройство на развитие на една територия. 
В никакъв случай не следва да се очаква, че Община Варна като 
собственик ще определи абсолютно всички имоти на които е собственик да 
нямат отреждане. За конкретния, след като той е с акт за публична 



държавна собственост, разбира се трябва да има конкретен запис. Така че 
… 

 
Снежана ДОНЕВА 
Как предлагате, с корекцията да се направи предложението? 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Вижте. .. Може ли да говоря? 
 
Снежана ДОНЕВА 
Да, заповядайте. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Вижте сега, значи предлагате ни план, който има дефект. И сега се 

мъчим на сесия да изправим този дефект. Не можем ние тука сега да 
решим точно кои параметри, кой е сгрешен или е държавна собственост. За 
това аз предлагам този имот или този ПУП да бъде върнат, и да бъде 
приведен във вид, който е удобен да може общинския съвет да вземе 
решение. Защото ни не може да приемаме план и да казваме някакви 
условия допълнително. Значи той тогава той не е план. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Да, добре, благодаря, разбрах. Значи имаме две предложения на 

проф. Джагаров да бъде оттеглено и другото предложение на 
председателката на комисия. Има ли други мнения предложения? Няма. 
Минаваме към гласуване. 

 
Пламен НАЧКОВ 
……………. /н.р./ 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Сега колеги, само да направя … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Гласуваме предложението на г-н Джагаров за оттегляне и после 

твоето. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Сега само да направя един коментар … 
 
Снежана ДОНЕВА 
 
Резултати от гласуването: за – 8; против – 13; въздържали се – 18; 

отсъстващи – 9, предложението не се приема. 
 



Таня ПАРУШЕВА 
Така колеги, искам да направя следния коментар. Това че в някакъв 

конкретен имот в момента има и пак казвам - става въпрос за един имот, за 
който е коментара на г-н Липчев. Този план в хода на обявяването му е 
обявен и на заинтересованата администрация, именно областна 
администрация. В този смисъл аз в момента не виждам логика в това, както 
и самото гласуване показа този план да бъде оттеглен. Напротив, 
коментара ми е следния - да вземем изрично решение с което … Първо, 
този имот ще стена общинска собственост тогава, когато ние приемем този 
план. Той в момента има характеристики на държавна собственост. Ние не 
може да вземаме, ние не сме заинтересована страна да вземаме решение по 
повод на това, каква ще бъде позицията на областна администрация. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Д-р Липчев. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаема госпожо председател, за пояснение на Вас и на хората 

отсреща, значи аз … Става въпрос на този Ваш, че е обявен - аз съм 
съгласен.  Не знам кой го е обявил и кога го е обявявал, аз знам че този акт 
... 

 
Таня ПАРУШЕВА 
Функцията за обявяването е на районна администрация …. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
… за публична държавна собственост е актуван миналата година и 

този имот отговаря да бъде, да има акт за публична държавна собственост 
и аз точно упоменах и на колегите архитект Бузев и на архитект Друмев, 
показах им къде се намира, показах и на комисията. Това представлява 
действително зелена площ и той се намира на входа. Сага аз няма да, 
гласувах „въздържал се“ за оттеглянето. Аз съм „за“ приемането на този 
план и съм изстрадал доста тази процедура за господата отсреща те знаят, 
и на мой гръб много хора си правиха пиар, нали става въпрос за г-н 
Кръстев … Моля, някой … Бърза ли? 

 
Снежана ДОНЕВА 
Продължавайте господин ... 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Да благодаря. И в крайна сметка те доказаха, че не са прави и че не 

по този начин се правят нещата. Именно за това искам да спася тази зелена 
плащ и ви уведомявам за този, за това УПИ. Ако не друго, поне това УПИ 
може в момента да го изключим от неговото, от неговото отреждане за 
комплексно жилищно строителство и за това Ви съобщавам този факт сега 



и на комисия. Аз се надявах, че заинтересованите лица и хората от 
администрацията до този момент трябваше да внесат това предложение, но 
понеже те не го свършиха нали, за това аз го правя конкретно с номера на 
УПИ-то, нали и с това. Така че предлагам плана да бъде приет и този имот 
да бъде изключен от неговото, от комплексното жилищно строителство и 
да бъде оставен като публична държавна собственост за озеленяване. Това 
е. 

 
Таня ПАРУШЕВА 
Единствения ми коментар е в посока на това, дали корекцията … 

Първо, дали отреждането, смяната на отреждане, смяната от това да има 
отреждане на застрояване в имот за озеленяване по никакъв начин не 
влошава характеристиките на плана, напротив - процента на озеленени 
части ще се увеличи. Единственото, което аз лично смятам, че няма 
проблем да се гласува по този начин с изключението за отреждането за 
този имот … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Д-р Станев. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Още повече, че той има и съдебна фаза на своето обявяване. Не знам 

юристите, какво ще направят като коментар. Защото да не се окаже със 
записване на тази корекция в същинската част на решението, ние ще 
поставим въобще под въпрос самото решение. Това по-скоро е въпросът, 
никакъв друг. 

 
Янко СТАНЕВ 
Как, как, как - не е вярно това. Може ли да кажа? Защото чакам. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Да, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
На всички в залата е ясно … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги запазете тишина. 
 
Янко СТАНЕВ 
… имаме сблъсък на две тези. Първо, плана трябва да мине, за да 

може болшинството от хората, които имат интереси, инвеститори и 
граждани в „Чайка“ да си решат този проблем, който 7 - 8 год. го 
решаваме. А Петьо Липчев съвсем обективно каза, че поради факта че и 
той е един от желаещите да строят там, често пъти си правим упражнения 



на гърба му. И това е вярно. Какво трябва да направим днеска? Този план 
трябва да мине, в никакъв случай не му създава порок факта, че 
премахваме, би трябвало да се гордеем с това, че премахваме един имот, 
който някой, някъде е предвидил да го даде на търг след време и за да 
застрои някой, някакво жилищно строителство. Ай стига се правете на 
ударени. И тъй като аз съм „за“ това да има повече озеленяване и някой ни 
информира, в случая Петьо Липчев, който често се упражнявам върху него, 
но сигурно ми е простил. И смятам, че в момента можем да изключим това 
УПИ, тъй като общинския съвет е принципал. Ние решаваме за тоя план 
какво да обявим и какво не. Иначе за какво да гласуваме, че аз тогава съм 
съгласен хората сами да си го гласуват. И за това, ако създава някакъв 
дефект чисто правно, аз пет юристи ще докарам с пет мнения. Значи трябва 
ми това мнение, което няма да създаде дефект. И да гласуваме плана без 
това УПИ, с което архитект … Аз не знам къде са тука … А той е тука … 
Чакай, той архитект Друмев знае всичко. Я ела тука и кажи, какво трябва 
да направим. И съм с това предложение - да гласуваме без туй УПИ, да 
знаем, че сме направили едно добро на центъра на града да махнем някакво 
огромно жилищно бетонно, ала там в баира дето са вкарани едни къщи 
между боровете и след това боровете изчезнаха. Нали всички знаем за 
какво става въпрос? Имаше едни огромни борове на входа на Варна около 
паметника на тъй наречената Българо – Съветска дружба, после една 
къщичка цъфна с басейн - не се виждаше, сега след години се виждат 
къщички само. Ако някой ме пита как станаха тез къщички ще ви кажа, ей 
тъй както сега ей туй нещо го гласуваме. Твърдо съм да отпадне и да 
остане озеленяването в по-голям процент. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Последно предложението е с премахването на УПИ-то? Ок. … 

Заповядайте. Архитект Друмев, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
…………. /н.р./ 
 
Арх. Пламен ДРУМЕВ  
Ми какво мога да кажа по случая – явно в продължение на десет 

години, от както се изработва този проект имота е бил или общинска или 
държавна собственост. Предполагам, че някой е имал интерес да го купи, 
последния момент сделката се разваля, областта го актува както публична 
държавна и сега влизаме в противоречие на закона, че предвиждаме в 
публично държавна собственост и то за озеленяване да се изгражда 
жилищно строителство, което въобще не е приоритет нито на областта, 
нито на общината. Това мога да кажа,  да … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Разбираме, че не може да се оправи? 



Арх. Пламен ДРУМЕВ  
Сега, ако трябва да разясняваме цялата процедура по актуването на 

имота като публична собственост … 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, мога ли да направя следното … 
 
Арх. Пламен ДРУМЕВ  
… трябва да се провери преписката. При условие, че действащия 

план е бил спрян, не знам на какво основание са го актували както 
публична държавна. 

   
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. … Огнян Къчев. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, да направя предложение за проект за решение … 
 
Огняна КЪЧЕВ 
Дадоха ми думата, само да кажа нещо. Уважаеми г-н председател, г-

н Луков, уважаеми колеги – цялата тая гимнастика, която тук я 
упражняваме в риторика, всеки да се упражнява да говори и да изказва 
някакви тези, щеше да отпадне, ако имаше по чл. 63 от ЗУТ, Закон за 
устройство на територията – Публичен регистър на озеленените площи. 
Към моментна няма такъв регистър в град Варна. Приетия Общ 
устройствен план има липси в него и именно поради такива факти, че няма 
отредено кое е зелено, кое е за жилищно застрояване, имаме такива 
проблеми. Към момента аз този план ще го подкрепя да мине, защото 
плана трябва да мине и след като, след една година този Публичен 
регистър на озеленените площи влезе в сила, тогава вече излизаме и 
казваме към Общия устройствен план има опорен план на зелената 
система. Тука е зелено, тука е за застрояване. И отпадат всякакви такива 
гимнастики, които половин час тука ги приказваме. Плана ще го подкрепя. 

 
Таня ПАРУШЕВА 
Г-н Къчев, всички тези гимнастики са за стабилност на решението ни 

и не смятам, че някой в момента от колегите, които са се изказали 
включително и комисията по „Архитектура“ са били на различно от 
мнението, което коментираме. Това което се обсъжда е единствено и само 
това решение да бъде стабилно, не желаем да създаваме нестабилни 
решения. Така колеги, правя следното предложение: 

 
2106-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА,  чл. 129, 

ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 4, чл. 16, ал. 1-5, чл. 22, чл. 103, ал. 4 от ЗУТ, 
писмо вх. № ИИБ 13003508ВН/04.12.2013 г. на РИОСВ, Решение по т. 7 на 



Протокол № 36/25-26.11.2014 г. на ЕСУТ – Община Варна и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007675ВН/24.03.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява проекта за 
ПУП - ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“ (19 м.р. и 20 м.р.) – гр. Варна 
и план схемите (ЕЛ, В и К) по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, като променя 
отреждането за УПИ II-245 „за озеленяване“. 

  
Иван ЛУКОВ 
Колеги в режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Петър Липчев за протокола - „за“. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
 
2107-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,  чл. 124а, ал. 1 

и ал. 5 от ЗУТ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007680ВН/24.03.2015 г., Общински съвет – Варна разрешава 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за III м.р. на жк „Вл. 
Варненчик“, одобрен със Заповед № Р-448/11.12.97 г. на кмета на община 
Варна, при спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на 
територията, ОУП на община Варна с Правилата и нормативите за 
прилагането му, Специфични правила и нормативи към окончателен 
проект за Общ устройствен план на община Варна. 

Проектът е за сметка на физическите и юридически лица, по чиято 
инициатива е започнала настоящата процедура и подлежи на обществено 
обсъждане по реда на чл. 127, ал. 4 от ЗУТ. 

 
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. 
 
За протокола, Петър Липчев - „за“. Паднала му е батерията на 

таблета. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
 
2108-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,  чл. 21, ал. 7 от 

ЗОС, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 81, ал. 4 от ЗУТ и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 



РД15007720ВН/24.03.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява ПУП - 
ПРЗ за урегулиран поземлен имот УПИ XIX-241 и улична регулация от 
о.т. 338 до о.т. 339, кв. 5 по плана на со „Зеленика“, община Варна. 

 
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. 
 
Петър Липчев  и д-р Бояджиев - „за“. 
Преминаваме към точка петнадесета от дневния ред. 

  



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 
Зачитам проектите на решение: 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2109-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава Десислава Марчева Бонева 
като контрольор на „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/.   

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Д-р Бояджиев, не Ви чух - „въздържал се“, д-р Липчев - „въздържал 

се“. 
 
2110-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147 и чл. 

274 от ТЗ, чл. 6 от Наредбата за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, 
Общински съвет – Варна решава да се продължи дейността на търговско 
дружество „ЖИЛФОНД” ЕООД /в ликвидация/, ЕИК 813109281, със 
седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. “Съборни“ 19а. 

 
Мнения и съображения? Няма … Не, продължаваме го да .. Не в 

ликвидация, а го връщаме да си работи нормално. 
 
Пламен НАЧКОВ 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Прекратяваме ликвидацията, да. … „Жилфонд“. .. В режим на 

гласуване. 



Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 7; 
отсъстващи – 3, предложението се приема. 

 
2111-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 

т. 5 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като ликвидатор на 
„Жилфонд” ЕООД Цанко Георгиев Цветанов. 

 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Да? 
 
Николай НЕДКОВ 
Ние освобождаваме ликвидатора, обаче до назначаването на 

управителя, би трябвало ликвидатора да остане да работи. Така че в тая 
насока предлагам да гласуваме, когато назначаваме управител, че до 
встъпването на новия управител да си работи ликвидатора. 

 
Иван ЛУКОВ 
Няма логика. .. Зачитам следващото решение. Следващия проект за 

решение. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ, 

Общински съвет – Варна избира инж. Ясен Станчев Везиров за управител 
на „Жилфонд” ЕООД до провеждане на конкурс. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ, 
във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Наредбата за реда за упражняване 
на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
община Варна да организира и проведе конкурс за избор на управител на 
„Жилфонд” ЕООД, при спазване на решение № 162-5/7/06.03.1996 г. на 
Общински съвет – Варна, след което да внесе резултатите от конкурса за 
утвърждаване от Общински съвет – Варна. 

На основание чл. 274, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет – Варна възлага 
на управителя да заяви решението за продължаването на дружеството за 
вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията. 

Г-н Недков. 
 
Николай НЕДКОВ 
Аз виждам, че тука се вземат коалиционни решения зад гърба на 

Община Варна, защо изведнъж се спуска, човека може да е много свестен, 
не го познавам. Някакъв парашутист, който никой не познава от нас. 
Назначен явно от коалиционните партньори в този Общински съвет и 
изведнъж неглижираме човека, който е най-добре запознат – три години, 



който беше крепен от същото това мнозинство, сега изведнъж е снето от 
него политическото доверие. И един конкурс се прави за няколко месеца и 
ще дойде един човек, който никой не го познава и сега тепърва ще гледа 
това дружество. Защо се прави всичко това? Значи много, много прилича 
на мащехата всъщност се сетила, че доведеното дете не било нейно. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така, г-н Атанасов заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, аз искам единственото нещо, 

което да попитам – първо, чие е това предложение, кой е този човек? … 
Тъй ли … А, не знаех? Сериозно? .. Ами ти имаш по-близки отношения с 
него, трябваше … Извинявам се, извинявам се. Да. .. Не знаех, че е това. 
Ще му предам да ти кажа. … Така .. Е ми чувал съм го от време на време. .. 
Така че на кого е това предложение, тука няма да коментирам политически 
кой, какво и защо. Искам да видя кой е този човек, какъв е, къде му е CV – 
то, елементарни неща. Нали нищо друго и кой го предлага. Защото 
наистина, предния път аз бях „против“ и настина имаше тука, и вив бяхте 
„за“ да го освобождаваме, докато не си довърши работата. И тука се 
абстрахирам от всякакви политически залитания - какъв е, защо е и какво 
е. Това ме интересува и искам да го знам и защо си е тръгнал човека? 

 
Иван ЛУКОВ 
Тръгна си защото очакваше, че утре ще продължи сесията и утре ще 

се разисква този въпрос. Инженер, офицер от резерва, бил е последните 
три години, бил е последните три години директор, отговорник по 
незаконното строителство, ако не се лъжа и така. … Инженер .. Не, 
строител е, т.е не го знам дали е строител, но се е занимавал с това. … Г-н 
Балабанов. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Във връзка с дебатите колеги, предлагам за да няма повече драми да 

заложим един по-кратък срок за провеждането на конкурса, ако искате. 
Кой бил … Ще заложим един месец срок и така нататък. 

 
Иван ЛУКОВ 
Абсолютно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да си вземем решението, вече като се проведе конкурса, комисия ще 

си избере кандидат за управител на дружеството. .. Предлагам 
прекратяване на дебатите. 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Ами ще Ви отговорим. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нашата група г-н Атанасов, го предлага. Групата на „ГЕРБ“ предлага 

господина … Групата на „ГЕРБ“. 
 
Иван ЛУКОВ 
Инженер казахме. … Постъпи предложение в срок да запишем в 

проекта за решение, в срок до 1 месец от вземане на настоящото решение 
да се организира и проведе конкурс за избор на управител на „Жилфонд“ 
ЕООД. 

 
Христо АТАНАСОВ 
………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
По предложение на групата на „ГЕРБ“. … Така. 
 
Николай НЕДКОВ 
………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Абсолютно сте прав. .. Ами беше тука и си тръгна. … Ами нали утре 

трябваше да продължим … Имаше предложение за прекратяване на 
дебатите. В режим на гласуване за прекратяване на дебатите. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 4; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
В режим на гласуване за така направеното предложение с 

допълнението в срок до 1 месец от вземането на настоящото решение да се 
организира провеждането на конкурс.  

 
Николай НЕДКОВ 
………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Ние го освободихме вече, взимахме решение – освободен е. 
 
Николай НЕДКОВ 
………………. /н.р./ 
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Така, значи с предното решение ние го освободихме, сега ако 

изберем управител .. Ликвидатора. 
 
Николай НЕДКОВ 
………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Т.е има две предложения. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Така, има две предложения за инж. Ясен Везиров, другото е за Цанко 

Цветанов да остане, като изпълняващ длъжността до провеждането на 
конкурс. Така, Вашето първо - гласуваме по реда на постъпване, не на 
постъпване, а последното предложение което е, а то е … Така, 
предложението за инж. Ясен Станчев Везиров, гласуваме с 1 месец, да. В 
режим на гласуване, предложението за инж. Ясен Станчев Везиров с 
добавката в срок до 1 месец от вземане на настоящото решение, да се 
организира провеждането на конкурс. 

 
2112-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 

т. 5 от ТЗ, Общински съвет – Варна и избира инж. Ясен Станчев Везиров 
за управител на „Жилфонд” ЕООД до провеждане на конкурс. 

2112-15-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 
1, т. 5 от ТЗ, във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна възлага на 
кмета на община Варна, в срок до 1 месец от вземане на настоящото 
решение, да организира и проведе конкурс за избор на управител на 
„Жилфонд” ЕООД, при спазване на решение № 162-5/7/06.03.1996 г. на 
Общински съвет – Варна, след което да внесе резултатите от конкурса за 
утвърждаване от Общински съвет – Варна. 

2112-15-2. На основание чл. 274, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна възлага на управителя да заяви решението за продължаването на 
дружеството за вписване в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията. 

 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 5; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
В такъв случай на г-н Недков предложението отпада. 



 
2113-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от 

ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава, като член на Съвета на 
директорите на “Дворец на културата и спорта” ЕАД Дарина Павлова 
Павлова. 

 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
По нейно искане – постъпва на държавна работа, в която ще има 

конфликт на интереси и иска да бъде освободена. 
  
Резултати от гласуването: за – 38; против – 1; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 от ТЗ, чл. 13, 

ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на община Варна от капитала на търговските дружества, 
Общински съвет – Варна избира за член на Съвета на директорите на 
“Дворец на културата и спорта” ЕАД Силвия Георгиева Иванова. 

Мнения и съображения? 
 
Николай НЕДКОВ 
………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Така, ето къде е CV-то от 11.09.2006 г. до 30.06.2014 г. работи в 

Министерство на земеделието и храните – Областна дирекция земеделие 
град Варна, общинска служба по земеделие гр. Аксаково, държавна 
администрация, старши експерт. 

 
Николай НЕДКОВ 
………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Там е работила, да - после и в държавна администрация, старши 

експерт, извършване на проверки, изготвяне на компетентни отговори и 
експертни становище по поставени въпроси и проблеми. Оказване на 
методическа и техническа помощ на земеделски производители на 
територията на общината. Общинската служба по въпросите на селското и 
горско стопанство. Водене и поддържане на регистри обслужващи 
дейности на общинската служба, участие в комисии по приемане на 
извършени технически дейности. Участие в други … /н.р./, деловодство. 
Към настоящият момент административен секретар, съставяне на 
документи във връзка с договорените отношения на контрагентите на 



дружеството, организиране, предоставяне на информация, деловодство. 
Завършила е Тракийския университет, магистър. Владее български, 
английски, руски … Майчин език - български. Извинявам се, добре. 
Извинявам се, майчин език - български. .. Така, отлично умение за работа, 
така … Това е. Моля? … Г-н Тонев. 

 
Владимир  ТОНЕВ 
От името на групата, „Алианс за Варна“ я предлагаме. Благодаря ви. 
 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
  
2114-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 

от ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета на 
директорите на “Дворец на културата и спорта” ЕАД Силвия Георгиева 
Иванова. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 12; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Преминаваме към следваща точка – шестнадесета. 

  



XVI. 
 
По точка шестнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Освобождаване и избор на представители и членове в 

Областния съвет за развитие на област Варна. 
 

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

Р Е Ш Е Н И Я: 

2115-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,  Общински 
съвет – Варна освобождава Марио Димитров Шиваров, като 
представител и член в Областния съвет за развитие на област Варна. 

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

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,  Общински съвет – 

Варна определя за свой представител и член в Областния съвет за развитие 
на област Варна за мандат 2011 - 2015 г. И имате думата за предложения, 
със правата да извършва всички правни и фактически действия във връзка 
със защитата интересите на Община Варна. Г-н Балабанов, заповядайте. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Правя предложение мястото на г-н Марио Шиваров, доколкото си 

спомням, чиито правомощия бяха прекратени, да бъде заето от г-н Славчо 
Славов. Правя предложението от името на групата на „ГЕРБ“. Ето го г-н 
Славов в цялата му светлина. Моля, запознайте се. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
2116-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,  Общински 

съвет – Варна определя за свой представител и член в Областния съвет за 
развитие на област Варна за мандат 2011-2015 г., Славчо Славов Славов 
с правата да извършва всички правни и фактически действия във връзка 
със защита интересите на община Варна. 

 



Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 

 
Д-р Липчев – „за“. 
Точка седемнадесета от дневния ред. 

  



XVII. 
 
По точка седемнадесета 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 на лица. 
 

Докл.: Медиха Хамза – Председател на ПК „СДЖП“ 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ПК „Социални дейности и 

жилищна политика“, докладва доц. д-р Медиха Хамза. 
 
Медиха ХАМЗА 
Благодаря. Г-н председател, уважаеми колеги, една единствена 

точка: 
 
2117-17. 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 № 
1958-3/39/04.02.2015 г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП и по 
предложение на Иван Портних, кмет на община Варна с изх. № 
РД15007655ВН/24.03.2015 г., Общински съвет – Варна отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и 
комунално – битови потребности на лицата, посочени в приложение № 1 
към настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Медиха ХАМЗА 
Благодаря ви колеги. 
 
Иван ЛУКОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Д-р Липчев за протокола – „за“ и Христо Атанасов – „за“. 
Точка осемнадесета от дневния ред. 
 
 
 
 

  



XVIII. 
 
По точка осемнадесета 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 
Колеги, до този момент писмено в дирекция „Канцелария на 

Общински съвет“ не са постъпили предложения за промяна в комисиите. 
Точка деветнадесета.  

 

  



XIX. 
 
По точка деветнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 

Докл.: Иван Луков  – Председател на ОбС 
 
Иван ЛУКОВ 
До този момент … Възможно е, но до този момент не са постъпили 

предложения … До този момент писмено в дирекция „Канцелария на 
Общински съвет“ не са постъпили предложения от граждани за тази точка 
за дискусия. 

 
 
Поради изчерпване на дневния ред закривам Четиридесетото 

заседание на Общински съвет – Варна. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                ВАРНА 

 
                           _______________ /ИВАН ЛУКОВ/ 

 
ИЗГОТВИЛ Н-К ОТДЕЛ „КОбС”  
 

  
________________/Ю. ПЕТКОВА/    

             
 
 

                                   СЪГЛАСУВАЛ 
 

                           __________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 


	2093-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение от кмета на община Варна с изх. № РД15007840ВН/26.03.2015 г., Общински съвет – Варна реши:

