
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 42 
 
Четиридесет и второто заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Иван 
Луков, се проведе на 05.08.2015 г. (сряда) от 09:00 ч. до 18:00 ч. и на 
06.08.2015 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 18:00 ч.  

 
Присъстват 45 общински съветника, отсъстват: 
 

Антон АПОСТОЛОВ 
Огнян КЪЧЕВ 
Снежана ДОНЕВА 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Г-н председател, с оглед успокояване на обстановката и обединяване 

на залата, утре е 6-ти Август. …. През 1945 г., Втората световна война в 
град Хирошима е пусната бомба, от която са загинали 70 хил. души. Моля 
за минута мълчание, която да обедини хората в залата в името на мира и 
разбирателството между всички страни в света и всички квартали, 
обединени около мира. …. Моля за минута мълчание.  

 
Кирил КАЛЪЧЕВ 
Г-н общински председател, хайде да започваме работа. …. Много 

моля, много моля всички тук присъстващи, нека да запазим малко тишина 
и да дадем шанс да започнат тези хора да работят, да се вземе някакво 
решение най-накрая. Все пак всеки за това е тука.  

 
Иван ЛУКОВ 
Спрете микрофоните в залата, оставете само моя. 
 
Кирил КАЛЪЧЕВ 
Община Варна, харесва ли ви това? Хората обичат ли ви? 
 
…………… /гражданка/ 
Някои да. …. Всичко ми харесва, абсолютно всичко ….. /н.р./ 
 
Кирил КАЛЪЧЕВ 
Осъзнайте, по камерите изглежда, че вие работите срещу нас. Нито 

едно хубаво решение не се е взело до сега. Какво правите със циганската 
интеграция? Вие знаете ли какво е интеграция? Кой ви научи какво е 
интеграция? …. Къде прочетохте какво е интеграция и имате ли диплома 
за интеграция въобще? Аз мога да ви кажа какво е интеграция със 
самочувствие. Интеграция не е изнасилване, един етнос да го вкарвате в 



квартал с друг етнос. Етническо изнасилване. Защо не се съобразявате с 
българския народ и положението на българския народ сега? Ние 
намаляваме. Съвсем наскоро ГЕРБ, ДПС, БСП тука на комисия приеха 20 
млн. бюджет за интеграция на роми. …… /н.р./ А сега какво направихте …. 
/н.р./ ин витро оплождане на нашите български жени ….. /н.р./ 

 
Иван ЛУКОВ 
Сложете го Вие, Вие ги докарахте, сложете го Вие. …. Ако докарам 

полиция тука нали ще кажат, че съм докарал полиция. …. Кажи какво да 
направя? 

 
Владимир ТОНЕВ 
……………… /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Уважаеми колеги, уважаеми граждани, които присъствате в залата, 

докато се успокоят страстите ви предлагам, който пуши цигари да излезе 
да запали по една цигара, да се успокоят страстите. Началото на днешното 
заседание го отлагам с един час. 

 
Йордан БИКОВ 
….. никой няма да излиза ….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Все още нямаме кворум. … Нямаме кворум в системата, моля 

колегите да си включат таблетите. …. Ако смятате, че тези викове в залата 
е спокойствие и можем да започнем работа, здраве му кажи. Това ли е 
спокойствието, което ми гарантирахте г-н Биков? 

 
Йордан БИКОВ 
Аз Ви гарантирах ….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
С мегафон в зала ми гарантирате спокойствие? 
 
Йордан БИКОВ 
Много ви моля, много ви моля, да не нарушаваме реда. Хайде да 

запазим малко тишина, да видим те до къде ще я докарат. 
 
 
 
 



Тодор ИВАНОВ 
Искам да помоля представителите на медиите да се изтеглят в 

страни, за да могат гражданите да наблюдават работата на общинския 
съвет. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, за минутка внимание, ако обичате. … И гражданите, които 

присъстват в залата, много ви моля за тишина в залата. В момента имаме 
положени 41 подписа, имаме необходимия кворум и можем да започнем 
заседанието. 

Откривам Четиридесет и второто заседание на Общински съвет – 
Варна. Преди да започнем същинската работа, бих призовал колегите и 
гражданите, които са в зала с едноминутно мълчание да почетем паметта 
на доц. Лидия Петкова. 

 
/Последва едноминутно мълчание./ 
 
Благодаря. .. Запазете тишина, достатъчно е усилен микрофона, до 

сега се е чувало, предполагам, че и за напред ще се чува. Ако имаме 
тишина в залата, всичко ще бъде наред. 

Така, поканвам председателя на Общинската избирателна комисия г-
н Венелин Жеков, за изчитане на решение на избирателната комисия. .. Г-н 
Венелин Жеков председател на Общинската избирателна комисия, да 
излезе на микрофон да изчете решение на Общинската избирателна 
комисия, за новия съветник, който влиза на мястото на доц. Лидия 
Петкова. 

 
Венелин ЖЕКОВ 
Добър ден, ще прочета Решение № 591 на Общинската избирателна 

комисия - Варна от 28.07.2015 г. Постъпило е писмо с вх. № 356 от 
Градския съвет на БСП ведно с препис - извлечение от акт за смърт на 
общински съветник доц. Лидия Петкова, както и заявление за отказ на 
следващия поред в листата на общинския съвет - Александър Калчев. ОИК 
– Варна като взе предвид закона, реши: 

1. анулира издаденото удостоверение на Лидия Петкова; 
2. второ обявява следващия в листата на БСП - Георги Козарев за 

избран за общински съветник в Общински съвет – Варна и му издава 
удостоверение.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Поканвам новия съветник на трибуната за полагане на 

клетва. Ще помоля гражданите да освободят трибуната. … Полага се 
клетва, редно е да станем на крака.  

 



Заклевам се в името на Република България да спазвам 
Конституцията и законите на страната и във всичките си действия 
да се ръководя от интересите на гражданите от Варненската община 
и да работя за тяхното благоденствие. 

Заклех се! 
 
/Общинския съветник Георги Петров Козарев полага клетва и 

подписва клетвения лист./  
 
Заповядайте да се подпишете на клетвения лист. 
Сега - разбрах, че имате желание да се изкажете на микрофон, така 

че сесията е открита, определете си кой иска да се изкаже, да си вдигне 
ръката, микрофоните са ваши. Заповядайте на микрофон. … Само ще ви 
помоля на микрофон да си казвате и имената за протокола. Знаете, че се 
води протокол. .. Включете микрофоните в залата, ако обичате.  

 
Кръстьо КРЪСТЕВ 
За протокола – Кръстьо Кръстев. Смятам, че ще се изкажа от 

болшинството тука, не бих искал да разделяме протестиращите на 
протестиращи за едно и протестиращи за друго. Всички протестиращи тук 
граждани са заради лошото управление в Община Варна. Това, което …. 
Това което искам да кажа, болшинството хора тука са против приетия от 
Общински съвет – Варна план за кв. „Чайка“ на 30-ти март. Значи този 
план е криминален поради много причини, ще изброя няколко накратко. 
Първо - опорния план, който се ползва при структурирането на жилищния 
комплекс не е оригиналния план. Оригиналния план се крие от Община 
Варна. Опорния план, с който се прави преструктурирането на квартала е 
план, който отразява фактическото положение в квартала към 2005 г., а то 
е следното – презастроен комплекс жилищен. Жк „Чайка“ е проектиран и 
замислен 60-те години, реализиран е 70-те години, изпълнен е като 
цялостна многофункционална структура и комплексно изграден. Той е 
изчислен абсолютно точно с всичко необходимо за жителите на квартала, с 
необходимите училища, необходимите детски градини, поликлиника и т.н. 
С необходимата точна инфраструктура за построените към 73-та год., 68 
блока. 2005 г. квартала вече е презастроен, вече са нахвърлени 
параметрите, по които е изграден квартала, като цялостна 
многофункционална структура. Принципа, по който е строен този квартал 
е същия, на който се строят жилищни комплекси затворен тип. В такива 
комплекси няма свободни територии. Така че основно тука хората са за 
това. Да гласувате като точка едно отмяна на решение на Общински съвет 
от 30-ти март, с което беше приет този трагичен за квартала план.   

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Костадинов. 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми съграждани, има един предложен дневен ред, който 

включва доста точки, аз сега ще направя конкретни предложения по 
дневния ред. 

 
Иван ЛУКОВ 
Това не сме започнали да го обсъждаме, г-н Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Нищо. Яз ще направя ….. 
 
Иван ЛУКОВ 
Гражданите имаха желание и ние им дадохме …. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-н Луков, г-н Луков.... 
 
Иван ЛУКОВ 
…. думата на гражданите … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Днес гражданите дават думата, не Вие. Това което …. Това което ще 

направя аз, като предложение по така оформения дневен ред, който между 
другото държа да отбележа понеже за първи път от четири години насам, 
може би от момента, в който беше свикан общинския съвет, има толкова 
много хора в залата, общинския съвет колкото точки има в предварително 
обявения дневен ред, толкова допълнително се внасят на самата сесия, 
както и в момента има тук, дори аз като общински съветник не съм наясно 
с някои от тях. Затова предложенията, които имам аз в момента са 
следните: първата точка „Питания и отговори на питания“ да остане. Точка 
четири, която е свързана с даване на пари за граждани, които имат 
проблеми медицински, да остане. Точката, която касае „Чайка“, точка 
седем, да мине като втора, веднага след „Питания и отговори на питания“. 
Точка осем, която касае също така даване на персонални пенсии и 
отпускане на еднократни финансови помощи и помощи за двойки с ин 
витро проблеми да остане, и всички останали точки да отпаднат. След 
което общинския съвет да си ходи.  

 
Иван ЛУКОВ 
Изключително съм благодарен на г-н Костадинов, че ми напомни - 

самия той внесе предложение снощи в 16:00 ч.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
По правилника, г-н Луков …./н.р./ 
 



Иван ЛУКОВ 
В 16:00 ч. не е по правилник, г-н Костадинов. Благодаря Ви, че ми 

напомнихте за последния момент, в последния момент го внесохте в 16:00 
ч.. Ето го къде е. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
…………………… /н.р./ 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Г-н председател. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Темелков, заповядайте. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Във връзка с големия интерес .. Извинявам се много, във връзка с 

големия интерес, предлагам да започнем гласуването и е крайно време тези 
хора наистина да видят как работим и ще свършим ли днес работата за 
която сме дошли. От тази гледна …. От тази гледна точка предлагам 
наистина, като в началото, защото най-големия интерес е към „Чайка“, 
нека да я изтеглим напред, защото точка седма …..  

 
Маргарита АТАНАСОВА 
………………….. /н.р./ 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Изчакайте да довърша. 
 
Иван ЛУКОВ 
Има и други интересни точки, които също искат да бъдат напред. Г-н 

Темелков, предложете ми вариант всички точки да бъдат първа.  
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Не. Искам да кажа, че няколко точки има с особено голям интерес и 

гражданите затова са дошли. От тази гледан точка, предлагам да ги 
изтеглим напред, за да може да ги изгласуваме по начина, по който нашите 
хора, които са ни избрали тука желаят. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Гърдева, заповядайте. 
 
Женя ЦЕНОВСКА 
Много ви моля, много ви моля, искам за малко думата. … Може ли 

за внимание, дама стои. 
 



Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Кака ….. 
 
Женя ЦЕНОВСКА 
Моля Ви господине. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Както „Възраждане“, така и „Спартак“ да минат като първа, втора и 

трета точка, за да могат да се изгласуват веднага.   
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Много ви моля … 
 
Женя ЦЕНОВСКА 
За съжаление ….. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
….. вдигам ръката, а никой не ми обръща внимание. 
 
Женя ЦЕНОВСКА 
За съжаление ….. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ще Ви помоля името …. 
 
Женя ЦЕНОВСКА 
…. нито съм от „Възраждане“, нито съм от „Спартак“ …. 
 
Иван ЛУКОВ 
….. на микрофон за протокола. 
 
Женя ЦЕНОВСКА 
Нито съм от „Чайка“. Разбира се съм тук да подкрепя всички мои 

съграждани. Аз съм .. Казвам се Женя Ценовска – координатор на 
Фондация „Искам бебе“. Тук сме заедно с други майки от Фондацията 
„Искам бебе“. Искам да призова общинския съвет и всички граждани за 
подкрепата към нас. Ние също подкрепяме вашите проблеми. Аз … Самата 
аз съм одобрена от Протокол от 17-ти Юли, има и гласувани протоколи от 
9-ти Юни, тези жени чакаме, за да може да сбъднем нашата мечта. Лично 
аз на 5-ти Септември ще имам ембрионален трансфер. Сами разбирате, че 
аз ако нямам тази финансова подкрепа от общината, която ми е обещана от 
много време, когато е гласувано. Лично аз съм се срещала с не един или 
двама от вас, нашата фондация направихме магистрала тука до вашите 
кабинети. Много ви моля, за бъдещето на нашия град, за да може както 



квартал Варна, ъъъ „Възраждане“, „Чайка“ и площадките, които вие искате 
да строите, нека да има детски плач и смяхв тях. Благодаря. 

 
Маргарита АТАНАСОВА 
Много Ви моля, дайте ми думата. …. Дайте ми думата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Момент, момент. Марица Гърдева поиска думата, заповядайте г-жо 

Гърдева. На всички ще ви бъде дадена думата. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
…………………… /н.р./ 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми съграждани, уважаеми колеги общински съветници, г-н 

председател на общинския съвет. Аз бих помолила …. Правите ми 
микрофония. …. Аз бих помолила колегата Костадин Костадинов да 
оттегли предложението си, поради една единствена причина - той е бил 
член на работната група за изработване на плана ….. за интеграция. Във 
всички комисии колегата Костадин Костадинов е гласувал „за“ този план. 
Протокол № 12 от заседание от 24.10.2012 г., гласували сте „за“.  

 
Маргарита АТАНАСОВА 
Лъжеш от трибуната. …. Лъжете от трибуната госпожо. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
….. Колеги, изслушайте ме. 
 
Иван ЛУКОВ 
Моля за тишина в залата. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
…. изработване на интегрирания ….. 
 
Иван ЛУКОВ 
Моля за тишина в залата. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
….. в комисията, където …. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ще прекъсна заседанието, няма да има нито едно гласувано решение.  
 
Йордан БИКОВ 
…………. /н.р./ 



Иван ЛУКОВ 
Ако няма ред в залата, няма да има заседание. 
 
Йордан БИКОВ 
Тук не е място за решаване на лични проблеми, госпожо. …. 

Госпожо, не Ви познавам, но тук не е място за решаване на лични 
проблеми …. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Не говоря за лични проблеми …. 
 
Йордан БИКОВ 
…. с Костадин Костадинов. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Г-н Костадинов предложи промяна в дневния ред … 
 
Йордан БИКОВ 
Точно така. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
… той е гласувал „за“ всичките …. 
 
Йордан БИКОВ 
Няма значение какво е гласувал и кой какво …… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Биков не влизайте в диалогов ….. 
 
Йордан БИКОВ 
…………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Биков, ще прекъсна сесията …. 
 
Йордан БИКОВ 
…… госпожо, по най-деликатния начин. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Извинявайте …. 
 
Йордан БИКОВ 
Стига с Вашите …. /н.р./ 
 
 



Марица ГЪРДЕВА 
Той Ви манипулира. 
 
Йордан БИКОВ 
Вашите неща няма да се получат, бъдете сигурна. …. Ние сме тук …. 

/н.р./ Аз с хората не съм дошъл тука да ни правите на маймуни. На нас ни 
писна, месец и половина вие си играете с хората от „Чайка“. На нас ни 
писна. И няма да ви позволим да ни разигравате повече. Спрете 
микрофоните ….. /н.р./ Прекъсвам заседанието за 10 мин. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
…………….. /н.р./ 
 
…………… /гражданин/ 
…. Работите така, защото сте се докарали до тук. Защото правите 

само схеми и сте измамници. 
 
Иван ЛУКОВ 
Десет минути до въдворяване на ред в залата. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
…. Председателя на общинския съвет, Иван Луков отново го хвана 

страх от гражданите ….. /н.р./ Усещате ли страха, който общинския съвет 
изпитва от вас? Усещате ли страха? … Искате ли да ви кажа каква е целта? 
Целта е да се бави топката, за да може всеки един от вас …. 

 
…………… /гражданин/ 
А бе пуснете микрофона бе. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
За да може всеки един от вас да се откаже, да се прибере, защото 

всеки един от вас има работа ….. 
 
…………… /гражданин/ 
….. седнете свършете работа и решете проблемите …. 
 
Иван ЛУКОВ 
Няма проблем, няма проблем. Ще решим проблемите. ….. 
Много ви моля за ред в залата. … Много ви моля за ред в залата, не 

ме карайте да се принудя да извикаме полиция в крайна сметка. ……. Така 
ли да работим? …. Телевизия „Алфа“ – така ли да работим? …… Дай да 
вкараме полиция. …. Не бе, на вратата да дойдат поне да застанат – да има 
двама – трима полицаи. ….. Добре, аз ще стоя на стола, обаче да дойдат 
поне двама полицая тука. В крайна сметка ние не сме длъжни …. /н.р./ Ама 
нека да спрат да викат. …… 



Йордан БИКОВ 
………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
А като вземете микрофона, не можете ли да се изслушвате, като 

говорите? Казах, на всеки един ще бъде дадена думата, който поиска няма 
да му бъде отказано. Просто се изслушвайте. Значи, искам да ви кажа, че 
колкото повече викате не означава, че повече сте прави. ….. Ами създайте 
условия. … Е ми създайте ги. ….. Добре, е ми създайте ги. ….. Г-н Липчев, 
заповядайте. 

 
Петър ЛИПЧЕВ  
Уважаеми граждани, уважаеми колеги, аз предлагам точката 

„Въпроси, отговори и питания“ да отпадне, за да не се разводняват нещата. 
Нека да гласуваме по същество. Първа точка да мине ПУП-а за „Чайка“, да 
се отмени. ….. Втора точка, гласуване на помощите, това е. И се разпуска 
общинския съвет.  

 
……………. /гражданин/ 
Трета точка за „Възраждане“ гласуване, не я прескачайте ей така. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Г-н председател, предлагам да започнем да гласуваме, крайно време 

е наистина, ако има възможност и запазят …. Изчакайте, запазете тишина 
малко, само секунда. … Нека да започнем да гласуваме, има внесени 
предложения, нека да почнем с вота си да започнем да работим. По този 
начин няма да стигнем до никъде. Варианта е има внесени предложения, 
нека да започнем, сега е момента … Г-н председател … Това е начина, по 
който може да започнем. Чакаме.  

 
Иван ЛУКОВ 
Така, 10 минути изтекоха. Призовавам ви за тишина в залата и да 

продължим работа. И пак повтарям, много ви моля, нека да има ред в 
залата, в противен случай ще има по 10 минутни почивки, докато се 
успокоят страстите. Не прекъсвам сесията …… Не прекъсвам сесията, 
оставаме да работим, както виждате на лице сме, но ще 10 минутни 
прекъсвания, докато се успокоят страстите в залата. ……. Нека да има ред 
и тишина в залата, всеки един гражданин, който поиска думата ще бъде 
изслушан. Сега, Маргарита Атанасова поиска думата, заповядайте. 

 
Маргарита АТАНАСОВА 
Много ви моля, много ви моля, няма да ви отнемам много време. 

Дами и господа, събрали сте се тука да кажете своето мнение, всички сме 
недоволни от това, което става в града. Не е касателство само до „Чайка“. 
В момента касателството е „Възраждане“, касателството е „Младост“. … 



Вижте колко хора са в момента тука, по същия начин намира се кмета на 
„Младост“ се намира тука, г-н Христов, който заяви тази сутрин, че той е 
против това, но са отишли при него разни хора, които са платени с опит 
същата подписка, която събирахме. …… /н.р./ фактически да не се строи 
на тези „Зърнени храни“ - Силистра, да не вземат мястото и да строят този 
блок за малцинствата. По същия начин постъпват и във „Възраждане“. 
Разбирате ли, че на възлови места в целия град се прави това кощунство 
срещу народа. Онзи ден, на 29-ти изкараха срещу нас полиция. Кой 
изкарва полиция срещу суверена на тази страна? Искам да ви питам къде е 
главния виновник, градоначалника да дойде тук, няма ли тази смелост, 
тази смелост да застане пред нас? …….. /н.р./ в тези страни, които са 
културни … Свършвам вече, чакайте малко. Които са културните страни и 
когато изкарваш срещу народа полиция, трябва да си направиш сметка 
какво правиш. В такъв случай следва оставка, оставка на тези хора, на този 
Общински съвет, на този кмет, на този заместник - кмет. 

 
…………… /гражданка/ 
…….. дошли сме за наши дом единствено ….. /н.р./ поне него да 

защитим …. 
 
Иван ЛУКОВ 
Други граждани, които искат думата? Г-н Кафалийски, заповядайте. 
 
Илия КАФАЛИЙСКИ 
Казвам се Илия Кафалийски …. 
 
Иван ЛУКОВ 
Може ли? Извинявам се, г-н Кафалийски. Много ви моля, освободете 

трибуната, не стойте така близо до микрофоните. Оставете хората …. Ами 
има места по стълбите нагоре, седнете си, стойте там. … Ами не е 
необходимо да стоите на 50 см. от микрофона. …. Заповядайте, г-н 
Кафалийски. 

 
Илия КАФАЛИЙСКИ 
Благодаря. Явно, уважаеми дами и господа, събрали сме се да 

свършим определена работа. Нека да направим така ви предлагам - имаше 
предложение от Костадинов за точка, имаше предложение още и за това. 
Нека да … Мога, мога, изразявам се много добре. За това, което 
предложиха, за това което предложиха, двете точки напред, ей тази 
тишина, гласуваме ги, виждате за какво става дума и си казвате мнението. 
Просто разберете …. Вижте. ….. Това е ….. Ние не чуваме какво говори 
председателя. …. Той може и да не може, нека да го чуем. Сега, когато е 
тази тишина става. Дайте да си свършим работата. Час и половина си 
викаме, никому не е нужно това нещо. Вие си късате нервите, ние си 
късаме нервите. Не е необходимо. Сядаме, предложение има, да се 



гласуват предложенията, които се направиха, да минат точките, за да 
продължим нататъка.  

 
Марин СОТИРОВ 
Може ли за малко внимание? 
 
Иван ЛУКОВ 
Така, кой иска? 
 
Марин СОТИРОВ 
За малко внимание, може ли? Също както знаете днес има още един 

протест, този на ресторантьорите. Казвам се Марин Сотиров – председател 
съм на Сдружение на заведенията в България. Както знаете над две години 
се бави едно решение на Община Варна за намаляване на такса „тротоарно 
право“, затова тук днес сме се събрали, искаме да се вземат спешни мерки 
в посока намаляване на таксите и презониране на районите. Както и нещо 
притеснително, което излиза като информация, че на 1-ви Септември ще 
започне ремонт на центъра в частта от „Черно море“ до „Севастопол“. .. 
Извинявам се, от „Севастопол“ до входа на Морската градина, като 
собствениците на заведения настояват този ремонт да започне поне на 15-
ти Октомври.  

 
Златка АТАНАСОВА 
Искам думата, ако може. 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, за протокола само името си … 
 
Златка АТАНАСОВА 
Много моля всички за малко тишина. Казвам се Златка Атанасова и 

понеже оставам без работа незнайно от кога по решение на общинския 
съвет и понеже това решение, което е подложено на гласуване ние го 
научихме от пресата, искам някой да поеме отговорност какво се случва с 
нас, с работниците на фирмата, от кога, как и къде ще бъдем назначени. 
Тъй като обещахте, че всички ще сме на работа. Благодаря.  

 
Мария ДИМИТРОВА 
Г-н председател? 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Много благодаря. Казвам се Мария Димитрова и за да успокоя 

залата, да разберете, че изцяло подкрепям протеста против плана на 



„Чайка“, ще започна с това нещо, за да успокоите духовете си. Само искам 
да ви кажа, че решението на този проблем, мъничък, частен проблем, в 
смисъл, че това е един квартал от града, действително ако падне сега това 
решение за ПУП-а, това е една малка победа. Но аз ви предлагам, ако беше 
г-н Биков в момента, аз се изказвам. 

 
Йордан БИКОВ 
Ами изказвайте се бе. Да не съм Ви хванал за устата бе? 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Може ли …. Г-н председател, много Ви моля, ако трябва ще изляза 

на катедрата да говоря …… 
 
Иван ЛУКОВ 
Ваше право е да говорите, заповядайте.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Нещо, което обединява целия град. Имам конкретно предложение, 

което съм обсъдила и с г-н Кръстев. Още Ноември 2014 г., когато 
застрояваха горичката на „Подвис“, аз предложих всички зелени площи, но 
реални зелени площи, не тези които влязоха в т. нар. регистър на зелените 
площи, всички реални зелени площи, всички междублокови пространства, 
всички детски градини, училища и обекти, трябва да се актуват с акт за 
публична общинска собственост. Така кацата с меда ще е покрита и няма 
да има проблеми, като презастрояването на „Чайка“, презастрояването на 
„Левски“, което е много по-голямо, презастрояването на всички 
междублокови пространства. Така че призовавам всички граждани, освен 
тук, като искате отмяната на действително според мен незаконната 
промяна на ПУП, защото няма доказателство за взетото разрешение от 
авторите на проекта, във връзка с това, ако тези пари не бяха дадени за 
ПУП на „Чайка“, а бяха дадени за прекарване на водопроводи на 
останалите квартали като „Изгрев“, където хората в момента бедстват и 
нямат вода, сега тази зала нямаше да е пълна, а тубите на хората в т.нар. 
местности кръстени „квартали“, които плащат по-големи данъци от 
данъците на „Владиславово“, така че хора - обединете се.  

 
Атанас АТАНАСОВ 
Г-н Луков? 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте. 
 
Атанас АТАНАСОВ 
Добър ден. Казвам се Атанас Атанасов …. 
 



…………….. /гражданка/ 
Може ли и аз нещо да кажа? 
 
Атанас АТАНАСОВ 
….. от Сдружение футболен клуб „Спартак - Варна“. От 2006 г. 

Община Варна и частна фирма направиха Спортен комплекс „Спартак“, с 
което докараха отбора ни три пъти до фалит, като в това сдружение 
общината влиза с общински земи, дружеството с някакви пари. Сега с 
нашето сдружение имахме уговорката с г-н кмета да ни се предостави 
Спортен комплекс „Локомотив“ за ползване. Естествено кмета го няма и 
нашата точка я няма в дневния ред. Ние сме отбора, който е припознат от 
феновете. Другия отбор си е ведомствен отбор, да не ви ангажирам с 
подробности. Знам, че наболели проблеми има много, но ние нашата борба 
е от 10 години за този отбор. Предполагам, че има шанс да се гласува. … И 
борбата ни няма … 

 
Станислав ИВАНОВ 
Г-н председател, имам процедурно предложение …. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не прекъсвайте … Много Ви моля г-н Иванов, не прекъсвайте 

изказващия се. Нека да се изкаже. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Няма го, кой е? 
 
…………….. /гражданка/ 
Може ли да ми дадете думата? 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте на микрофон, искаме да ви изслушаме. 
 
Атанас АТАНАСОВ 
Така, искаме да се гласува Спортен комплекс „Локомотив“, който се 

ползва в момента от частна фирма от 5 години, без да има никакъв договор 
с Община Варна. Това е ощетяване на всички варненци.  

 
Марица ГЪРДЕВА 
Извинявайте много, само да Ви попитам господине, аз понеже съм 

жена и не разбирам от футбол. До колкото чух има три футболни клуба 
„Спартак“. За кой „Спартак“ по-точно става въпрос? 

 
Атанас АТАНАСОВ 
Госпожо, след като не разбирате от футбол, не знам как знаете, че 

има три клуба. 



…………….. /гражданка/ 
Извинявайте, но ако превръщате това в забавление, някои сме на 

работа. Хайде да говорим по същество и да ми дадете думата и на мен. 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте … 
 
…………….. /гражданка/ 
Може ли …. 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам Ви думата. 
 
…………….. /гражданка/ 
В конкретния случай съм домоуправител на един от блоковете в кв. 

„Левски“, на гърба на „Китайската стена“, който граничи с кв. „Чайка“. 
При нас се случва нещо съвсем драстично, което е абсурдно и се случва 
това, че ние сме си сяли всичките дървета в градинските в квартала, 
защото това е първия блок изобщо в целия варненски окръг панелен. Плюс 
това е строен от държавно предприятие върху частни имоти. 

 
…………….. /гражданка/ 
Давай нататъка …. /н.р./ 
 
…………….. /гражданка/ 
Нататъка е много интересно и не ме прекъсвайте. Тези дървета 

общината не ги сяла, в момента по европейски проект правили детските 
площадки. Как се правят детски площадки ще ви разкажа – секат се 
дървета, които не са собственост на общината, бетонират се останалите и 
вместо детски площадки в момента се правят според нас луксозни 
паркинги за коли. В момента се оказа, че общината е актувала земята, на 
която не е собственик малко преди да кандидатства с проекта. Не знам 
дали г-н Луков ме чува. .. Общината не е собственик на терена и е актувала 
зелените площи, същата е историята в почти всички околни места. Видях 
акт за общинска собственост малко преди да кандидатства общината за 
проекта. А всъщност собствениците са хората живеещи в блоковете. 
Кажете ми този проблем според вас как можем да го решим. 

 
Йордан БИКОВ 
Сега … 
 
…………….. /гражданка/ 
Защото иначе … 
 
 



Йордан БИКОВ 
Момент …. 
 
…………….. /гражданка/ 
… прилича на строеж в чужд имот и прилича много на 

самоуправство за взимане на едни европейски пари. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ако имате сигнал за нарушение … 
 
…………….. /гражданка/ 
Имаме, да, подадени сигнали до полиция и вече никой не иска да 

идва на място, защото ние си пазим на смени дърветата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Освен в полицията следва да ги подадете и в прокуратурата. 
 
Йордан БИКОВ 
Сега, г-н Луков … Може ли, може ли само за секунда? Сега госпожо, 

много се извинявам, започнаха нещо нещата да се размиват. Нека да 
следваме процедурата. Това, че Вие сте сели дръвчета да Ви кажа 
откровено … 

 
…………….. /гражданка/ 
Не е важно …. 
 
Йордан БИКОВ 
… като не са Ви глобили ….. /н.р./ 
 
…………….. /гражданка/ 
……………… /н.р./ 
 
Йордан БИКОВ 
Защото нямате право .. Защото нямате право да садите.  
 
…………….. /гражданка/ 
Става въпрос за собствеността ….. /н.р./ 
 
Йордан БИКОВ 
Хайде да следваме процедурата …. 
 
…………….. /гражданка/ 
Процедурата, ако на Вас Ви е интересна „Чайка“, на мен ми е 

интересен „Левски“. И при Вас собствеността не е на общината. 
 



Йордан БИКОВ 
Ами да, айде да …. /н.р./ и да си следваме точките една по една. …. 

Вземете думата г-н Луков и давайте по същество. Много Ви моля. 
 
Иван ЛУКОВ 
А, чакай. Всеки иска да се изкаже – недей така. …. Какво 

предлагате? Да не давам повече думата на гражданите, така ли? 
 
……………. /гражданин/ 
Г-н председател ….. 
 
Йордан БИКОВ 
…………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Какво предлагате, да не давам думата на гражданите? .. Има 

желаещи …. 
 
……………. /гражданин/ 
Г-н председател, ако позволите – мисля, че всички от 

протестиращите вземаха отношение по това, което им беше дадено като 
възможност. Предлагам да прекратим с тези изказвания, защото …. /н.р./ 

 
Наталия ГОСПОДИНОВА 
Моля Ви последно …. /н.р./ 
 
……………. /гражданин/ 
….. след малко ще прекратите …. /н.р./  
 
Наталия ГОСПОДИНОВА 
Моля за последно. 
 
……………. /гражданин/ 
Много моля по процедура да почнем …. 
 
Наталия ГОСПОДИНОВА 
Аз …. 
 
……………. /гражданин/ 
…. да работите и да приемете дневен ред; да спазвате точките, които 

приемете днес …. 
 
Наталия ГОСПОДИНОВА 
Моля за едно последно изказване. Не мисля, че … 
 



Иван ЛУКОВ 
Спокойно, ще Ви бъде дадена думата. Не го прекъсвайте. 
 
Наталия ГОСПОДИНОВА 
Така. За протокола – Наталия Господинова се казвам. 
 
Иван ЛУКОВ 
Момент, не го прекъсвайте. Нека да се изкаже господина. … Имате 

ли какво да кажете още господине? .. Така, няма. Заповядайте госпожо. 
 
Наталия ГОСПОДИНОВА 
Жител съм на „Младост“, кв. „Младост 1“, затворен тип комплекс, 

„Сливница“ № 187. Това е строеж на фирма „Домостроене“ АД. 13 год. 
чакаме да бъде асфалтирана улицата. Към днешна дата ние живеем на 
чакълена улица. Така. От „Чистота“ не припарват в тази улица, ние сами си 
чистим. Трябва ли да очаквам от „Домостроене“ да дойдат да ни метат 
улиците? Трябва ли те да асфалтират? Колкото пъти внесем въпроса към 
общината ми се казва – съжалявам, вие сте частна собственост на 
„Домостроене“. Те ли трябва да хванат метлите? От „Домостроене“ ли 
трябва да хванат метлите и да изметат нашите улици? Те ли трябва да 
асфалтират? Кой трябва да окоси там? Ние плащаме данъци по-високи от 
някои жилища в „Чайка“, водим се широк център и сме оставени на 
произвола. Никой не поглежда тази улица. Ако трябва да си плащам 
данъците към „Домостроене“ кажете. Но аз ги плащам към общината. Така 
че смятам, че общината трябва да поеме отговорност. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря за изчерпателното изказване. Кой иска думата 

още? Заповядайте госпожо. 
 
……………… /гражданин/ 
Еее, айде стига сега. 
 
Йордан БИКОВ 
Вие сте г-н Луков ….. 
 
……………… /гражданин/ 
Ако направят почивка ще излязат и няма да се върнат повече. 
 
Йордан БИКОВ 
Г-н Луков давайте, Вие сте. 
 
Иван ЛУКОВ 
Моля? 
 



Йордан БИКОВ 
Вие сте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-н Луков, ще си прочета отново предложенията, защото виждам, че 

очевидно желаете да бавите разговора. 
 
Иван ЛУКОВ 
Имам го записано, г-н Костадинов, не е необходимо. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Това, което ще предложа отново, за да няма след това допълнителни 

питания – разбира се всеки един може да предложи допълнителни неща, е 
следното: т. 1 предлагам да отпадне; т. 2 предлагам да отпадне; т. 3 
предлагам да отпадне; т. 4 – „Здравеопазване“ да остане; т. 5, ал. 1 да 
остане, всичко друго да отпадне; т. 6 да отпадне; т. 7, която е касаеща 
„Чайка“ да мине като т. 1; т. 8, която е за даване на персонални пенсии и 
отпускане на еднократни финансови помощи да остане; и всички останали 
точки до края на дневния ред да отпаднат. Това е. Благодаря. ….. Като 
„Възраждане“ … Да обясня – не се гласува, няма проблем, няма блок. Това 
е. 

 
Йордан БИКОВ 
Аз съм го хванал. ….  
 
……………. /гражданка/ 
Оставете ги да гласуват вече. 
 
Кирил КАЛЪЧЕВ 
За „Възраждане“ …. 
 
Йордан БИКОВ 
Айде стига вече. 
 
Иван ЛУКОВ 
Слушам Ви. 
 
Йордан БИКОВ 
Стига бе. Вземи му микрофона. 
 
Кирил КАЛЪЧЕВ 
Искаме да декларираме, че няма да позволим в следващите пет 

години тази програма, която се опитвате да я прокарате с никакви хватки. 
 
 



Йордан БИКОВ 
Имате думата, г-н Луков. 
 
Иван ЛУКОВ 
Така. Благодаря ви. …. Има ли други желаещи, които да се изказват 

от гражданите? Заповядайте. … Заповядайте госпожо. 
 
Йордан БИКОВ 
Няма желаещи повече за изказване. Хайде престанете. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Биков, Вие …. 
 
Йордан БИКОВ 
Айде да престанем най-накрая. Много ви моля да престанем и да 

дадем думата на председателя на общинския съвет и на общинските 
съветници за решения и да престанем. Хайде стига, моля ви. Губим време. 

 
Иван ЛУКОВ 
Аз казах, че ще дам думата на всеки, който поиска да се изкаже и 

държа на думата си. … Госпожата отзад искаше думата. 
 
……………. /гражданин/ 
От тук нататък каквито въпроси има, моля да бъдат зададени 

писмено. А вие да започнете да работите по същество. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ние работим в момента. … Заповядайте госпожо. ……. Заповядайте, 

оставете микрофона на госпожата. Нека да се изкаже и тя, после не искам 
да бъда обвиняван, че не съм дал думата на гражданите. 

 
Петя ХАРАЛОМОВА 
Г-н Луков, може ли за малко? 
 
Иван ЛУКОВ 
Да, заповядайте. 
 
Петя ХАРАЛОМОВА 
Имам едно процедурно предложение. Нека да се изтеглят точките, 

които са много важни за нас гражданите, независимо от коя протестна 
мрежичка сме тука – дали транспорт, дали „Чайка“, дали „Младост“, дали 
„Виница“, дали няма значение. Просто тези по-важните да се изтеглят 
напред, да се гласуват и да се приключва. А от там нататъка си продължете 
работата. Това според мен е най-удачно. 

 



Йордан БИКОВ 
За това става въпрос. ….. За това говорим. …… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Биков. …. Ами изказвайте се. ….. Има … 
 
…………… /гражданка/ 
Ще дойдем при вас, да знаете. Почвайте да гласувате дневния ред. … 

Ще дойдем при вас. 
 
Иван ЛУКОВ 
Точно зад Вас е господина, който иска да се изкаже. Разберете се да 

му дадем ли думата … Ами заповядайте на трибуната тука. …… Ами нали 
има хора, които искат да се изкажат? ….. Е ми ето ги, какво да им кажа на 
тях? ….. Колеги, предлагам ви освен всичко друго ……… Ако запазите 
тишина и се изслушваме ……. 

 
…………… /гражданка/ 
Ай тихо бе. 
 
Иван ЛУКОВ 
Предлагам ви да гласуваме първото едно предложение, т.е. да 

преминем към приемането вече на дневния ред и ви правя предложение 
първо да гласуваме да отпадне в т. 12 …. Е ми ако запазите тишина, ако 
запазите тишина ще слушате. ….. Колеги, предлагам ви в т. 12, подточка 
втора да отпадне, а именно приемането на нова Наредба за гробищните 
паркове и погребално – обредната дейност на територията на Община 
Варна. Това да го гласуваме да отпадне. …. Имаме кворум, колеги. Моля с 
вашия вот да изразите становището си за тази точка да отпадне или да 
остане в дневния ред. …. Добре. …. В момента гласуваме. 

 
Ангел АНГЕЛОВ 
Добър ден, казвам се Ангел Ангелов. Аз искам да направя 

предложение ….. 
 
……………. /гражданин/ 
Ай бягай от там бе ….. /н.р./ 
 
Йордан БИКОВ 
Марш бе. 
 
Иван ЛУКОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 15, предложението се приема. 



Тази точка отпада от дневния ред. 
Следващо предложение, което искам да ви направя е в т. 14 - 

упълномощаване представителите на акционера Община Варна, да 
участват в Общо събрание на акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС 
„СПАРТАК”АД също да отпадне, тъй като това събрание вече се е 
провело. Колеги, в режим на гласуване. … Гласуваме точката за „Спартак“ 
да отпадне. 

 
……………. /гражданин/ 
Как ще отпадне бе ….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Това е друга точка. ….. Ами събранието вече е проведено. … 

Събранието е проведено. …. Деяна, спри да се занимаваш с тях. 
 
……………. /гражданин/ 
Туй, че си се намазала с червило нищо не означава. 
 
Иван ЛУКОВ 
Това нормален начин на работа ли е, искам да попитам тук 

присъстващите? Г-н Биков, въдворете ред в залата, много Ви моля. 
 
Йордан БИКОВ 
Ама аз не съм началник на охраната. Много Ви моля, Вие сте се 

объркали нещо. 
 
Иван ЛУКОВ 
Обещахте да има ред в залата. 
 
Йордан БИКОВ 
Добре, съгласен съм. Аз не мога за всички хора да отговарям. … 

Назначете ме като шеф на охраната и ще видите – чудеса и подвизи ще 
направим. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така.  
 
Резултати от гласуването: за – 20; против – 9; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Гласуването продължава за предложението на г-н Костадинов – да 

отпаднат всички точки с изключение на т. 5, ал. 1; т. 4; т. 7 и т. 8 да 
останат. Всички останали да отпаднат. ……. В режим на гласуване. 

 
 



Станислав ИВАНОВ 
Г-н Луков, може ли да повторите. …. Г-н Луков, може ли да 

повторите. Тук не се чува. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ами ако този господин ни остави да работим може и да си свършим 

работата. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Да повторим гласуването, защото …. /н.р./ Как да работим? 
 
……………. /гражданин/ 
Ще се решава ли „Спартак“ или няма да се решава в момента? 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Извинявайте, може ли …. 
 
……………. /гражданин/ 
Отпадна ли точката или не? 
 
Иван ЛУКОВ 
Деяна, не влизай в обяснителен режим …. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Г-н Луков, молим за прегласуване – нищо не се чу при нас. 
 
Иван ЛУКОВ 
Гласуването е за предложението на г-н Костадинов. Всички точки да 

отпаднат от дневни ред, с изключение на т. 5, ал. 1; т. 4; т. 7 да стане т. 2, и 
т. 8 – да останат. … В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 4; против – 17; въздържали се – 21; 

отсъстващи – 6, предложението не се приема. 
 
Продължаваме по дневния ред. … За протокола, д-р Бояджиев – „за“. 
Така, продължаваме по приемането на дневния ред. При така 

предложения дневен ред в т. 2 – „Култура и духовно развитие“ има 
предложение от г-н Костадинов, което влезе вчера в дирекция „Канцелария 
на Общински съвет“, предложението е от Костадинов, Ивайло Бояджиев, 
Станислав Темелков, Петър Липчев и Антон Апостолов за включване на 
допълнителна точка към точката по „Култура и духовно развитие“ в 
предстоящото Четиридесет и второ заседание на Общински съвет – Варна, 
а именно преименуване на местностите на територията на Община Варна, 
които не съответстват на принципите на географски наименувания … 

 



Йордан БИКОВ 
Абсолютно нищо не се чува. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ами момент … Постъпило е … Сега чува ли се? Постъпило е 

предложение от г-н Костадин Костадинов, към т. 2 – „Култура и духовно 
развитие“ да бъде добавена още една подточка, а именно преименуване на 
местности на територията на Община Варна, които несъответстват на 
принципите на географски наименования. Вчера след обяд пристигна в 
дирекция „Канцелария на Общински съвет“. В режим на гласуване, колеги. 
… Моля? …. Нека … В режим на гласуване, хората чакат да решим за 
„Чайка“. 

 
Резултати от гласуването: за – 7; против – 10; въздържали се – 23; 

отсъстващи – 8, предложението не се приема. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Понеже г-н Луков ми отказахте думата, за обосновка на 

предложението и тъй като хората в залата не са наясно, искам да стане 
ясно за всички присъстващи какво вашите общински съветници във Варна, 
уважаеми съграждани, отхвърлиха току що за 12-ти път. За 12-ти път през 
последните четири години общинския съвет във Варна отхвърля 
предложението за възстановяване на българските имена на местностите в 
нашия град. 216 имена, които са основно с турски произход, според 
общинските съветници трябва да останат такива, неразбираеми, звучащи 
странно и абсолютно по никакъв начин нямащи връзка с днешната 
реалност в нашия град, и в нашата страна. Те не искат български имена, 
уважаеми съграждани. За 12-ти път казват, че те не искат български имена 
във Варна, разбирате ли? За 12-ти път.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н …. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Те не са българи, това е положението. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Г-н Луков …… 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Тъй като поисках думата за обосновка на предложението … 
 



Иван ЛУКОВ 
Колеги, айде поне ние … 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Много държа да прозвучи … 
 
Иван ЛУКОВ 
Поне ние да спазваме някакъв ред. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Аз помолих за думата, г-н Луков. Вие не ми я дадохте. 
 
Иван ЛУКОВ 
Кога помолихте? 
 
Марица ГЪРДЕВА 
И аз …. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Затова искам да обоснова пред гражданите на Варна нашето 

предложение на група общински съветници. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ама ….. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Искам да кажа на варненци, че това предложени беше прието, след 

което дойдоха посланика на Турция и консула на Турция, говориха с 
Областния управител и с кмета на града, и това беше отхвърлено. Когато в 
някой град дойде посланик чужд да налага имена на улици и местности той 
става персона нон грата, като такъв посланик или консул, а хората които са 
поддали въобще не може и да помислят да правят политика след това. Това 
граждани е положението в нашия град. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви …. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Това са хората, които определят политиката в град варна. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Много ви моля за ред в залата. Г-жо Гърдева, 

заповядайте. 
 
 



Марица ГЪРДЕВА 
Колеги общински съветници, искам да ви призова да спрем с евтиния 

популизъм и предизборни кампании, и да вземем да работим, защото 
вижте колко хора чакат нашите решения. Айде стига толкова Коце, 
прекали с тия имена. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Продължаваме по приемането на дневния ред. Първа точка … 

Г-н Липчев, момент. Извинявай, г-н Темелков предложи първа точка да 
отпадне. Г-н Темелков … Г-н Темелков, Вашето предложение подлагам на 
гласуване първа точка да отпадне. Нали предложихте? Предложението на 
г-н Темелков първа точка да отпадне. 

 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Предлагам първа точка … 
 
Иван ЛУКОВ 
Първа точка е „Питания и отговори на питания“. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
И да стане седма точка първа точка, и да започнем с гласуването. 
 
Иван ЛУКОВ 
Първо … 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Само да кажа, че винаги такива анулирания на решения винаги са 

минавали напред, защото те изискват само едно гласуване, което е 
необходимо от общинския съвет. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Първо се гласуват точките, които трябва да отпаднат. …. Така. 

Гласуваме предложението на г-н Темелков, първа точка да отпадне. 
 
Йордан БИКОВ 
Хората започват да се разотиват, което в момента точно това те го 

искат. 
 
Иван ЛУКОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 13; против – 5; въздържали се – 22; 

отсъстващи – 8, предложението не се приема. 
 
 
 



Йордан БИКОВ 
Много моля, много ви моля, г-н Луков, много Ви моля, нека по-бързо 

да го вземем това решение за „Чайка“ като точка седем ли ще минава, едно 
ли ще минава … 

 
Иван ЛУКОВ 
В режим на гласуване сме …. 
 
Йордан БИКОВ 
Много Ви моля, хайде да го побързаме това нещо, защото хората си 

заминават. Може би това искате Вие. … Може би това искате – хората да 
започнат да се разотиват. 

 
Иван ЛУКОВ 
Сега, колеги и към гражданите, които са в зала, понеже явно си личи, 

че не са запознати с публикувания дневен ред – г-н Биков …. 
 
Йордан БИКОВ 
Е ми аз не съм длъжен. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ема тогава как … Добре, аз ще подложа да гласуваме седма точка, 

ама тя не е „Чайка“. Какво правим? 
 
Йордан БИКОВ 
Е ми, е ми да .. Значи в сайта си публикувате неверни данни, да. 
 
Иван ЛУКОВ 
Напротив. 
 
Йордан БИКОВ 
Е ми какво? 
 
Иван ЛУКОВ 
Осма точка …. 
  
Йордан БИКОВ 
Добре, айде да не спориме. Нека проблема с „Чайка“ да го решиме 

днеска и още сега. 
 
Иван ЛУКОВ 
Пак ви казвам …..  Ама не бе, тя си е публикувана като осма точка. 
 
Йордан БИКОВ 
И в „Чайка“ има такъв блок …. /н.р./ 



…………. /гражданин/ 
Какво предлагате? 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Темелков, понеже е Ваше предложението, ако обичате бихте ли 

го направили наново, като точка осем – преразглеждане на решение 2106-
14, да стане точка първа или втора. 

 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Правим основното предложение за „Чайка“ да мине напред. Нека 

точка осма – преразглеждане на решение 2106-14(40)/30.03.2015 г. на 
Общински съвет, да мине от точка осем в точка едно. В точка две, 
извинявам се. В точка две. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Предложението на г-н Темелков за преразглеждане на нашето 

решение 2106-14 да стане втора точка. В режим на гласуване. 
 
Йордан БИКОВ 
Това ли е сега за „Чайка“? … Ок, разбрах. 
 
…………. /гражданин/ 
Г-н председател, системата ви не отчита гласуването на екрана. 
 
Иван ЛУКОВ 
Някой от техниците. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Йордан БИКОВ 
Браво, благодарим. 
 
Иван ЛУКОВ 
Може ли на микрофона, ако имате нещо да кажете. Оставете 

микрофона, стойката която е за микрофона. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Г-н председател, просто искам проверка на кворума, защото 

системата показва, че 41 са гласували, а пък бройките като ги събера не 
излиза точно. 

 
Иван ЛУКОВ 
Е как …. 
 



Станислав ИВАНОВ 
Няма как 41 всички да са „за“, а трима да са „против“ .. Няма как 

всичките да излизат. 
 
Иван ЛУКОВ 
Колега, ние сме в момента 48. В момента са гласували 42, имаме 

отсъстващи 6 и кворума е налице.  
 
Станислав ИВАНОВ 
Добре, добре. Ок. 
 
Иван ЛУКОВ 
48, 42-ма гласували, от които 41 са „за“, „против“ няма, „въздържали 

се“ – 1 и отсъстващ 6. Общо 48. Излиза кворума. 
При така направената промяна в дневния ред, точката по „Финанси и 

бюджет“ става четвърта и към тази точка има предложение от 
председателя на комисията по „Финанси и бюджет“ да се включат 
допълнителните точки – от т. 14 до т. 22 и ги изчитам: 

(14) – одобряване на споразумение за сътрудничество и осигуряване 
на средства от бюджета на Община Варна за 2015 г. по подготовка на 
документи за кандидатстване по Проект за модернизация и реконструкция 
на рибарско пристанище. 

(15) – промяна на решения на Общински съвет - Варна № 828-4, т. 
XXIV от Протокол № 15 от 20.02.2013 г., № 1881-3 от Протокол № 37 от 
19.12.2014 г. и  № 1349-3, т. XXIII от Протокол № 28 от 12.02.2014 г. 

(16) – даване на съгласие за разкриване на пет Центъра за 
настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и два Центъра 
за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания и 
определяне на „Комплекс за социални услуги за деца и младежи“ като 
второстепенен разпоредител с бюджета към Община Варна. 

(17) – отпускане на финансови средства за провеждане на кампания 
„Синдромът на любовта“, организирана от  Сдружение на родителите на 
деца със синдрома на Даун. 

(18) – даване на съгласие за мостово финансиране на допустимите 
разходи за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
ОП „Техническа помощ“ по процедура „Изграждане и функциониране на 
областни информационни центрове“. 

(19) – даване на съгласие за удължаване срока на Договора за 
безвъзмездна финансова помощ и  упълномощаване на кмета на Община   
Варна да издаде нова Запис на заповед в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството по Проект „Интегриран 
градски транспорт на Варна“, схема „Подкрепа за интегриран градски 
транспорт в петте големи града” по ОП „Регионално   развитие 2007 - 2013 
г.“.   



(20) – отпускане на финансови средства на Дирекция „Социално 
подпомагане“ Варна при Агенция за социално подпомагане за закупуване 
на карти за пътуване в обществения транспорт на територията на Община 
Варна. 

(21) – вземане на решение относно задължения на „Диагностично – 
консултативен център „Свети Иван Рилски“ - Аспарухово – Варна“ ЕООД 
към „ЕНЕРГО – ПРО Продажби“ АД. 

(22) – даване на съгласие да бъдат отпуснати финансови средства на  
„СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ – Варна“ ЕООД. 

Колеги, слушам Ви г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
На микрофона много Ви моля, че така няма да се разбере. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Може ли второто предложение, което изчетохте, като номер на 

решение да кажете решението за какво се отнася.   
 
Иван ЛУКОВ 
Допълване на списъка за определяне на второстепенни 

разпоредители с бюджета на Община Варна. Допълваме списъка. 
На микрофон, г-н Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Структурата за „Ансамбъл Варна“ да влезе като допълнителна точка 

в дневния ред. 
 
Иван ЛУКОВ 
Като му дойде времето ще я гласуваме и нея. Гласуваме 

допълнителните точки, които да влязат или не в точката по „Финанси и 
бюджет“, която става номер четири в проекта за дневен ред. 

Други мнения и съображения колеги, по така изчетените 
предложения за допълнителни точки? … Момент. Гласуваме проекта за 
дневен ……. На микрофон госпожо, ако обичате на микрофон. ….. Ако 
обичате на микрофон. .… Заповядайте на микрофона, ще Ви изслушаме. 

Така. Към тази точка така изчетените проекти за допълнения към 
тази точка. Други мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. …. 
Ако имате ….  

 
Кирил КАЛЪЧЕВ 
Господа …. 
 



Юлияна БОЕВА 
Юлияна Боева – „за“. Не ми работи таблета. 
 
Иван ЛУКОВ 
Това е за допълнителната точка – г-жа Юлияна Боева е „за“, за 

протокола. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 1; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Владимир Тонев за протокола – „за“. 
 
Точка четири от предложения проект за дневен ред да стане точка 

пет, а именно разглеждането на предложения за решения от ПК 
„Здравеопазване”. Няма внесени допълнителни предложения. Предлагам 
да гласуваме тази точка да стане под номер пет. В режим на гласуване, 
колеги. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Юлияна Боева – „за“, за протокола. 
 
Следващата точка, която ви предлагам да бъде включена в дневния 

ред, като точка шест, а именно това е предложения за решения от ПК 
„Туризъм, търговия и рекламна дейност” относно с една подточка: 

(1) – приемане на Програма за развитие на туризма в Община Варна 
за периода 2014 - 2020 г.  

Минало е, гледано е на комисия, има положително становище, има 
предложение от председателя на комисията. В режим на гласуване, колеги. 

 
……………. /н.р./ 
Господин председател … 
 
Иван ЛУКОВ 
В режим на гласуване сме. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Г-н Липчев, слушам Ви. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Към тази точка за „Търговия и туризъм“ разбрах, че аз бях 

председател на работната група, който изработи проекта за новите 



тротоарни такси и за преместваемите обекти за таксите. Ставаше въпрос, 
има техни представители тук в залата, предлагам – минал е през комисия 
по „Търговия и туризъм“, да бъде включена като извънредна точка, да бъде 
гласуван. Това допълнение към Наредбата, доклада на работната група, 
който е входиран към Вас още от преди две години. 

 
Иван ЛУКОВ 
В точката по „Туризъм“, подточка втора? 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Да, подточка втора, да. 
 
Иван ЛУКОВ 
Проблем ли има там? .. Проблем с таблетите … Марица … Анула 

Рашкова за протокола „за“. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Има входящ номер към Вас, само да го зачета – това е 

06130007199ВН/21.05.2013 г., докладът е входиран към Вас. 
 
Иван ЛУКОВ 
Постъпило е още едно предложение – към точка шест, като подточка 

втора да влезе доклада на работната група за определяне на, за промяна на 
Наредбата за тротоарното право. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 18; против – 0; въздържали се – 25; 

отсъстващи – 5, предложението не се приема. 
 
Предлагам ви към предложения проект за дневен ред, като точка 

шест да бъде .. Да стане точка седем – да, благодаря. Точка шеста към 
предложения дневен ред да стане точка седем в проекта за дневен ред, а 
именно предложения за решения от ПК „Собственост и стопанство” и да 
бъде … В тази точка, както казах да стане седем и има две предложения за 
допълнения към тази точка – да бъдат внесени като, предложения да ги 
гласуваме като предложения за проекта за дневен ред, а именно: 

подточка (61) – допълнение на Бизнес програма за развитие на 
общинска фирма „Обреди“ ЕООД – Варна за периода 2015 - 2017 г. 

и подточка (62) – одобряване на пазарни оценки на недвижими 
имоти, находящи се в гр. Варна, кк „Златни пясъци“ във връзка с 
реализиране на проект № DIR-51011119-18-37 „Подготовка и изпълнение 
на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в 
агломерация кк „Златни пясъци“, Община Варна“, процедура № 
BG161РО00510/1.11/03/19, приоритетна ос 1, ОП „Околна среда 2007 – 
2013 г.“. 

Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 



Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 6, предложението се приема. 

  
Гласувахме допълненията към тази точка. Сега ви предлагам да 

гласуваме тази точка да бъде под номер седем в проекта за дневен ред. В 
режим на гласуване колеги, точката от ПК „Собственост и стопанство“ да 
бъде точка седем в проекта за дневен ред. Който е „за“, моля да изрази 
своето становище. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Предлагам ви, като точка осем в проекта за дневен ред да разгледаме 

първо допълненията от ПК „Архитектура, строителство, устройство, 
организация и развитие на територията на общината и населените места”, а 
именно: 

като подточка (2) – одобряване на ПУП – ПРЗ за м-ст „Ачмите“ и м-
ст „Трошеви ниви“, Община Варна; 

като подточка (3) - одобряване на ПУП – ПРЗ за м-ст „Таушан тепе“, 
Община Варна. 

Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 9; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Сега ви предлагам да гласуваме точката по „Архитектура“ да бъде 

точка осем в проекта за дневен ред с така направените допълнения към 
тази точка. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Точка осем, която беше в дневния ред гласувахме да стане точка 

втора – вече е прието. И продължаваме по проекта за дневен ред, като 
точка девета - разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 
дейности и жилищна политика”. Има едно допълнение към точката: 

(4) – приемане на План на Община Варна за интегриране на 
българските граждани от ромски произход и други български граждани в 
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2014 
– 2020 г.  

 
…………………./гражданин/ 
Не искаме Максуда …… /н.р./ 
 
  



Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Костадинов, заповядайте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Миналата седмица, когато беше коментирана тази план – програма 

на комисията по „Социални дейности“ в петък, бяха изказани много 
съображения - че тази програма е дискриминационна; че тя не отговаря на 
европейското законодателство; че тя сегрегира българските граждани; че 
тя определя за 1% от населението на нашия град, за 3 330 циганина, 
колкото са се определили на последното преброяване, определят 20 млн. 
лв. за следващите 4,5 години. Което е меко казано кощунство, безобразие, 
престъпление. Затова тази програма, която е вредна, която предвижда 
серия от мерки като изграждане на социални жилища за цигани, като 
плащане на социални осигуровки, здравни осигуровки, осигуряване на 
допълнителни финансови привилегии само на базата на етнически 
произход, това е расистка дискриминация спрямо нас българите. Така че 
тази програма …….. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря …. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Тази програма, не съм свършил г-н Луков. Тази програма не трябва 

да бъде гласувана, защото тя създава разделение, тя създава напрежение, 
тя създава дискриминация. Абсурдна дискриминация, при която 1% 
дискриминира останалите 99%. Така че тази програма не трябва да бъде 
приемана. 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре. 
 
…………. /гражданка/ 
Може ли … 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-жо Гърдева, момент. Нека да се успокоят. 
 
…………. /гражданка/ 
Може ли мнение и изказване … 
 
Иван ЛУКОВ 
Госпожо …. 
 
…………. /гражданка/ 
… от гражданите … 



 
Иван ЛУКОВ 
Не съм Ви дал думата. Госпожо, не съм Ви дал думата. 
 
…………. /гражданка/ 
Питам дали ще ми я дадете. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ще Ви я дам. 
 
…………. /гражданка/ 
Добре. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-жо Гърдева, заповядайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Аз лично призовавам г-н Костадинов да се разходи до джипито и да 

си вземе малко гинко билоба, защото той няколко пъти е гласувал за … 
Няма да … 

 
Иван ЛУКОВ 
Моля ви … 
 
…………….. /гражданка/ 
Не искаме цигани във „Възраждане“ ….. /н.р./ 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Може ли малко да се изслушваме. …. Така. …  
 
Иван ЛУКОВ 
Много ви моля … Много ви моля, запазете тишина. 
 
Йордан БИКОВ 
Махни се веднага от там. 
 
Иван ЛУКОВ 
Много ви моля да запазите тишина в залата. На всеки давам думата, 

така че …. 
 
Йордан БИКОВ 
Веднага се махни от там. 
 
 
 



Марица ГЪРДЕВА 
Колеги, предлагам точката да влезе в дневния ред, защото само 

Община Варна няма подобен план …. Може ли … Извинявайте колега 
Бояджиев, изчаках Ви, изчаквам и Вашите хора да спрат. …. Г-н 
Костадинов е бил в работната група и знае много добре, гласувал е там 
„за“ и много добре знае …. 

 
Иван ЛУКОВ 
Много ви моля да запазите тишина в залата. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
… каква е необходимостта да се приеме подобен план, защото …. 
 
Кирил КАЛЪЧЕВ 
Варна никога няма ………. /н.р./ 
 
Марица ГЪРДЕВА 
… Община Варна няма да може да кандидатства за евро средства. …. 

Съжалявам, че …. 
 
Иван ЛУКОВ 
Много ви моля да запазите тишина в залата. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
… така хората, които сте довели с вас се държат по този начин. 

Следващия път доведете малко така по-възпитана публика. Благодаря, 
предлагам плана да се приеме. 

 
…………. /гражданин/ 
…… има подписка …. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Много ви моля … Много ви моля, запазете тишина в залата. На всеки 

ще бъде дадена думата. Ако се уважаваме поне малко нека да се 
изслушваме. Заповядайте, г-н Бояджиев. 

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Освен нещата, които уважавания от мен г-н Костадин Костадинов 

каза, аз бях много дебатичен и предложих нещо конкретно, защото този 
план за действие е годишен. Говорим по отношение на нормативната 
уредба. Вярно е, че Община Варна не го е вкарала, но също така 
грандиозния план от 2012 до 2020 г. за такива огромни суми според мен не 
е правилно решение. Според мен администрацията би трябвало така както 
е написано в областната стратегия и в националната стратегия, всяка 
община да има годишен план за действие и затова предложих съответно да 



бъде върнато към администрацията и този план за действие да бъде 
преработен като годишен такъв. Няма да говорим за очевадните 
диспропорции, че е 1,1 от населението получава огромни придобивки за 
сметка на останалите социални групи. И това противопоставя … Аз много 
пъти съм казвал, че съвременните европейски документи, 11 такива, има от 
2,5 години насам, изискват индивидуалните права, а не колективните 
права. Това са вече говорим за европейските директиви. И тъй като в 
Социалната програма само едно НПО обслужва хората в неравностойно 
положение - малцинствата, аз ми беше много интересно това, факта че 
останалата част от Социалната програма, което е много важно също така 
обслужва това малцинство. Всички институции малко или много също така 
се занимават с обслужването на това малцинство. И с това се създава 
абсолютен дисбаланс в Социалната програма на Община Варна. Затова аз 
предлагам да бъде оттеглена точката, да бъде прехвърлена отново към 
администрацията и този план да бъде направен така, както е редно 
институционално, това което изисква националната и областната 
стратегия, да бъде годишен план за действие. Благодаря за вниманието. 

 
………………. /граждани/ 
Браво, браво. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев, заповядайте. 
 
……………… /гражданка/ 
Може ли? 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Костадинов, не съм Ви …. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Реплика. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не съм Ви дал думата. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Реплика. 
     
Иван ЛУКОВ 
Има ред …. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Реплика на г-жа Гърдева … 
 



Иван ЛУКОВ 
Много Ви моля, не съм Ви дал думата. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Само искам … 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Костадинов, не съм Ви … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Това, което искам да кажа е следното …. 
 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви моля …. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Когато човек се изказва е редно да бъде подготвен. Интегрирания 

план за градско възстановяване и развитие предвиждаше и събаряне на 
Максуда. Колко съборихте къщи в Максуда, питам аз?   

 
Иван ЛУКОВ 
Не съм Ви дал думата …. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Колко? 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Костадинов …. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Нито една. Нито една. … Нали? За това говорите Вие, защото този 

план не е изпълнен. 
 
Иван ЛУКОВ 
Това не беше реплика, г-н Костадинов. Много Ви моля да ….. 

Чакайте малко, никой не ви е дал думата …. 
 
……………. /гражданка/ 
Аз бях на ред …. Имам едно предложение – всеки един общински 

представител да си вземе по две семейства роми да си ги интегрира в своя 
блок и в своя дом. …… Микрофона ли ми спряхте? …. Във „Възраждане“ 
не искаме цигани. Интегрирайте ги в Каменар, интегрирайте ги там към 
другото Игнатиево. Ние във „Възраждане“ не искаме ромски семейства. 
…. Интегрирайте ги във вашите домове. 

 



……………. /гражданка/ 
Здравейте. Първо искам да кажа, че в нашия квартал хората събраха 

страшно много подписи за малките възможности, които имаха като време. 
За три – четири дена бяха събрани над 4 000 подписа. Другото, което е 
…… Интеграция не означава да даваш даром на някого нещо. 
Интеграцията започва от образованието. Образовайте ги сами да се 
оправят в живота. …. Българите не може да се чувстваме дискриминирани 
в собствената ни държава. Ще ви съдим за този план за интеграция. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. ….  
 
Станислав ИВАНОВ 
Г-н Луков, може ли да направя едно процедурно предложение ….. 
 
Кирил КАЛЪЧЕВ 
…… /н.р./ какво се правите, че не ни чувате …… /н.р./ Хората от 

„Възраждане“ не искат социална сграда. Нямаме ви доверие кого ще 
докарате. Не искаме нито един циганин горе.  

 
Станислав ИВАНОВ 
………… /н.р./ да оттеглим точката. 
 
Кирил КАЛЪЧЕВ 
Циганите така са си го заслужили. Не искаме да живеем с тях. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Господине, предложението е да оттеглим точката от дневния ред. Не 

се слушаме. 
 
Кирил КАЛЪЧЕВ 
Не искаме да живеем с тях. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Не се слушаме. Имам процедурно предложение да оттеглим точката 

от дневния ред. Това се мъча да ви обясня. 
 
Кирил КАЛЪЧЕВ 
От тук нататък пет години забравете тази тема социални жилища във 

„Възраждане“. Забравете тази тема интеграция по този начин. 
 
…………….. /гражданка/ 
Точно така. 
 
 



…………….. /гражданка/ 
Може ли …. 
 
Кирил КАЛЪЧЕВ 
Всички тука ….. 
 
…………….. /гражданка/ 
От половин час чакам. 
 
Кирил КАЛЪЧЕВ 
Бъдете сигурни, че когато всички сме заедно ще ги сринем тея тука. 

Никога повече, никога повече тези тука не трябва да са тук. Никога …..  
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми дами и господа ……  
 
Иван ЛУКОВ 
Уважаеми граждани, нека да има ред в залата. Нека да има ред в 

залата, нека да се изслушваме. Колкото …. Не викай ….. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Да започна със следното – винаги съм казвал, че съм последния 

човек, който защитава ПУП-а на „Чайка“ …. 
 
…………….. /гражданин/ 
Ами защо го внесохте? 
 
Иван ПОРТНИХ 
И … 
 
…………….. /гражданин/ 
Ами защо го внесохте тогава? 
  
Иван ПОРТНИХ 
С г-н Биков сме го коментирали многократно. Така че вярвам, че ако 

запазим спокойствие след малко ще има нормално и положително 
решение. ….. 

 
Йордан БИКОВ 
Силно Ви вярвам …. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Второто, което искам да кажа, че подвеждането по темата с 

стратегията за ромска интеграция виждам, че създава огромно напрежение 
и предлагам на съвета да оттегли тази точка …. 



 
Йордан БИКОВ 
Браво. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Трето, за да няма спекулации от следващата седмица започваме 

събаряне на сгради в Максуда. ……. Четвърто, аз съм бил инициатор, аз 
съм бил инициатор на програмата ин витро, знаете много добре 
дългогодишните ми приятелски отношения с д-р Рабевски, така че няма да 
допусна никога това, което сме заложили в бюджета да не бъде изпълнено. 
….. И сега ви моля за следното – дойдох въпреки че ми анулирахте точката 
при вас, защото вие наистина сте мои работодатели, както са работодатели 
всички 400 хил. варненци. И ви моля да запазим спокойствие, за да се 
вземат правилните решения … За да се вземат правилните решения, 
защото дневния ред на днешната сесия има още няколко изключително 
важни неща, които ако ги пропуснем днеска – пропускаме милиони за 
града. И ще ви ги кажа кои са. Стартирането на проектирането на 
рибарското пристанище – 10 млн. .. Стартирането на изграждането на 
пречиствателната станция на „Златни пясъци“ – 41 млн., помните, че го 
бяхме изтървали този проект, вазираха го от Брюксел, за да можем да 
използва е средствата. Ако днес няма решение пак ги губим – 41 млн., 
европейски пари. … По фонд „Солидарност“ „Фатрико дере“ и 
„Елпромското дере“, ако днеска няма решение губиме ги и тези пари – 3 
млн. .. ПСОВ – Варна, приключване на проекта – 24 млн. Нали до тука 
бройте само. От там нататъка сдружението за „Варна – европейска 
столица“, където даваме възможност на неправителствения сектор да е 
основен участник, младите неправителствени организации да могат да 
получават европейски пари за младите хора на града – също много важно. 
Така че пожелавам ви конструктивна работа на съвета и ви моля уважаеми 
съграждани – нека да свършим всичко това, за което и вие сте се събрали. 
И г-н Кръстев е тук, и г-н Биков. Говорили сме хиляди пъти по тези теми. 
Дайте малко търпение, за да свършим това, което носи пари за града ни и 
развитие, и да решиме вашите въпроси. Благодаря ви. 

 
Кирил КАЛЪЧЕВ 
Г-н Портних …. 
 
…………….. /гражданка/ 
Г-н Луков ….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви моля, оставете микрофона …. Господине, оставете 

микрофона, за да можем … 
 
 



Кирил КАЛЪЧЕВ 
Изчакайте, изчакайте …. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Да прекъсна ли …. Г-н Биков, да прекъсна ли сесията? 
 
Кирил КАЛЪЧЕВ 
Елате …. /н.р./ 
   
Иван ЛУКОВ 
Г-н Биков …… Г-н Биков, да прекъсна ли работата на сесията? 
 
Йордан БИКОВ 
Не. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ами дайте възможност да работим. 
 
Йордан БИКОВ 
Моля ви се, недейте пречете повече на председателя на общинската 

сесия. Много ви моля. … Защото …. /н.р./ 
 
…………….. /гражданин/ 
Г-н Луков, от Сдружение на заведенията в България искаме да ни 

обясните защо общинските съветници гласуваха с това точката да излезе 
от дневния ред. .. Не мислите ли, че повече от две години таксата 
тротоарно право стои на бюрото на различни комисии и …. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, благодаря Ви. Оставете микрофона, ще Ви обясня. 

Всеки съветник гласува по съвест. .. Така. .. Точка девет гласуваме за 
въпросния план и предложението, което беше да отпадне. Т.е. ние няма как 
да гласуваме да отпадне, защото то не е прието. С нашия вот ще решим 
сега да бъде ли прието или да не бъде прието, като точка в дневния ред. 
Затова подлагам на гласуване ….. Да, благодаря ви колеги. Няма какво да 
гласуваме, тъй като тази точка е оттеглена от кмета на Община Варна, така 
че …. Точката е оттеглена …… Така, извинявам се за допуснатата грешка. 
Юридически не е правилно. От вносителя трябва да бъде оттеглена 
точката, така че подлагам на гласуване да бъде …. Ако вносителя я 
оттегли, Ок. Той не я оттеглял. Подлагам на гласуване дали да бъде приет 
или не, като подточка четвърта от ПК „Социални дейности и жилищна 
политика“, а именно за въпросния план. Колеги, в режим на гласуване. …. 
Дали да я приемем или да не я приемем. … Ами именно. Значи колеги, 
обяснявам – постъпило е предложение от комисията по „Социални 
дейности и жилищна политика“, като подточка четвърта да беда приета, 



приемане на План на Община Варна за интегриране на българските 
граждани от ромски произход и така нататък, да не го чета до края. 
Постъпило е и е прието да бъде под точка четири, с вашия глас на 
съветници ще решим дали да бъде приета и включена в дневния ред или да 
не бъде приета и включена в дневния ред. Това гласуваме в момента. В 
режим на гласуване. …. Никой не го е оттеглил предложението. Вносителя 
е председателя на ПК „Социални дейности и жилищна политика“, а 
предложението е от кмета и от Социалните дейности. Колеги в режим на 
гласуване, да бъде ли включена или да не бъде включена, който е „за“ да 
бъде включена да гласува, който е „против“ да гласува. 

 
…………………… /гражданка/ 
Нека г-жа Хамза да си оттегли предложението след като …. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
В режим на гласуване сме колеги. 
 
Резултати от гласуването: за – 0; против – 26; въздържали се – 11; 

отсъстващи – 11, предложението не се приема. 
 
Точката не е включена в дневния ред. 
Така, гласуваме точка девет от постоянната …, да остане като точка 

девет в дневния ред. Това което беше допълнението не се прие, не влиза в 
дневния ред, остава точка девет ПК „Социални дейности и жилищна 
политика“ с трите под точки, без четвъртата. …. Девета. .. Остава девета 
точка. В режим на гласуване колеги, точката да остане под номер девет. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Като точка в проекта за дневен ред да бъде, точка десета ПК „Наука 

и образование“, няма постъпили допълнителни предложения за входиране, 
за разглеждане в сесията, предлагам ви точка десета „Наука и образование“ 
да остане точка десета с нейните подточки две. В режим на гласуване. .. 
Подточка десета да остане под номер десет. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Колеги и граждани, много ви моля запазете тишина в залата. Нали 

всички искаме да свършим колкото се може повече работа в днескашния 
ден. Много ви моля, запазете тишина в залата. … Колеги, запазете тишина 
в залата и гражданите, които са гости на тази сесия, много ви моля, ако 
имате нещо да решавате дръпнете се на страни от трибуната и го 
решавайте отвън. 



Като подточка, като точка единадесет в проекта за дневен ред ви 
предлагам да гласуваме разглеждане на предложение за решение от ВрК 
„Изработване на проект за правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация“ относно под точка едно. Тя е една и 
единствена изменение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. Като точка единайсет в проекта за дневен ред. 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режи на гласуване. 

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

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Като точка дванайсет в ….. Като точка дванайсет в дневния ред, в 

проекта за дневен ред, там вече гласувахме подточка две да отпадне. Като 
ви предлагам на нейно място, като подточка две бъде гласувано и прието 
предложението за Предоставяне на безвъзмездна … Предоставяне на 
безвъзмездно право на ползване от Община Варна на Сдружение с 
нестопанска цел Футболен клуб „Спартак Варна“ на стадион „Локомотив“. 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
За протокола г-н Балабанов – „за“. 
 
………………. /гражданин/ 
Благодаря на всички общинските съветници за това, което 

направиха. Надявам се, че утре няма да направите грешката да гласувате 
„против“, защо всички тези хора, които идват тук с проблемите за „Чайка“, 
„Възраждане“, за „Максуда“ и „Спартак – Варна“, също така хора от 
„Черно море“, ние си имаме нашата болка. Не правете грешката да 
оставяте футболния клуб последните десет години в ръцете на 
престъпници и хора, които обичат да крадат и обичат само парите. Три 
пъти … Момент. Три пъти клуба беше фалиран за последните седем - осем 
години с милиони задължения, беше им дадена базата изцяло за 
безвъзмездно ползване на тия мръсници „Инжстрой“, Янко Станев и 
всички хора около тях. Моля ви не правете това. Целият град иска зелени 
площи …  

 
Иван ЛУКОВ 
Моля ви …Благодаря Ви, господине. 
 
 
 



………………. /гражданин/ 
Момент. Дайте ми трийсет секунди. Трийсет секунди. Всеки в целия 

град иска да има правилно подредени павета, добри булеварди, места за 
нашите деца, да има два футболни отбора - „Черно море“ и „Спартак“, да 
има 20 000 души на стадион „Юри Гагарин“, за да е празник и целия град 
да се вълнува един месец, един месец след и един месец преди. Благодаря. 
… Без никаква омраза към никого, обичам, обичам, обичам Варна, обичам 
„Спартак - Варна“. Благодаря. 

 
Иван ПЕТРОВ 
Г-н Луков, само секунда. Г-н Луков. Така Стефан, който ръководи 

феновете. Преди девет години същата в тази зала се взе това решение нали 
футболния клуб „Спартак - Варна“ да се, да му се отнемат териториите. 
Тогава … Ей мълчете малко бе, мълчете малко. Тогава аз дойдох тук и 
пред целия Общински съвет казах, че щом се открадват териториите няма 
да има футболен клуб. Той футболния клуб след девет години го няма и 
сега, когато ние се върнахме футболните хора след двайсет и пет години да 
си управляваме клуба намериха се хора, които излязоха срещу нас, които 
си дадохме живото за клуба. Аз съм избран за председател на 
управителния съвет на футболния клуб „Спартак“, на моя роден клуб от 
петдесет футболни личности, които си дадоха живота. И от тука нататък 
неразделна част „Локомотив“ и „Спартак“ са заедно и двата комплекса не 
могат да се разделят. Нашата кауза е да се развали Спортен комплекс 
„Спартак“, да се развали Спортен комплекс „Спартак“ и да се дадат 
териториите на футболния клуб за управление и стопанисване. Това е моя 
призив, това е хората които ме изпратиха тук, които ме избраха. Тия 
момчета, които подкрепят винаги аз съм ги уважавал и съм казал че 
каузата „Спартак“ не трябва да се предава и аз не съм я предал. Значи нека 
да им е ясно на тях, дойдох преди девет години, сега пак съм тук и им 
казах „Спартак - Варна“ трябва да го има. Обаче трябва да бъде всичко 
заедно. Така че нека общинските съветници да разберат, за какво става 
въпрос и да не се разделят териториите. …. Да, казах го. За това съм тук. 
… Готово. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. 
 
Иван ПЕТРОВ 
Благодаря за вниманието. 
 
………………. /гражданин/ 
Пожелавам успех на всички хора от „Възраждане“, от „Чайка“. 

Благодаря. 
 
 



Йордан БИКОВ 
Господин … 
 
Иван ЛУКОВ 
Продължаваме …. 
 
Йордан БИКОВ 
Господин Луков много Ви моля за … 
 
Иван ЛУКОВ 
Моля? 
 
Йордан БИКОВ 
За честност Ви моля на този процес. В момента общински съветници 

си заминават, ако мислите да ни успивате. … Ей Янко Станев го няма, 
Джакито я няма, кой ще гласува вместо тях двамата ми кажете бе? К‘во 
няма бе? Изнизват се навънка в коридора, излизат и … Много ви моля. 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре. Приемаме в момента проекта за дневен ред. Знаете много 

добре в нашия правилник е залегнало, ако няма над 80 % процента от 
гласуванията му се отнема от възнаграждението. 

Така. Продължаваме, гласувахме преди малко вместо подточка 
втора, която гласувахме вече да отпадне, на нейно място да бъде гласувана 
и приета да разглеждаме на предстоящата сесия отдаването на 
безвъзмездно право на ползване на Футболен клуб „Спартак“ да стане под 
точка втора. И сега гласуваме точка дванайсет в проекта за дневен ред да 
бъде точка дванайсет. 

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Точката става под номер дванайсет в проекта за дневен ред. 
Като точка тринайсет в проекта …. Ами аз няколко пъти помолих 

гражданите да запазят тишина. Сега тука отпред господине, ако искате 
нещо да си говорите заповядайте малко по-настрани. Пречите. Няма 
никакъв проблем. 

 
Йордан БИКОВ 
Той не желае повече да си говори определено. 
 
Иван ЛУКОВ 
Така. Точка тринайсет в дневния ред, в проекта за дневен ред, а 

именно предложение за решение от ВрК „Структури и общинска 
администрация“, като подточка втора като допълнение е дошло от 



председателя на комисията предложение, относно промени в общата 
численост и структура на дейност 737 „Оркестри и ансамбли“, функция 
„Почивно дело, култура и религиозни дейности“. Това е за „Ансамбъл 
Варна“ да бъде допълнително. Това е допълнителното, което е дошло да го 
гледаме. Мнения и съображения за тази точка допълнително да влезе? 
Няма. Гласуваме. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Гласуваме цялата точка да бъде под номер тринайсет в проекта за 

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

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Като точка четиринайсет в проекта за дневен ред вече гласувахме 

упълномощаването на представителя в Спортен комплекс „Спартак“ да 
отпадне. Остава да гласуваме да упълномощим представителя на 
акционера Община Варна да участва в общото събрание на акционерите на 
„Варна - Ефкон“ ООД, като точка четиринайсет да бъде в дневния ред. В 
режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
С едно допълнение за протокола, упълномощаване на съдружника 

Община Варна в общото събрание „Варна - Ефкон“ ООД, допуснах аз 
грешка като казах акционера. Така.  

Точка петнайсет в дневния ред да бъде именно разглеждане на 
предложение за решение от ПК „Европейски въпроси и международно 
сътрудничество. Като точката петнайсет в дневния ред да остане тази 
точка. В режим на гласуване.  

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Може ли да запазите тишина в залата. ….. Може ли да се запази 

тишина в залата. 
Предлагам като точка шестнайсет в проекта за дневен ред, това е 

нова точка от предложенията от председателя на ПК „Транспорт“ да бъде 
включено като точка шестнайсет, а именно: 

(1) – даване на съгласие на „Градски транспорт“ ЕАД за отдаване 
под наем на имот, част от ведомствена бензиностанция, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Тролейна“ № 48. 



(2) – възлагане на кмета на Община Варна да предостави на „Градски 
транспорт“ ЕАД 100% от градските и крайградски линии за пренос на 
пътници от транспортната схема на град Варна. 

(3) – отмяна на Решение № 2064-3 от Протокол № 40/30.03.2015 г. на 
Общински съвет – Варна и даване на съгласие на Съвета на директорите на 
„Градски транспорт“ ЕАД да сключат договор за банков кредит чрез 
процедура по ЗОП при определени параметри. 

Г-н Митковски заповядайте и г-н Начков после.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Уважаеми г-н председател, колеги. Предлагам втората и третата 

подточки от точките на „Градски транспорт“ да отпаднат. Поради следните 
причини. За даването на всички линии на „Градски транспорт“, като 
основен вътрешен оператор вече вие взехте това решение на по-предни 
сесии, така че не е необходимо отново да го препотвърждаваме по искане 
на Съвета на директорите на „Градски транспорт“, а иначе по същество 
още тогава ви казах, че по този начин след 20 години, когато на 
територията на Община Варна има няколко транспортни фирми, които 
обслужват транспортната схема и до сега е нямало проблеми - ние правим 
отново монопол на една фирма, която на всичкото отгоре е почти 
фалирала. Със следващата точка, със следващата точка на същата тази 
фирма трябва да й дадем няколко милиона за да покрие свои стари 
разходи, иначе не може да функционира. … Това не е начина за спасяване 
на „Градски транспорт“. Не може да се криеме … Не може да криеме зад 
така наречения „Проект за интегриран градски транспорт“, да 
унищожаваме една работеща фирма, която двайсет години ….. Която 20 
години обслужва половината от линиите на „Градски транспорт“ за сметка 
на друга. Това което, това което сме го направили преди 20 години и е 
работещо, тука също има съветници преди 20 години, които преди двайсет 
години са направили тая нова транспортна схема, не е необходимо. Така че 
моето предложение втора и трета подточка на тази точка за „Транспорт“ да 
отпаднат. 

 
………………. /гражданин/ 
Защо не кажеш колко автобуса имаш при него бе? 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков, заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз искам да … 
 
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Аз призовавам за тишина в залата и не влизайте …. Много ви моля 

… Много ви моля не влизайте в диалогов режим. Ако някой иска да се 
изкаже да заповяда на микрофон, ще му бъде дадена думата. 

  
Пламен НАЧКОВ 
Нека да се успокоим и да изслушате какво искам да ви кажа. Значи 

това предложение на колегата е и предложение на групата на „БСП“, 
защото няма регламент на Европейския съюз с който да стимулира 
монополизма. Ние сме страна членка на Европейския съюз и не можем 
сами да се самоунищожаваме. Една фирма с 600 работни места, когато има 
проект в който е казано само фирмата да бъде 100% общинска - имаме я. 
Защо отново разравяме едно огнище и залата отново да се напълни и да 
тръгваме от А – Б. Това ли е практическият подход да си решим проблема? 
Апелирам към колегите съветници, един път сме го обсъждали този въпрос 
и не е удачно в края на мандата отново да го слагаме на тезгяха. Не е 
решение на проблема, който ПК „Транспорт“ е взела, че ще се осигурят 
работни места в „Градски транспорт“. Това не е решение на проблема, 
защото тези хора си имат работодатели и работодателя има задължения 
към тях, и общината има задължения към този превозвач. Така че нека 
всеки от нас преди да гласува да се замисли нужно ли е отново огнище 
като в „Чайка“, „Възраждане“, Футболния клуб „Спартак“, а сме в края на 
мандата, когато гражданите трябва да се успокоят и да преценят има ли 
нужда от такива грешни позиции, които общинския съвет заема.  

 
…………….. /гражданка/ 
Господин Луков… 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Момент, ще Ви дама думата и на Вас. .. Момент. Г-н 

Иванов поиска преди Вас думата. Заповядайте, г-н Иванов. 
 
…………….. /гражданка/ 
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря г-н председател, уважаеми колеги, мои съграждани от 

град Варна, искам да взема отношение по въпросната точка и ще си изразя 
личното мнение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Кой пуши? .. Чакай малко. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Категорично … 
 



Иван ЛУКОВ 
Ама много Ви моля, в залата не се пуши. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Мога ли продължа, г-н Луков? 
  
Иван ЛУКОВ 
Електрона е цигарата. ….. Добре, разбрах, виждате човека не пуши 

….. Е не го видях. Благодаря за това, че така сте наблюдателен и го 
видяхте г-н Джагаров, ако бяхте така наблюдателен …. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря господин …, мога ли да продължа …. 
  
Иван ЛУКОВ 
… когато гласувахме за „Чайка“ и бяхте гласували още тогава 

„въздържал се“ или „против“, трябваше и тогава да бъдете тогава така 
наблюдателен. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря г-н Луков, ако мога да продължа. Категорично съм 

„против“ и искам да питам от тук присъстващите в залата съгласни ли сте 
вашите пари да отидат в частната фирма. 

 
……………… /гражданка/ 
Уууу ….. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Два пъти по-малко … 
 
……………… /гражданка/ 
Оставка. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Моля да се изслушаме … 
 
……………… /гражданка/ 
Оставка. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Това са вашите пари, вашите пари гласуваме. 
 
……………… /гражданка/ 
Как нашите пари …… /н.р./ 
 



Станислав ИВАНОВ 
Аз дали аз ще си подам оставката е мой …, аз отговарям пред вас … 
 
……………… /гражданка/ 
Подайте си оставката …… /н.р./ 
 
Станислав ИВАНОВ 
Искам малко факти …. 
 
Иван ЛУКОВ 
Запазете тишина моля в залата, за да може .... Тишина в залата … 
 
Станислав ИВАНОВ 
Два пъти по-малко километри изминава частната фирма … /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Станиславе спри се. 
 
……………… /гражданка/ 
Там е работата, че нищо не знаете. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ще прекъсна заседанието, ако продължавате ще прекъсна 

заседанието и няма да има никакво решение. Много ви моля, ако трябва 
излезте отвън и се успокоите, и се върнете да продължим работа. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Малко факти. 
 
Иван ЛУКОВ 
Всеки има право да говори, тогава кой да ми каже на кога да дам и на 

кога да не дам. По какъв критерий да определим на кого да дам думата и 
на кого да не я дам? Дайте ми критерий, по който да определя на кого да 
дам думата. Дайте ми критерии. …. Аз от къде да знам какво ще говорят? 
Вие знаете ли, вие знаете ли какво ще говори госпожата преди да стане? … 
А, благодаря, браво. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Дадена е година … 
 
Иван ЛУКОВ 
Аз не съм пророчица. 
 
 
 



Станислав ИВАНОВ 
…. и половина на частната фирма да се преструктурира. Много 

добре знаете, че в момента се кара без договор. В момента автобусите от 
„Градския транспорт“ харесват ли ви? Мисля че на всички харесват. 
Община Варна е наляла 101 млн. по „Интегриран градски транспорт“ …. 
Това са вашите пари, това са Европейски пари и в момента гласуваме едно 
законно решение, което е правилно решение. 

 
……………… /гражданка/ 
За дясната партия „ГЕРБ“ частник мръсна дума ли е? 
 
Станислав ИВАНОВ 
Така че аз съм категорично „против“ и ще гласувам „за“ това всички 

линии да станат в градския превозвач и след това той, ако прецени да си 
вземе подизпълнител. Не се притеснявайте за работните си меса. 

 
……………… /гражданка/ 
….. /н.р./ превозвач не може да прави нищо от това, което казвате. 

Той няма възможности. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря, г-н Иванов. … Много ви моля за тишина в залата. 
 
Йордан БИКОВ 
А бе не бе, искам само да ги …. 
 
Иван ЛУКОВ 
Така. Ако викате, няма да бъдете по-права. … Заповядайте.  
 
……………… /гражданка/ 
Г-н Луков, искам само да попитам едно нещо - от коя дата 

работниците в „Транстриумф Холдинг“ ще бъдат назначени в „Градски 
транспорт“? Г-н Жельо Алексиев така каза на цялата общественост. 
Кажете от коя дата? Имате ли решение за този въпрос. Имате ли писмени 
гаранции за тези хора. …. Не утре г-н Луков да ни обещавате, че ще ни 
назначите. Не утре, днес вземете решението, ако не можете да вземете това 
решение оттеглете точката. Г-н Алексиев да оттегли точката. 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах. Разбрах Ви много добре и ще ви отговоря веднага. Ако 

оттеглим точката няма да има дебати по тази точка и няма как да разберем 
дали имаме такова решение, с което да бъдете назначени или не. 

 
……………… /гражданка/ 
Ни не искаме дебат, г-н Луков. Оттеглете я. 



Иван ЛУКОВ 
Ако я оттеглим това означава, че не можем да Ви отговорим дали ще 

бъдете назначени на работа. Нали трябва да гледаме точката … Нали 
трябва да има точка такава, по която да се водят дебати и да се вземе 
решение и като се вземе решението, то ще бъде в една или в друга посока. 
Ако нямаме точка ….. 

 
……………… /гражданка/ 
Ние не сме хора, които не разбираме. Оттеглете точката, не искаме 

решението ви. Оттеглете я. Не искаме дебатите. Оттеглете точката. Г-н 
Алексиев …. 

 
Иван ЛУКОВ 
Ами тогава не може да отговорим на въпроса дали ще бъдете 

назначени на работа. 
 
……………… /гражданка/ 
Г-н Луков, оставете на следващите общински съветници, които ще 

имат четири години да вземат решение по този въпрос, за да носят 
отговорност. Не я вземайте в последния момент, за да могат утре вашите 
колеги, които ще застанат тук да кажат ние не сме виновни, ние не сме го 
вземали. Вземете отговорно решение, оттеглете точката. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така, изслушахме … Предлагам трите подточки, които бяха да се 

гласуват една по една. Като точка ….. А бе колеги, как да отпадне нещо, 
което не е прието още. … Ами айде обяснете ми нещо, което го няма да го 
гласуваме, че го няма. … Ама нали трябва първо да ги имаме приети. .. Да 
отпаднат - не могат да отпаднат, защото те не са приети. .. Е ми значи с 
нашия си глас, с гласуването … 

 
Пламен НАЧКОВ 
Извинявайте, че се намесвам, но предложенията по дневния ред, 

които са дадени от колегата и мене са преди гласуването от вас, което 
предлагате да бъде всяка подточка по отделно. Нашето предложение е 
двете – втора и трета отпадат, това предложете на колегите да гласуват. А 
не изменяйте едно, две, три там да гласуваме по отделно. 

 
Иван ЛУКОВ 
Това ви обяснявам, постъпват няколко предложения г-н Начков. 

Едно от предложенията всички точки да бъдат гласувани, т.е втора и трета 
да бъда гласувана анблок, а другото предложение първа, втора и трета да 
бъдат гласувани поотделно. Няма как нещо да отпадне, което не е прието 
още. Нали когато ги гласуваме с нашия глас ще решим дали да влязат в 
сесия или да не влязат. Ако гласуваме те да не влязат, те няма да влязат и 



няма да ги гледаме. Не можем нещо което не сме приели, ние да гласуваме 
то да отпада. Елементарна е логиката. За това ви предлагам, първо да 
имаме допълнителна точка шестнайсета ПК „Транспорт“, в която са 
постъпили три предложения допълнителни, които не са публикувани в 
досегашния проект за дневен ред, като първо, второ и трето. С нашия вот  
ние ще решим, кое от тези трите да влезе или да не влезе. Може и трите да 
не влязат, ако гласуваме да не влязат съответно няма да влязат. Но не 
можем да гласуваме да отпадне нещо което не е прието вече, още. За това 
ви казвам, първата подточка – Даване на съгласие на „Градски транспорт“ 
ЕАД за отдаване под наем на имат част от ведомствена бензиностанция 
находяща се в град Варна, ул. „Тролейна“ № 48. Моля съветниците със 
своя вот да изразят дали тази подточка да бъде в дневния ред. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 1; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Като подточка втора в т. 16 да бъде - възлагане на кмета на Община 

Варна да предостави на „Градски транспорт“ ЕАД 100% от градските и 
крайградските линии за превоз на пътници от транспортната схема на град 
Варна, моля съветниците със своя глас да си изразят становището, да бъде 
ли включена или да не бъде включена в дневния ред. 

 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 13; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
За протокола, Таня Парушева – „за“. 
 
Като подточка три в тази точка да бъде включена отмяна на решение 

№ 2064-3 от Протокол № 40/30.03.2015 на Общински съвет – Варна и 
даване на съгласие на Съвета на директорите на „Градски транспорт“ ЕАД 
да сключат договор за банков кредит чрез процедира по ЗОП при 
определени параметри. Моля съветниците със своя глас да изразят своето 
становище тази точка да бъде ли включена или да не бъде включена в 
дневния ред. 

 
Резултати от гласуването: за – 29; против – 11; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Точката, подточката се приема да бъде включена в дневния ред. Сега 

гласуваме цялостно т. 16 - ПК „Транспорт“ да бъде включена в дневния 
ред на предстоящата сесия, като номер 16. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 10; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 



Като нова т. 17 в проекта за дневен ред е постъпило предложение да 
бъде включена от ПК „Благоустройство и комунални дейности“ с една 
подточка - вземане на решение за удължаване на срока на договора, 
договори с номера Д-9200/7841/28.10.1999 г. и номер Д-
9200/7842/28.10.1999 г. Мнения и съображения? Няма. В режим на 
гласуване за тази подточка да бъде включена в дневния ред. 

 
Резултати от гласуването: за – 29; против – 1; въздържали се – 13; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Точката се приема да бъде под номер седемнайсет. 
  
Под номер осемнайсет в дневния, в проекта за дневен ред да бъде 

включена точка „Освобождаване и избор на членове на управителни и 
контролни органи и представители на Община Варна  в общото събрание 
на търговските дружества собственост на Община Варна“. Мнения и 
съображения? Няма. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Като т. 19 от проекта за дневен ред да бъде включен - разглеждане на 

отчет от Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на 
Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 
г. Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
  
Като т. 20 в дневния ред да бъде, в проекта за дневен ред да бъде 

включена точката „Промени в ръководствата и съставите на ПК и ВрК на 
Общински съвет – Варна“. Мнения и съображения? Няма. В режим на 
гласуване 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 2; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Като т. 21 в проекта за дневен ред да бъде включена точката 

„Дискусия с граждани“. Мнения и съображения? Няма. В режим на 
гласуване. 

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

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 



Колеги, предлагам Ви да гласуваме целия проект за дневен ред така, 
както го изгласувахме точка по точка с направените промени да стане 
дневен ред на предстоящото Четиридесет и второ заседание на Общински 
съвет – Варна. Моля колегите със своя вот да изразят своето становище за 
така направеното предложение, проекта за дневен ред с направените 
промени да бъде дневен ред на ….. 

 
…………… /граждани/ 
Не се чува. 
 
Иван ЛУКОВ 
Запазете тишина. Гласуваме така направеното предложение проекта 

за дневен ред с направените промени и разместванията на точките да стане 
дневен ред на предстоящото Четиридесет и второ заседание на Общински 
съвет – Варна.  Моля колегите със своя вот да изразят своето становище. В 
режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следния 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Питания и отговори на питания. 
 
2. Преразглеждане на решение № 2106-14/40/30.03.2015 г. на 

Общински съвет – Варна. 
 
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и 

духовно развитие” относно: 
(1) – удостояване на граждани с почетни звания и отличия. 
(2) – даване на съгласие за изграждане на паметник с бюстов 

портрет на полковник Милко Железов Железов. 
(3) – даване на съгласие за сключване на Анекс към Споразумение 

за сътрудничество между Община Варна и Варненска и 
Великопреславска Света Митрополия. 

 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 

бюджет” относно: 
(1) – даване на съгласие за разкриване и финансиране на две 

временни целодневни летни групи, през месеците юли и август. 
(2) –  актуализация на Приложение № 21 „Списък на длъжностите 

и лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на 
Община Варна за 2015 г.“.  

(3) – даване на съгласие за разкриване на центрове за почасово 
предоставяне на услуги за социално включване в общността или домашна 
среда и осигуряване на средства от бюджета на Община Варна за 2015 г. 



(4) – даване на съгласие за опрощаване на неплатените такси за 
ползваните социални услуги от гражданите на Община Варна от „Домашен 
социален патронаж“ – Варна. 

(5) – даване на съгласие за включване на допълнителни обекти и 
осигуряване на собствен принос по проектно предложение на Община 
Варна по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от Фонд 
„Солидарност“ по Заявление 2014BG16SPО001 за щетите от бедствията 
от 19 юни 2014 г. 

(6) – даване на съгласие Община Варна да участва като партньор в 
проектно предложение „Насърчаване на предприемачеството“, 
финансирано по програма URBACT III, по покана „Мрежи за планиране на 
действия“, както и за осигуряване на финансирането му. 

(7) – даване на съгласие за финансиране на недопустими разходи за 
финансиране по ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.“ за дейност 4. 
„Техническа помощ“, под-дейност 4.2 „Разходи за управление на проекта“ 
„Реконструкция и модернизация на ПСОВ - Варна – втори етап и 
изграждане на канализационна помпена станция „Акациите“ и 
тласкател, град Варна“. 

(8) – даване на съгласие за финансиране на недопустими разходи за 
финансиране  дейностите по административно – финансово управление по 
проект „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.”. 

(9) – даване на съгласие за предоставянето на временен безлихвен 
заем на ОП „Управление на проекти и озеленяване” за социална услуга 
„Личен асистент”.   

(10) – даване на съгласие за мостово финансиране и съфинансиране 
от бюджета на Община Варна по проект „Да не изоставяме нито едно 
дете „У дома а не в дом”, финансирана по ОП „Развитие на човешките 
ресурси 2007 - 2013 г.“.  

(11) – определяне на  дивидент за 2015 г. (дължим от печалбите за 
2014 г.) на търговските дружества и акционерните дружества със 100% 
общинско участие в капитала. 

(12) – опрощаване на държавни вземания. 
(13) – определяне на представител на Община Варна за участие в 

учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена 
полза „ВАРНА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА“. 

(14) – одобряване на споразумение за сътрудничество и осигуряване 
на средства от бюджета на Община Варна за 2015 г. по подготовка на 
документи за кандидатстване по Проект за модернизация и 
реконструкция на рибарско пристанище. 

(15) – промяна на решения на Общински съвет - Варна № 828-4, 
т. XXIV от Протокол № 15 от 20.02.2013 г., № 1881-3 от Протокол № 37 от 
19.12.2014 г. и   № 1349-3, т. XXIII от Протокол № 28 от 12.02.2014 г. 



(16) – даване на съгласие за разкриване на пет Центъра за 
настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и два 
Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 
увреждания и определяне на „Комплекс за социални услуги за деца и 
младежи“ като второстепенен разпоредител с бюджет към Община Варна. 

(17) – отпускане на финансови средства за провеждане на 
кампания „Синдромът на любовта“, организирана от  Сдружение на 
родителите на деца със синдром на Даун. 

(18) – даване на съгласие за мостово финансиране на допустимите 
разходи за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
ОП „Техническа помощ“ по процедура „Изграждане и функциониране 
на областни информационни центрове“. 

(19) – даване на съгласие за удължаване срока на Договор за 
безвъзмездна финансова помощ и  упълномощаване на  кмета   на   
Община   Варна   да   издаде   нова Запис на заповед в полза на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Проект 
„Интегриран градски транспорт на Варна“, схема „Подкрепа за 
интегриран градски транспорт в петте големи града” по ОП „Регионално   
развитие 2007 - 2013 г.“.   

(20) – отпускане на финансови средства на Дирекция „Социално 
подпомагане“ Варна при Агенция за социално подпомагане за закупуване 
на карти за пътуване в обществения транспорт на територията на Община 
Варна. 

(21) – вземане на решение относно задължения на „Диагностично – 
консултативен център „Свети Иван Рилски“- Аспарухово – Варна“ 
ЕООД към „ЕНЕРГО – ПРО Продажби“ АД. 

(22) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД. 

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

относно: 
(1) – поправка на очевидна фактическа грешка в приложение към 

решене № 2129-5(41)/13.05.2015 г. 
(2) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция. 
(3) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 
 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Туризъм 

търговия и рекламна дейност” относно: 
(1) – приемане на Програма за развитие на туризма в Община 

Варна за периода 2014 - 2020 г.  
 



7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 
стопанство” относно: 

(1) – приемане на годишни финансови отчети, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2014 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на 
одитори за 2015 г. на: 

- „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 
ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 
СТАМАТОВ“ - ВАРНА” ЕООД. 

- „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕАД. 
(2) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 

„Градски транспорт“ ЕАД.  
(3) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 

„Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД. 
(4) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 

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

(5) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 
„Жилфонд“ ЕООД. 

(6) – даване на съгласие за продажба чрез търг на автобус „Ивеко“ 
собственост на „Дворец на културата и спорта” ЕАД. 

(7) – даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на търговски площи, собственост на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

(8) – одобряване на Правилник за реда за провеждане на процедури 
за продажба и отдаване под наем на имоти, собственост на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД. 

(9) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на 
културата и спорта” ЕАД за 2015 г. 

(10) – даване на съгласие на „Градски транспорт“ ЕАД за отдаване 
под наем на гаражна площ. 

(11) – одобряване на Споразумение между „Дентален център І - 
Варна“ ЕООД и Община Варна. 

(12) – избор на независим оценител за изготвяне на оценка на 
активите, пасивите и фактическото състояние на „Варна Ефкон“ ООД с 
оглед определяне стойността на дружествените дялове. 

(13) – възлагане изготвянето на икономически и правен анализ на 
„Варна Ефкон“ ООД и експертно техническо становище за състоянието 
на системата за видеонаблюдение, собственост на дружеството. 

(14) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Драгоман“ № 11.  

(15) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Христо 
Каварналиев“ № 3. 



(16) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Младежка“ № 11. 

(17) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Орел“ № 15. 

(18) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Тунджа“ № 11. 

(19) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Добрева чешма“. 

(20) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец - север“. 

(21) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Кочмар“. 

(22) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец 
- юг“, представляващ ПИ 10135.5403.792. 

(23) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец 
- юг“, представляващ ПИ 10135.5403.3197.  

(24) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, м-ст 
„Вилите“. 

(25) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, к.к. 
„Чайка“, представляващ ПИ 10135.2571.4635. 

(26) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Акад. 
Андрей Сахаров“ № 12. 

(27) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Паско 
Желев“ № 1. 

(28) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, к.к. 
„Чайка“, представляващ ПИ 10135.2571.4634. 

(29) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Петко 
Напетов“ № 15.  

(30) – даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за 
наем между Община Варна и „АИППМПДМ - Уни дент - д-р Мариета 
Михайлова“ ЕООД. 



(31) – даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за 
наем между Община Варна и ЕТ „АИППМПДМ - д-р Евдокия 
Мечкарова“. 

(32) – даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за 
наем между Община Варна и ЕТ „АИППДП - д-р Златка Ставрева“. 

(33) – даване на съгласие за отдаване под наем на част от имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Бенковски“ № 16.  

(34) – даване на съгласие за провеждане на търг за отдаване под наем 
на имот, находящ се в Община Варна, с. Константиново.  

(35) – провеждане на търг за отдаване под наем на имот, находящ се 
в Община Варна, с. Казашко. 

(36) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Борис III“ № 69, на собственика на 
законно построена сграда. 

(37) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Крайбрежна“ № 43, на собственика на 
законно построена сграда. 

(38) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Усмивка“ № 21. 

(39) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в Община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ VIII, 
кв.26. 

(40) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в Община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ II, кв. 51. 

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

(42) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Боровец - юг“, представляващ ПИ 
10135.5403.3931. 

(43) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Боровец - юг“, представляващ ПИ 
10135.5403.450. 

(44) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Сълзица“. 

(45) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 
публичен търг за продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Академик Игор Курчатов“ № 30. 



(46) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел 
„Съучастие“ върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Витко Христов“. 

(47) – учредяване на безвъзмездно/възмездно право на ползване на 
Асоциация „Да съхраним жената“ върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Проф. Державин“ № 25. 

(48) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на 
Министерство на правосъдието, за нуждите на Апелативен съд – Варна 
върху имот, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, до бл. 34. 

(49) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Семеен център - Мария“ 
върху имот, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67. 

(50) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на Сдружение „ИДЕА“ върху имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Преслав“ № 53. 

(51) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Институт за внедряване на 
Европейски практики“ върху имот, находящ се в гр. Варна, ПИ 
10135.5502.5. 

(52) – одобряване на Споразумение между цирк „Балкански“ и 
Община Варна. 

(53) – одобряване на пазарна оценка във връзка с учредяване 
възмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, 
представляващ ПИ 10135.536.295.  

(54) – предоставяне безвъзмездно за управление на ОДЗ „Иглика“ 
на новоизградена сграда. 

(55) – прекратяване на Договор № Д-3-922/586/18.07.2003 г. и 
предоставяне безвъзмездно за управление на Градска Художествена 
галерия – Варна имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Радко Димитриев“ 
№8. 

(56) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителни договори за прехвърляне право на собственост по чл. 
15 от ЗУТ. 

(57) – одобряване на пазарна оценка във връзка с учредяване право 
на надстрояване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Гларус“ № 15. 

(58) - освобождаване от отговорност на членове на Съвета на 
директорите на „Градски транспорт“ ЕАД за 2012 г. и 2013 г. 

(59) – промяна в Устава на „Градски транспорт“ ЕАД. 
(60) – определяне предназначението на жилища – частна общинска 

собственост и включването им във фонд „Ведомствен“. 
(61) – допълнение на Бизнес програма за развитие на общинска 

фирма „Обреди“ ЕООД – Варна за периода 2015 - 2017 г. 
(62) – одобряване на пазарни оценки на недвижими имоти, находящи 

се в гр. Варна, кк „Златни пясъци“ във връзка с реализиране на проект № 
DIR-51011119-18-37 „Подготовка и изпълнение на проект за развитие 



на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк „Златни 
пясъци“, Община Варна“, процедура № BG161РО00510/1.11/03/19, 
приоритетна ос 1, ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“. 

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

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

(1) – приемане на нова Наредба за условията и реда за 
прокопаване на елементите на техническата инфраструктура. 

(2) – одобряване на ПУП – ПРЗ за м-ст „Ачмите“ и м-ст „Трошеви 
ниви“, Община Варна. 

(3) – одобряване на ПУП – ПРЗ за м-ст „Таушан тепе“, Община 
Варна. 

 
9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 
(1) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонална пенсия на деца. 
(2) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 

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

на основни жизнени и комунално – битови потребности. 
 
10. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и 

образование” относно: 
(1) – приемане на „Общинска стратегия за сътрудничество с 

висшите училища и за утвърждаване на Варна като интернационален 
университетски град“, разработен в рамките на проект „Партньорство 
между градовете и университетите за развиване на устойчиви градски 
икономики и общества”. 

(2) – актуализиране на списъка на средищните училища от 
Община Варна за учебната 2015/2016 година. 

 
11. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Изработване 

на проект на правилник за организацията и дейността на общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация” относно: 

(1) – изменение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 

 
12. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Правна 

комисия” относно: 



(1) – допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Варна. 

(2) – предоставяне на стадион „Локомотив“ за безвъзмездно 
ползване от Сдружение с нестопанска цел Футболен клуб „Спартак 
Варна“. 

 (3) – изменение на Наредба за реда и условията за пътуване на 
преференциални цени в обществения транспорт на територията на 
Община Варна. 

(4) – изменение на Наредба за финансово подпомагане на спортни 
клубове в Община Варна. 

(5) – изменение на Наредба за финансово подпомагане на 
проявите по програма „Спорт“ и програма „Социален туризъм“ на 
Община Варна.  

(6) – изменение на Инструкция за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица.  

(7) – изменение на 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“. 

(8) – изменение на Правилник за организацията, дейността и 
управлението на общинско предприятие „Спорт – Варна“. 

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

общинска администрация” относно: 
(1) – одобряване на организационна и управленска структура на 

„Обреди“ ЕООД. 
(2) – промени в общата численост и структура на дейност 737 

„Оркестри и ансамбли“, функция „Почивно дело, култура и религиозни 
дейности“. 

 
14. Упълномощаване представителя на съдружника Община Варна, 

да участват в Общо събрание на съдружниците на „ВАРНА-ЕФКОН” 
ООД. 

 
15. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество” относно: 
(1) – кандидатстване на Община Варна като Водещ партньор с 

проектно предложение „Tactical urban Social Innovation Exchange“ 
(„Обмен на целенасочени градски социални иновации“), финансирано по 
програма URBACT III, по покана „Мрежи за планиране на действия“. 

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

относно: 



(1) – даване на съгласие на „Градски транспорт“ ЕАД за отдаване 
под наем на имот, част от ведомствена бензиностанция, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Тролейна“ № 48. 

(2) – възлагане на кмета на Община Варна да предостави на 
„Градски транспорт“ ЕАД 100% от градските и крайградски линии за 
пренос на пътници от транспортната схема на град Варна. 

(3) – отмяна на Решение № 2064-3 от Протокол № 40/30.03.2015 г. 
на Общински съвет – Варна и даване на съгласие на Съвета на директорите 
на „Градски транспорт“ ЕАД да сключат договор за банков кредит чрез 
процедура по ЗОП при определени параметри. 

 
17. Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Благоустройство и комунални дейности” относно: 
(1) – вземане на решение за удължаване срока на договори № Д-

9200/7841/28.10.1999 г. и № Д-9200/7842/28.10.1999 г. 
 
18.  Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни 

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

 
19. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет – 

Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 
01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. 

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

Общински съвет – Варна. 
 
21. Дискусия с гражданите. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 1; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Ради Радев - „за“. 
Проекта за дневен ред е приет да бъде дневен ред на предстоящото 

заседание на Общински съвет – Варна.  
Д-р Станев поиска обяснение на отрицателен вот. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, граждани. Гласувах 

„против“ дневния ред, тъй като г-н председател не са осигурени нормални 
условия за работата на общинските съветници в залата ….. 

 
Иван ЛУКОВ 
Много ви моля, да се изслушваме. 
 



Янко СТАНЕВ 
Освен това от дневния ред, с извършените промени и с отпадналите 

точки бяха лишени няколко стотици граждани от правомощия, от 
правоимащите, които ние лишихме от правата, които произтичат от 
нещата, които ние гласуваме. Не съм съгласен, заради една група хора да 
дискриминираме друга група хора, така че г-н председател умолявам Ви да 
призовете за спазване на реда в залата, така както е посочено в закона и в 
правилника за работа на общинския съвет. 

Второ, уважаеми г-н председател, в залата стават инциденти като 
сблъсъци на хора, блъскане на общински съветници, неща по отпред по 
залата, всичко това се наблюдава и не допринася за авторитета на нашия 
град и второ … Категорично ….. Винаги е така в България, когато на някой 
нещо не му харесва - вика „Уууу“. Не. Дебатира се и ако до сега бяхме 
дебатирали по същество по точките, досега щяхме да сме вече на точка 
пета от дневния ред. И накрая искам да кажа нещо, заради което съм 
станал. Категорично не съм съгласен в залата на Общински съвет – Варна, 
в залата на един от законодателните органи на България да се чуват 
ксенофобски изказвания и ксенофобски възгласи. Категорично не съм 
съгласен това да става, от който и да е дори да е фен, дори да е гражданин, 
който има обективно, справедливо решение търси на даден проблем. 
Категорично се възпротивявам и г-н председател, ще предложа декларация 
на общинския съвет във връзка с така наречените кандидатски кампании, 
които текат тук, разбирам това, че е време за избори, но категорично не 
съм съгласен с ксенофобските неща, които присъстваха тук, включително 
и на тази трибуна и с това поведение. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Станев. …. Много ви моля за ред в залата. ... Нали 

искаме да почнем работа. Много ви моля за ред в залата. Без такива 
викове. Ако някой иска да говори, да застане на микрофон. Ще му бъде 
дадена думата. Приехме дневния ред и предлагам да започнем работа по 
така приетия дневен ред. Много ви моля нека да се успокоим, да дадем 
възможност на граждани и съветници да се изкажат, да зададат своите 
въпроси и да започнем работа. Така че предлагам да минем към първа 
точка „Питания и отговори на питания“. 

 
 
 
 
 
 
  
 

  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-жо Карапетян. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Уважаеми граждани на град Варна, уважаеми колеги съветници, 

уважаеми г-н председател. Да, то правилно каза колегата Атанасов, че 
няма кого да питам, но имах доста въпроси, част от тях ще ги задам 
писмено, за да не губим време, тъй като вече стана обяд, а още сме на 
първа точка. Държа да кажа само нещо, да прочета пред вас отговор от 
ръководителката на проект „Интегриран градски транспорт“. Това го 
правя, защото много се спекулира кой ще провали проекта и как нашите 
пари видите ли, трябва да ги връщаме заради частната фирма. На моят 
въпрос на предната сесия, която беше на 13-ти май аз попитах - кога ще 
бъде готова новата транспортна схема на град Варна, кога тя ще мине през 
Общински съвет, за да бъде приета, за да бъде законна. Тази транспортна 
схема е част от проекта, уважаеми дами и господа, а тя все още … Сега ще 
ви зачета към май месец къде е била и вие ще си направите сметка ще ни 
стигне ли този мандат да приемем такава. Новата транспортна схема се 
разработва от английската консултантска фирма „Мот Макдоналд“ 
съгласно предоставена техническа помощ от Европейската банка за 
възстановяване и развитие на Община Варна във връзка със сключен 
договор за заем от 2013 г., докладът от консултантската фирма е 
предоставен и предстои да бъде одобрен от кмета на Община Варна. 
Колеги, това е май месец. След одобрението на доклада транспортната 
схема ще бъде предоставена в ПК „Транспорт“ за обсъждане и приемане. 
Днес сме пети август, не знам още колко сесии планира ръководството на 
общинския съвет до края на мандата, за да можем ние да разгледаме тази 
транспортна схема. Само искам да ви кажа, че проектът е удължен до края 
на ноември, не знам точната дата да не ви излъжа, но до края на ноември 
този проект трябва да се случи. Как ще се случи като ние нямаме 
транспортна схема? От коя транспортна схема ние ще даде 100% на 
„Градски транспорт“ - все такива едни въпроси, на които никой не желае 
да ми отговори конкретно и тъй като този, при който в момента е, според 
г-жа Якова към май месеца - това е преди три месеца, транспортната схема 
е при кмета. Може да си постои още три години примерно. Никой не казва 
кога. Така, това беше към минал въпрос. Останалите въпроси ще ги дам 
писмено. Благодаря. 

 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Следващият, който поиска думата беше г-н Джагаров. Заповядайте. 

След това е г-н Костадинов. Колеги, призовавам ви към правилника да се 
придържаме - пет минути на изказване, това което е по правилник. 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател, драги колеги, днеска получих отговори на кмета на 

мои питания за последната половин година. Смятайте с каква скорост се 
заработват отговорите и по този повод бих искал да направя някои 
коментари и да задам допълнителни въпроси към тези въпроси, които 
зададох. Първо, по отношение на Аспарухов мост ми се отговаря за 
предвидените проекти и ремонти на Аспаруховия мост. Г-н кмете, има 
решение на общинския съвет за завършване на строителството на 
Аспарухов мост от страна на града. Това е въпроса и аз още веднъж искам 
да Ви го кажа, тъй като в нашите дебати вие казахте, че ще се търсят 
европейски пари за завършването на моста, т.е. тези средни платна да 
бъдат на трето ниво. 

Второто ми питане беше по отношение на ремонта и пешеходната 
зона на „Цар Борис“. Подробно ми е отговорено, само че не е казано 
основната причина за забавянето и аз затова питам, т.е. има отговорници, 
анекси, три анекса са и това довежда до забавяне и до незавършване на 
този проект. 

Още един въпрос имах по отношение на ремонта на читалището в кв. 
„Галата“. Беше ми отговорено, че тези 143 000 лв., които са предвидени за 
ремонт на читалища в тази 2015 г. са за тези проекти за ремонтиране на 
читалища, които не са реализирани 2014 г. Г-н кмете, искам да Ви кажа, че 
проектите за ремонтиране на читалището в кв. „Галата“ са от 2013 и 2014 
г. Вие ми отговаряте, че може би ще се ремонтира 2016 г. Какво ще стане с 
читалището, тъй като там основния проблем е теча на покрива. Аз 
настоявам да бъде извършен ремонта на читалище „Галата“. 

И последния въпрос, може би не, но по който има движение е 
строителството на новата библиотека. Стигнахме до възлагане или конкурс 
за изработване на архитектурен проект на новата библиотека. Така че може 
би и това ми е най-важния въпрос. Къде е обявен този конкурс? Колко са 
участниците и кога той ще завърши? Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Джагаров и затова, че се включихте и във времето. 

Г-н Костадинов, заповядайте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател на общинския съвет, уважаеми колеги, 

уважаеми съграждани. За съжаление точката се казва „Питания и отговори 
на питания“, в нашия случай само питания, защото отговори няма от 
последните две години, но въпреки това трябва да направя едно запитване, 



което е свързано с един много сериозен проблем на хората, които живеят в 
участъка по протежение на бул. „8-ми Приморски полк“, от сп. „Моста“ да 
сп. „Разклона“ или така наречения път за „Виница“. Както е добре 
известно може би, преди 5 години имаше един много мащабен ремонт, 
който беше направен там по време на който беше изградена 
канализационна В и К мрежа, само до сп. „Моста“, но не и до 
отводнителна дъждовна канализация. Бяха направени тротоари с високи 
бордюри, при което естественото отичане на водата стана невъзможно, 
след което бързо стана ясно, че тротоарите започнаха да се рушат 
прогресивно след всеки дъжд и в момента вече има пропадания на две - 
три места, които са пропадания не в участъка, който пропадна и който се 
ремонтира, а след него, след бившето поделение. Най-лошият участък е от 
сп. „Моста“ до сп. „Копитото“ разбира се и малко преди сп. „Разклона“, 
където се образува след всеки един дъжд огромно езеро, което се задържа 
в продължение на дни. Този участък е доста по-напред от сега 
ремонтиращия се път, който е вече почти ремонтиран и проблемът трябва 
да бъде решен веднага, защото частичното ремонтиране не е решение. 
Отделно от това – в момента, в който започна укрепването на свлачището 
бяха предприети действия от страна на общината за изграждане на 
канализационна мрежа, което беше едно добро решени с оглед на това, че 
така или иначе пътят се спира и в продължение на три месеца няма да има 
движение, за съжаление обаче тази канализационна мрежа не беше 
продължена по цялото продължение на пътя в резултат, на което се стигна 
до абсурдната ситуация половината от северната част на местността 
„Акчелар“ и „Свети Никола“ да имат вече канализация или почти да е 
изградена, а другата половина да няма. Разговарях с представители на 
общинската администрация и те ме увериха, че сума за ремонтирането, 
всъщност за изграждането на този канализационен сектор там има в 
бюджета, има съответно възможност да бъде направен, но трябва да имат 
разбира се заповед от страна на кмета. Такава заповед не е налице. 
Проблемът е от началото на месец юни. За съжаление обаче ние, като 
Общински съвет не заседавахме в продължение на близо три месеца, 
въпреки че тук имаше изказвания, че от сега в момента тази сесия е много 
важна и изключително, задължително да се проведе и т.н., но е редно да си 
припомним, че от 13-ти май не сме се събирали, в резултат на което 
ремонтът вече е почти приключен и тази канализационна мрежа от тук 
насетне много трудно ще бъде изградена, защото пак ще се налага много 
сериозно затрудняване на пътя по протежението на „8-ми Приморски 
полк“, пътят за „Виница“. Въпросът ми към кмета, той разбира се не е тук, 
няма и да отговори нито сега, нито писмено по-нататък, но въпросът ми е 
все пак такава е процедурата, длъжен съм да го задам. Има подписка от 222 
души, които са се подписали. Подписката е внесена в средата на месец 
юни, т.е. преди почти два месеца вече. Отговор разбира се не е последвал. 
Хората искат да знаят ще имат ли канализация някога въобще, тъй като те 
знаят, че плащат високи данъци, освен всичко друго, имат и 



ангажиментите като всеки един гражданина към Община Варна, но 
очевидно е, че Община Варна няма ангажимент към тях. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Костадинов. Д-р Станев поиска думата. .. Може би 

е излязъл. А не, тука е. д-р Станев, поискахте думата. Заповядайте. Д-р 
Бояджиев не разбрах искате ли думата само? Да. 

 
Янко СТАНЕВ 
Първият въпрос е към общинската администрация. В какви срокове 

ще бъдат завършени детските площадки, за които ние взехме решение за 
отпускането на заем и бих желал да се извърши публично представяне, 
кога ще бъде извършено публичното представяне на детските площадки, 
така както обещахме при вземането на решението за кредита. Кога? 

Вторият ми въпрос е към Вас, г-н председател. Ще сезирате ли 
компетентните органи в лицето на Районна и Окръжна прокуратура за 
неспазването на обществения ред, нарушаването на обществения ред и 
извършването на представления от общ характер или срещу лицето и 
семейството на днешното заседание на Общински съвет, тъй като се 
разполага с достатъчно данни за това, включително и филми. Благодаря. 

Значи, не е прието в една зала да се чуват .. Всякакви възклицания 
може да има и аз съм емоционален човек, но не е прието групово да се 
скандира „не, дайте ни това, дайте ни онова“; „правата“; „направете това, 
направете онова“, „а този е такъв, онзи е такъв“. Така не може. 

 
Иван ЛУКОВ 
Д-р Бояджиев, заповядайте. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
След като поучихте хората как да се държат. Жалко, че го няма г-н 

кмета. Въпросът е лично към него и аз много държа, той когато има 
възможност да отговори. В Социалната програма на Община Варна има 
заложени 50 хил. лв. за популяризация на Социалната програма, ще бъде 
проведена такава поръчка, дали ще отиде към Варна - младежка столица 
2017 или не, не знам, но според мен тези пари, ние сме дали възможността 
на кмета да прехвърли от функция към функция при положение, че има над 
100 човека чакащи за еднократни здравни помощи в здравната комисия 
ние приехме само пет, които са по-близки до конкретни общински 
съветници или до конкретни заместник – кметове. А над 100 човека чакат 
за еднократни здравни помощи. Та въпросът ми е лично към г-н кмета -  
смята ли, че все пак тези 50 хил. лв. не биха могли да се пренасочат именно 
за такава дейност, а не да се популяризира и без това толкова уникалната и 
популярна Социална програма на Община Варна и аз много държа г-н 
кмета да ми отговори. Благодаря. 

 



Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, д-р Бояджиев. 
 
……………. /гражданин/ 
Като гражданин искам да отговоря на г-н Янко Станев. 
 
Иван ЛУКОВ 
Момент, момент, момент. Никой не Ви е дал думата. Има ред, 

записани са тук хората. Освободете местото, ако обичате. Нека да спазваме 
реда, има хора, които са записани, не може … Вие нямате с какво да 
бъдете … 

 
……………. /гражданин/ 
Не, просто искам да отговоря …. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Не искам да влизам повече в диалогов режим. Има записани хора за 

отговор. Заповядайте госпожо. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Добър ден г-н Луков, добър ден на всички … 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, не, не, г-жо Атанасова тя беше преди Вас. Извинявам се, тя беше 

преди Вас. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Г-н председател, господа общински съветници, граждани. Имам едно 

питане, което е към г-н председателя и към г-н кмета, и е свързано с 
водоснабдяването на високата част на „Изгрев“. Запознати сте много 
отдавна с проблемите на „Изгрев“, 2012 г. се прие ПУР на „Изгрев“, а 
входирана е подписка от 300 души преди няколко дни и това, че днес те не 
са с празните туби тук в залата не значи, че техните проблеми не трябва да 
бъдат решени. Знам, че се изисква процедурно време за решаването на 
проблема и че не е лесен, но моето питане е какво ще направи общинския 
съвет и кмета, за да осигури жизненоважната вода за гражданите, които 
плащат по-високи данъци, отколкото данъците във „Владиславово“. 
Съжалявам, че не успях да прокарам тази точка в дневния ред, уважавам 
проблемите на „Чайка“, виждате че започнах в предното си изказване с 
тях, но се надявам действително да намерите някакво временно решение. 
Дали с туби минерална вода ще им носите или с водоноска, това са хора, 
има възрастни граждани, които не могат да слязат на … 

 
Иван ЛУКОВ 
Какъв точно Ви е въпросът? 



Мария ДИМИТРОВА 
Питането ми е какво ще осигурите, по какъв начин ще осигурите 

жизненоважна вода до кардиналното решаване на проблема с  
водоснабдяването на града. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Само името за протокола. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Мария Димитрова, смятах че вече .. Смятах, че вече … Мария 

Димитрова. 
 
Иван ЛУКОВ 
Аз не смятам нищо, госпожо. Има протокол, който се води на запис, 

така че Ви призовавам да си кажете името. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Има и някакъв друг вариант на решение на проблема, но той няма да 

осигури вода на хората. Да ни върнете обратно в групата, в която бяхме с 
по-ниски данъци докато се реши проблема с водоснабдяването, 
канализацията на квартала, както и прокарването на цялата 
инфраструктура. Много ви моля от името на жителите на „Изгрев“ 
действително да защитите техния интерес и нуждата им от вода. По-нужно 
и жизненоважно право от правото на живот, както споделих и с г-жа 
Парушева по време на комисията по „Архитектура“, няма. Така че моля ви 
вземете някакви мерки, за да решите макар и временно проблема и 
ускорете … 

 
Иван ЛУКОВ 
Така, разбрахме въпроса. Благодаря Ви. Г-жа Маргарита Атанасова 

поиска думата. Заповядате, г-жо Атанасова. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Добър ден г-н Луков, добър ден на всички общински съветници на 

Четиридесет и първото общинско заседание … 
 
Иван ЛУКОВ 
Господине, освободете трибуната, много Ви моля. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Имам един въпрос пред всички вас към г-н кмета - как един човек, 

който си е дарил жилище и е отстранен от дом „Гергана“ и никой не се 
интересува за това къде се намира човека в същият момент не му се и 
връща жилището. В момента съм ви предоставила документи, които ви 
казвам, че с нотариален акт за удостоверение на недвижим имот № 120, 



том 6, рег. № 17714, дело № 990 от 2007 г. е дарено жилище на Община 
Варна от лицето Христо Георгиев Апостолов с ЕГН, вижте какво ЕГН има. 
37-ма година е роден 37ХХХХХХ, срещу безвъзмездно пребиваване в дом 
за стари хора „Гергана“ да бъде гледан. След като през 2013 г. след 
намесата на Щерев, не безизвестният ви управител какво се случва. Нанася 
му побой в самата „Гергана“ с № 469213 доказваме с медицинско 
удостоверение, че същият е пребит и му е счупена ръката, но е пусната 
докладна до г-н кмета да бъде отстранено лицето. Питам г-н кмете, как 
допуснахте един възрастен човек, предоставила съм Ви всички тези 
документи, които изчетох, да бъде хвърлен в нищото без да се 
заинтересувате къде се намира в момента. И щом на Вас не Ви е удобен 
човек, който казва истината, моля върнете неговото жилище. Така. Г-н 
кмете, тук се намира и един от Вашите заместници, г-н Тодор Иванов - 
питаме от кога има пълномощия да отговаря от Ваше име и тъй като в 
залата се намират хора, които бяха в зала „Варна“ на 29-ти, същият 
господин ме заплаши фактически с дело заявявам … Внесла съм, внесла 
съм документи, в които той разпространява фактически факта, че наште 
организации са … /н.р./ Много ви моля изчакайте пет минути, не са 
минали. …. Моля ви се. …. Моля ви се. … Така. Предоставила съм 
документи с които се вижда НПО организации никога не са …. /н.р./ 
приют. Всичко това е направено от общинските съветници. ….. /н.р./ 
Недейте да ме прекъсвате, не са минали пет минути. …. /н.р./ И тази 
подписка е за г-н Василев за защита на Евиния плаж. Нищо повече не мога 
да ви кажа и недейте да говорите, че 15 мин. са минали. Тук има хора …. 
/н.р./ 

 
Иван ЛУКОВ 
Приключихте ли, г-жо Атанасова? 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Ами да, искахте да приключа - 15 минути са минали. 
 
Иван ЛУКОВ 
Моля ви се, не съм казал аз такова нещо. Недейте да ми вменявате 

неща, които не съм казал и не съм ги мислил даже. Така както и от тази 
телевизия, няма да им казвам името, за да не правим реклама, че не съм дал 
думата на граждани. 

 
Маргарита АТАНАСОВА 
Благодаря ви. 
 
Иван ЛУКОВ 
Трябва да се извинят. Така. Следващият, който е записан е господина 

с националния флаг. 
 



Венцислав МАКЕДОНСКИ 
Искам да отговоря на г-н Янко Станев по повод … 
 
Иван ЛУКОВ 
Само за момент господине, за протокола си кажете имената и много 

Ви моля да кажете на микрофон дали не съм Ви дал думата. 
 
Венцислав МАКЕДОНСКИ 
Венцислав Македонски. Нали вече ми давахте думата или искате пак 

да ми я отнемете. … Та да отговоря на г-н Янко Станев по повод на това, 
че не му харесва присъствието на граждани на общинската сесия. Значи по 
закон гражданите имат право да присъстват на общинската сесия. Това че 
са недоволни от него, това че са недоволни гражданите от него трябва да 
го накара да се замисли дали той е достоен за общински съветник. Г-н 
Янко Станев кого представлявате Вие тука? Определени кръгове или 
гражданите на Варна? … Не, аз имам чувството, че представлявате 
определени кръгове, защото явно, че му пречи присъствието на гражданите 
и го притеснява това, че тук има хора, които да контролират неговата 
работа. Вие явно, че сте свикнали на тъмно да водите тука заседание … 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Македонски …. 
 
Венцислав МАКЕДОНСКИ 
…и когато има присъствие на граждани Ви пречи. …. Ще направя 

всичко възможно повече Вие да не бъдете общински съветник. Аз ще 
направя всичко възможно Вие да не бъдете повече общински съветник. 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре. Благодаря. Г-н Станев, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, имам много слабости и грехове в които 

мога да бъда обвинен, но страхливостта не е сред тях. Аз съм от хората, 
които са гласували правилника за работа на Общински съвет, в който са 
предвидени всички точки за присъствие на гражданите. Гражданите на 
Варна се различават много от част от представителните извадки, които 
идват тук на сесия понякога. Гражданите на Варна не викат „Янко курво“, 
гражданите на Варна не викат „Ууууу“, гражданите на Варна отиват и 
гласуват и ще отговоря на въпроса … Не ме е страх от викане и дюдюкане. 

 
Иван ЛУКОВ 
Много ви моля, не влизайте … Запазете ред в залата. Всеки има 

право … 
 



Янко СТАНЕВ 
Репликата ми е кой е гласувал за мен? Всеки път в продължение на 

20 години не съм заемал назначаема длъжност. 25, а съм бил само на 
избираема длъжност, само на избираема длъжност, никога не съм заемал 
назначаема длъжност. И второ, гражданите на Варна са най-умните хора, 
които познавам и аз не съм разбирал никога защо някой си мисли, че като 
кандидат кмет или някакъв от тази трибуна като прави едни изявления и 
това има някакво огромно значение за варненци. За варненци има значение 
какво се случва отвън, дали им харесва или не. Това, което се прави отвън 
в града им харесва, а нищо, че някои неща може да са сбъркани и грешни и 
да не им харесват. Това е истината. Отвън им харесва това, което се случва. 

 
Иван ЛУКОВ 
Много ви моля … Не, не съм Ви дал думата. 
 
……………. /гражданин/ 
Ще може ли да се продължи с точките по дневния ред? 
 
Иван ЛУКОВ 
Ами ако се успокоите и седнете на местата си и ни оставите да 

работим естествено, че ще продължим. Други по тази точка има ли 
питания? …. Няма. …. Стига толкова, казват гражданите. Ние се 
съгласяваме с тях. Няма никакъв проблем. Глас народен, глас божи. 

Така, преминаваме към втора точка от дневния ред, а именно 
предложението за промяна на наше решение за … Кой? … Г-жо Гърдева 
поискахте думата за ….. По коя точка? … По първа? … По втора? … Ок. 
Така. Нека да обявя първо, че започваме работа по втора точка, която е 
преразглеждане на решение 2106-14 от Протокол № 40 от 30.03.2015 г. на 
Общински съвет – Варна. 

 
 
 
 
 
 
 

  



ІI. 
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Преразглеждане на решение № 2106-14/40/30.03.2015 г. 

на Общински съвет – Варна. 
 

    Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
 
Иван ЛУКОВ 
Предлагам да вземем следния проект за решение: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна отменя свое решение № 2106-14/40/30.03.2015 г. 
Мнения и съображения? Господин … Марица Гърдева поиска преди 

Вас думата, после г-н Пламен Начков. Моля? 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Пламен вдигна първи ръка ….. /н.р./ 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Не е вярно. 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, няма никакво значение кой ще е първи …. Сега, колеги … 

Най-вероятно искат да бъдат първи, защото те си …. Г-жо Гърдева, 
заповядайте. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Г-н Начков съжалявам много аз вдигнах ръка, ориентирайте се. 

Помнете, че преди години Вие гласувахте за този ПУП. Г-н Костадинов … 
 
Иван ЛУКОВ 
Даже не години, а месеци г-жо Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Месеци, да. Гласувахте за този ПУП …. А че г-н Костадинов също 

гласува със „за“ за ПУП-а. Така че нали, въпреки всичко групата общински 
съветници на ГЕРБ ще подкрепи отмяната на ПУП-а на „Чайка“ … 

 
Йордан БИКОВ 
Браво. Браво. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Но искам да кажа на хората да имат предвид, че всичките 

популистки изказвания трябва да прочетат в протоколите, които са на 



Общински съвет – Варна, кой как е гласувал за ПУП-а. Г-н Темелков, Вие 
също сте гласували „за“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-жо Гърдева. Г-н Начков, поискахте думата, 

заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Може ли малко тишина да кажа няколко думи.  
 
Иван ЛУКОВ 
Вижте … Най-вероятно и колегите ще бъдат „за“ отмяна, нека им 

дадем възможност и те да се изкажат, защото е много трудно да се вземе 
едно решение в двете крайни посоки от „за“ да минеш на „против“. Просто 
нека им дадем възможност да обяснят. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Така. Благодаря на колежката, че ми напомни как съм гласувал, тъй 

като все още помня, не съм толкова възрастен. Но аз искам да кажа, че 
проблема възниква от приемането на Общия устройствен план, в който са 
подведени всички съветници и когато се приема подробния устройствен 
план един от съветниците само подсказа, че един от парцелите не му е 
отреждането за такива нужди и това влезе като решение на общинския 
съвет. Лично групата на БСП в този Общински съвет поиска отмяна на 
решението, писмено до председателя на общинския съвет. Това е 
документирано и ние не се срамуваме, че сме сгрешили и че можем да си 
поправим грешката, но аз …. Но аз искам да се обърна към гражданите от 
„Чайка“. Това е един граждански протест, който предполагам ще завърши 
с положителен резултат, но лично аз искам да ви посъветвам - не 
оттегляйте исковете си за отмяна на ПУП-а, защото вие ще ни помогнете в 
следващата стъпка със съдебните решения, които ни предоставите да 
разговаряме с колектива, който е изготвил Общия устройствен план да 
направи промяна, така че да не се нарушава зелената система в „Чайка“. 
Това е моята молба. Приемете още един път извиненията и ще видите, че 
съветниците ще коригират своето поведение и ще запазим „Чайка“ от 
презастрояване, което вие сами сте го усетили по начина си на живот. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Темелков, заповядайте 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Благодаря ви „Чайка“, защото вие днес показахте, че с присъствието 

си тук, това което говорихме няколко седмици успяхме да обърнем 
резултата в наша полза. Относно манипулациите - има протоколи и може 
да се види, че единствено аз не съм подкрепил застрояването, както на 



комисия така и на сесия. Това е било моето виждане като гражданин, като 
представител ваш. От тази гледна точка, мисля че сега е момента наистина 
да запазим зелените площи. Този проект ще бъде внесен наново за 
разглеждане, но идеята е, че имаме една крачка, която трябва да покаже и 
на другите градове, че гражданското общество върши работа. Много хора 
бяха скептични, когато разговаряхме с тях – „нищо няма да се случи“. Ето 
сега е момента да видят, че наистина по този начин се случват нещата и 
нека видят кои хора защитават техните интереси. Няма да продължавам 
дълго. … Благодаря за подкрепата на всички, които указаха през тези, в 
тази битка. Въпросът е да бъдем по-кратки, да преминем към гласуването и 
да вземем решение за „Чайка“. 

 
Кънчо БОНЕВ 
Г-н Луков, може ли да предложа основание за прегласуване. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не съм Ви дал думата. Г-н Костадинов, заповядайте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз ще бъда съвсем кратък и предварително да кажа, че нямах 

намерение да се изказвам, защото мисля, че вече всички имат изградено 
позиция по отношение на ПУП-а за ‚Чайка“, но г-жа Гърдева ме 
провокира, споменавайки моето име. Г-жо Гърдева, много често 
споменавате и не само Вие, а тука се чува в залата „популизъм, популизъм, 
популизъм“. Думата популизъм идва от „популус“, което на латински 
означава народ. Думата „политика“ идва от гръцкото „политикос“, което 
означава общество. Знаете ли кое е политика? Това е в момента 
политиката, когато обществото идва да се срещне с вас, когато обществото 
ви казва какво мисли, къде сте сбъркали, къде сме сбъркали и когато се 
срещате с гражданите много моля не говорете против политиката и против 
популизма, защото това са празни понятия, това са наименования на хора, 
които нямат аргументи, защото когато нямате аргументи излизате не само 
Вие разбира се, но и всички останали особено когато са на власт и започват 
да говорят за това, че няма аргументи. Има аргументи и тези аргументи се 
чуха и хората дойдоха и си ги казаха. И не само на Вас, но и на всички, 
защото цяла България видя това, което се случва, защото ако в общинския 
съвет имаше достатъчно хора с морал, този Общински съвет трябваше вече 
да се е разпуснал, тъй като факта, че можахме да настроим няколко стотин 
души да дойдат тук и да крещят и да викат действително, показвайки 
своето недоволство от това, което се случва в нашия град, наричайки го 
така както те смята, че е нужно да го наричат е показателно и не може 
някой общински съветник да излиза и да казва, вие не сте граждани, 
защото се държите така и така и в следващия момент да направи същото, 
което протестиращите преди малко, че му се правило. Не може да има 
двойни стандарти, не може да има за едните, а за другите да няма. 



Разбирате ли? И затова, когато Общинския съвет, когато кмета, когато 
управленеца сбърка, хората са тук, за да му покажат, че бърка. Това е 
политиката и това е популизма, когато хората си поискат властта обратно, 
както го направиха днес. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Костадинов. Г-жо Гърдева, разбира се. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Г-н Костадинов, политика е когато има диалог. Да, в момента когато 

влезе г-н кмета между г-н кмета, гражданите, между всички нас и 
гражданите настъпи диалог, това обаче да се организират, да се 
организират обиди на общински съветници, да се доведат една групичка, 
които да викат и да обиждат общинските съветници е популизъм, г-н 
Костадинов. И ако Вие като кандидат за кмет смятате по този популистки 
начин да управлявате този град, моя глас го нямате. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Колеги, ако няма други мнения и съображения по така 

изчетеното, защото аз не чух нещо различно от това, което беше изчетено 
като проект за решение, ви предлагам да преминем в режим на гласуване, а 
именно изчитам отново. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна отменя свое решение № 2106-14/40/30.03.2015 г. 

В режим на гласуване, колеги. 
 
Кънчо БОНЕВ 
Моля ви, основания за гласуване. 
 
Иван ЛУКОВ 
В режим на гласуване сме. 
 
Кънчо БОНЕВ 
Тъй като е затворен тип комплекса от … 
 
Иван ЛУКОВ 
Не съм Ви дал думата, господине. В режим на гласуване сме. 
 
Кънчо БОНЕВ 
Иначе ще го обжалвате в съда, ако не му сложите основания за 

отмяна. …. Не искам да преча. Жилищният комплекс е затворен тип и 
нямате право да приемате ПУП, заради това отменяте вашето решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
В режим на гласуване сме. 



Резултати от гласуването: за – 33; против – 2; въздържали се … 
Оспорено е гласуването. 

 
Кънчо БОНЕВ 
… основание за отмяна трябва да имате ….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Казал съм основанията, стига господине. 
 
Кънчо БОНЕВ 
Г-н Луков, основания за вашето решение трябва да има … 
 
Йордан БИКОВ 
Стига бе Кънчо … има. Абе има бе, колко пъти да ти го обяснявам. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ама ако не ви харесва да не го отменяме тогава? 
 
Общински съвет – Варна прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

2218-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отменя свое решение № 2106-14/40/30.03.2015 г. 

 
Кънчо БОНЕВ 
Ама какво гласи това ….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Вземете го прочетете сега. Няма да отваряме сега лекции тук. 

Училище по право, юридически факултет няма да отваряме тук. .. Така. 
Оспорено беше гласуването. Гласуваме отново.  

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 1; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Г-н Темелков за протокола „за“. Проектът за решение се приема. Г-

жа Юлияна Боева за протокола „за“. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Г-н Луков … Г-н Луков. 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Моля ви за тишина в залата. …. Моля ви за тишина в залата. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Процедурно предложение имам. 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Имам предложение да прекъснем сесията за обедна почивка и след 

един час да продължим. 
 
Иван ЛУКОВ 
Дай да гласуваме и почетните граждани и ще приключим. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Да, ще изслушаме и гражданите, но … 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, почетните граждани да гласуваме. Следваща точка. 
 
Пламен НАЧКОВ 
А, добре, извинявайте. 
 
Иван ЛУКОВ 
Има граждани, които са в инвалидни колички, които са дошли 

специално да изслушат това решение, нашето за почетни граждани и 
наградите на Варна, затова ви моля колеги да минем и следващата точка и 
тогава да излезем в обедна почивка. Г-н Биков, много кратко, много Ви 
моля. Предстои ни работа. 

 
Йордан БИКОВ 
Първо искам да благодаря на всички хора от „Чайка“ и всички хора, 

които са тук и ни подкрепят. Благодаря. С нашата настойчивост, с нашата 
упоритост, с нашата твърдост и с нашия несломим характер постигнахме 
това, което е нормално да се случи. Нека също така и да благодарим на 
абсолютно всички общински съветници и за търпението, което го проявиха 
в лицето на г-н Тодор Иванов, че съумяха по някакъв начин да се овладеят 
от тия всички ексцесии тука дето станаха. Искам да благодаря още веднъж 
и на общинските съветници, които от самото начало застанаха зад гърба 
ни, а именно на хората от БСП и от Атака. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря ви. 



 
………….. /гражданка/ 
Може ли аз да кажа нещо? 
 
Иван ЛУКОВ 
Хайде да продължим да работим сега. Нали …. 
 
………….. /гражданка/ 
Може …. 
 
Иван ЛУКОВ 
Нека да влезем в точката дискусии … 
 
………….. /гражданка/ 
Може ли да кажа нещо? 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, госпожо. Не може повече. Продължаваме да работим. Има точка 

дискусия с граждани … 
 
………….. /гражданка/ 
Г-н Луков, за „Чайка“ на мен ли няма да ми дадете думата? 
 
Иван ЛУКОВ 
Решението е прието. Продължаваме със следващата точка. 
 
………….. /гражданка/ 
За което искам да ви поздравя, че най-после според мен общинския 

съвет взе едно абсолютно целесъобразно решение. 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре. Благодаря Ви и аз. Нека да продължим да работим. Имаме 

точка „Дискусия с граждани“, останете в тази точка и ще дискутираме 
всички какво трябва да се прави. 

Колеги, предлагам ви да преминем към следваща … Моля ви за 
тишина в залата. … Моля ви за тишина в залата. …. Господине, господине, 
може ли да слезете от подиума. Господине, от телевизията, господине. 
Репортера. .. Г-н Темелков, много Ви мля, нека да слезе долу. Айде да 
продължим да работим. 

Преминаваме към следващата точка от дневния ред, точка трета. 
 
 
 
 

  



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

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

Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
 
(2) – даване на съгласие за изграждане на паметник с бюстов 

портрет на полковник Милко Железов Железов. 
(3) – даване на съгласие за сключване на Анекс към Споразумение 

за сътрудничество между Община Варна и Варненска и 
Великопреславска Света Митрополия. 

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

 
Иван ЛУКОВ 
По първата подточка ви предлагам да вземем следните решения. … 

Много ви моля тези, които дават интервю нека излязат пред залата и да 
дават интервюто там. Така. Може ли да освободите пред подиума на … 
Може ли да освободите пред подиума господине? …. Колеги, благодаря … 
Предлагам ви да вземем следните проекти за решения: 

 
Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
2219-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Любен Михайлов Христов със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

Мнения и съображения, колеги? Любен Михайлов Христов. Няма 
мнения и съображения. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 24; против – 0; въздържали се – 15; 

отсъстващи – 9, предложението не се приема. 
 
2220-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 



РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Георги Минков Сивков със званието „Почетен гражданин на град 
Варна” - посмъртно.  

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

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Христо Атанасов за протокола „за“. 
 
2221-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Димитър Радоев Грозев със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
2222-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Атанас Бойчев Липчев със званието „Почетен гражданин на град 
Варна” - посмъртно.  

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

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
2223-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Иван Генчев Иванов със званието „Почетен гражданин на град Варна”. 

 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 



Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 4; 
отсъстващи – 4, предложението се приема. 

 
2224-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Никола Асенов Спасов със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
2225-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Вълчан Станков Вълчанов със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
2226-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Петър Минчев Дойчев със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Г-н Темелков – „за“. 
 
2227-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 



РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Живко Господинов Христов със званието „Почетен гражданин на град 
Варна” - посмъртно.  

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

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
2228-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява доц. д-р 
Лидия Дунова Петкова със званието „Почетен гражданин на град 
Варна” - посмъртно.  

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

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
2229-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Тодор Славов Славов със званието „Почетен гражданин на град 
Варна” - посмъртно.  

 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 1; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Погрешно е отчетено. Оспорено е. Прегласуваме решението. … 

Гласуваме отново така изчетения проект за решение. 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Благодаря ви колеги. 
Преминаваме към точка трета, подточка втора за следващите 

отличия да ги изгласуваме. Давам думата на председателя на ПК „Култура 
и духовно развитие“, г-жа Димова. 

 



Даниела ДИМОВА 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
2230-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 

7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Стефан Тодоров Филипов с Почетен знак „За заслуги към Варна” – 
златен. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 21; против – 0; въздържали се – 19; 

отсъстващи – 8, предложението не се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
 
2231-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 

7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Веселин Иванов Василев с Почетен знак „За заслуги към Варна” – 
златен. 

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

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
 
2232-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 

7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа 
Галина Веселинова Германова с Почетен знак „За заслуги към Варна” 
– златен. 

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



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

 
Даниела ДИМОВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 7, чл. 10 

от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и 
по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява професор 
Овид Азаря Фархи с Почетен знак „За заслуги към Варна” – златен. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Джагаров, заповядайте 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател, драги колеги, присъждаме почетни звания и затова 

бих искал малко да ви освежа основанията, които трябва да отчитаме 
когато гласуваме за определени предложения. Значи искам да ви прочета, 
че това са най-високите призвания на обществеността на Варна се 
присъждат за творческа дейност, за ярки постижения в образованието, 
науката и техниката, получили световни признания за техните заслуги към 
града, образование, наука и в други сфери на обществения живот. Така. 
Искам да ви кажа по предложената кандидатура мен ме учудва, тъй като 
даже имаме предложение за изменение на статута на присъждане на 
почетните звания, тъй като комисията по „Култура“ се явява като синат, 
т.е. другите комисии предлагат, минават през комисиите по „Култура“. 
Комисията по „Култура“ даде положително становище, преди становището 
на ПК „Наука и образование“. Искам да ви съобщя, че миналата година 
Овид Фархи кандидатства за „Награда Варна“ и ПК „Наука и образование“ 
не предложи това присъждане поради липса на основания за това. Тази 
година предложението за почетен знак на град Варна в същата наша 
комисия „Наука и образование“ не получи нито един глас „за“ и ме учудва, 
че сега се предлага на сесия на Общински съвет присъждането на този 
знак. Аз бих могъл така в 5 пункта да ви формирам или да ви формирам 
основанията за отказа за присъждането на тези почетни звания. Значи, 
както казах вече липса на значими научни приноси съответстващи на 
изискванията на почетни звания и отличия. Второ, липси на значими 
приноси в областта на образованието, съответстващи на изискванията за 
почетни звания и отличия. Трето, оценка на Техническия университет, 
където сега Овид Фархи кандидатства за председател на общото събрание 
на университета, но не бе избран. Това е оценка за неговото ректорство два 
мандата. Четвърто, за времето на ръководството му, Технически 
университет - Варна влоши всички показатели и загуби авторитета си. 
Значи това е, има рейтинг на университетите, всеки един може да влезе в 
сайта на Министерство на образованието и науката и да се убеди. Искам да 
ви кажа, че ако вие следите медиите последните години бяха много 



медийни изяви, които критикуват неговата работа, включително Овид 
Фархи беше председател на дружеството на евреите „Шалом“, от където 
беше освободен поради финансови злоупотреби. И ние сега предлагаме 
почетен знак за Овид Фархи. Затова аз призовавам колегите да не 
поддържат това предложение на кмета, тъй като смятам, че е неудачно, би 
нарушило високите критерии, които ние трябва да спазване при 
присъждането на тези звания и отличия. Благодаря за вниманието. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Джагаров. Включихте се във времето. Други 

мнения и съображения? Няма. …. Заповядайте. 
 
Димитър КУНЕВ 
Димитър Кунев от неговата роднина Даниела Фархи, която е 

журналист във вестник „Труд“, разговарял съм много пъти с нея. Смятам, 
че от това, което съм чул той не бива да бъде приет изобщо за никакъв 
почетен гражданин. Съвсем кратък съм. Мисля, че съм ясен. 

 
Даниела ДИМОВА 
Да гласуваме. 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре. Благодаря. В режим на гласуване сме. 
 
Резултати от гласуването: за – 4; против – 5; въздържали се – 32; 

отсъстващи – 7, предложението не се приема. 
 
Трябва да оспорим гласуването и да гласуваме наново, защото и Вие 

и тука … Оспорено е гласуването колеги. .. В режим на гласуване. … 
Владо Тонев и г-н Балабанов оспориха гласуването. 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
2233-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 

7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява 
професор Овид Азаря Фархи с Почетен знак „За заслуги към Варна” – 
златен. 

 
Резултати от гласуването: за – 5; против – 7; въздържали се – 31; 

отсъстващи – 5, предложението не се приема. 
 
 
 



Даниела ДИМОВА 
 
2234-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 

7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Валентин Владимиров Пантелеев с Почетен знак „За заслуги към 
Варна” – златен. 

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

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 11; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 7, чл. 10 

от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и 
по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява 
Сдружение „Феникс - 2009“ с почетен знак „За заслуги към Варна” – 
сребърен. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Станев, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Първо искам да ги поздравя за търпението децата и всички останали. 

Естествено, че ще гласуваме „за“ и ако ме питате мене имаме криза на 
морала. Първото нещо, което трябваше да направим е да гласуваме тази 
точка, с тези деца преди всички четири часови …. /н.р./, на които те 
присъстваха. Благодаря ви за търпението и ви благодарим за всичко, което 
сте направили за нашия град. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря, г-н Станев. Други мнения и съображения? Няма. 

В режим на гласуване. … Ако бяха, щяхме първо това да гласуваме. 
Абсолютно съм съгласен. 

 
2235-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 

7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява 



Сдружение „Феникс - 2009“ с почетен знак „За заслуги към Варна” – 
сребърен.    

 
Янко СТАНЕВ 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
Браво. Честито. Честито на театрална формация „Феникс“. 
 
2236-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, във връзка с  чл. 2, чл. 3, чл. 6, чл. 8 и чл. 10 от Правилника за 
поставяне на паметници, мемориални знаци и художествени пластики на 
територията на Община Варна и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15011421ВН-002ВН/22.07.2015 г. и по предложение на 
Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и от варненската 
организация на Съюза на ветераните от войните в България, и във връзка с 
решение от Протокол № 3/03.06.2015 г. от заседание на Експертния съвет 
по естетизация на градската среда, Общински съвет – Варна дава съгласие 
да бъде изграден паметник с бюстов портрет на полковник Милко 
Железов Железов в Морската градина на площадката южно от 
Военноморския музей в близост до 240-милимитровото брегово оръдие, 
командвано през 1918 г. от полковник Железов.  

 Средствата в размер на 12 000 лв. да бъдат осигурени от 
Приложение № 24 – Естетизация на градската среда, „Международни и 
местни културни прояви“ от бюджета на Община Варна за 2015 г. 

 
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 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, и ал. 2, във връзка с чл. 59, ал. 

2 и чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА и по предложение на кмета на Община Варна с 
изх. № РД15018412ВН/22.07.2015 г., Общинският съвет – Варна дава 
съгласие да бъде сключен Анекс към Споразумение за сътрудничество 
между Община Варна и Варненска и Великопреславска Света Митрополия, 
подписано на основание на решение № 332-4/7/16, 17.05.2012 г.  на 



Общински съвет – Варна за изпълнение на културните прояви от Фондация 
„Човек на фокус“, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Доц. Хамза.  
 
Медиха ХАМЗА 
Благодаря Ви, уважаеми г-н председател. Като председател на 

социалната комисия считам, че в чл. 1 освен всички културни дейности по 
споразумението трябва да фигурира думата „и социални“, т.е. „всички 
културни и социални дейности по споразумението“. Моля за това 
допълнение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Други мнения и съображения? Няма. Предлагам ви да 

гласуваме първо предложението, което беше направено от доц. Хамза за да 
бъде добавена думата, към чл. 1 „и социални“. В режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
И ви предлагам да гласуваме целия текст на така изчетеното 

проекторешение с вече гласуваното предложение за допълнение към този 
текст. В режим на гласуване. 

 
2237-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, и ал. 2, във връзка с 

чл. 59, ал. 2 и чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД15018412ВН/22.07.2015 г., Общинският съвет – 
Варна дава съгласие да бъде сключен Анекс към Споразумение за 
сътрудничество между Община Варна и Варненска и 
Великопреславска Света Митрополия, подписано на основание на 
решение № 332-4/7/16, 17.05.2012 г.  на Общински съвет – Варна за 
изпълнение на културните прояви от Фондация „Човек на фокус“, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

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

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, 13:40 ч. е. Предлагам обедна почивка. В 14:40 ч. да 

продължим работата на Четиридесет и второто заседание на Общински 
съвет – Варна. Един час обедна почивка.  



Следобедно заседание – начало от 14:40 ч. 
 
Присъстват 45 общински съветника, отсъстват: 
 
Антон АПОСТОЛОВ 
Огнян КЪЧЕВ 
Снежана ДОНЕВА 
 
Иван ЛУКОВ 
Откривам следобедното заседание на Четиридесет и второто 

заседание на Общински съвет – Варна. 
Преди да преминем към работа на дневния ред искам да дам думата 

на г-н Атанасов за кратко изявление по отношение на наболял проблем. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Ще ви помоля за малко 

внимание, просто да ме изслушате. Благодаря ви предварително. В 
социалните мрежи, в някои медии имаше описана борбата на един млад 
човек по отношение на болест, която всеки един от нас пряко или косвено 
се сблъсквал с нея. В момента Деси Любомирова се нуждае от спешна 
операция, втора спешна операция за отстраняване на тумори и нейни 
приятели и близки са подели една кампания, с която желаят да наберат 
една определена сума, която е нужна за операцията на Деси. В момента 
това, което исках да кажа, исках да го кажа още в началото, когато надявах 
се тук да има още хора, но паради ситуацията, която се създаде се наложи 
сега да ви го казвам. Знам че има десетки, стотици хиляди и млади хора и 
деца, които се нуждаят и от помощ, и от разбиране, и от съчувствие. 
Споделяме болката на всички тях, само че в момента просто аз моля вас да 
обърнем внимание на този човек и ако можем по някакъв начин да 
допринесем за тази кампания, която е подета от нейните близки и познати. 
Приех, приети бяха от г-н кмета, обръщението ми в момента е и към г-н 
председателя, ако може Общински съвет и в комисията говорихме с някои 
от колегите по „Здравеопазване“, каквато възможност има, независимо 
каква е сумата, просто да се отзовем на този зов за помощ. Тука има и 
материали, отвънка има също материали. Тука са и банковите сметки 
които са на, са дадени. Така че освен това, което евентуално ще вземем 
като решение или ще бъде направено предложението за помощ на този 
млад човек, аз ви моля всеки един от вас колкото може и ако може да се 
включи в тази кампания, защото както беше казал за морските звезди 
океана, значи може да променим нещо за тази морска звезда. Ако можем 
да променим нещо за това момиче ще съм безкрайно благодарен на всички 
вас. Благодаря. 

 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Атанасов, може би като дойде време за точката по 

„Здравеопазване“ да го включим. Така. 
Продължаваме по приетия дневен ред - точка четвърта разглеждане 

на предложение за решение от ПК „Финанси и бюджет“.  



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

„Финанси и бюджет” относно: 
 
(1) – даване на съгласие за разкриване и финансиране на две 

временни целодневни летни групи, през месеците юли и август. 
(2) –  актуализация на Приложение № 21 „Списък на длъжностите 

и лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на 
Община Варна за 2015 г.“.  

(3) – даване на съгласие за разкриване на центрове за почасово 
предоставяне на услуги за социално включване в общността или домашна 
среда и осигуряване на средства от бюджета на Община Варна за 2015 г. 

(4) – даване на съгласие за опрощаване на неплатените такси за 
ползваните социални услуги от гражданите на Община Варна от „Домашен 
социален патронаж“ – Варна. 

(5) – даване на съгласие за включване на допълнителни обекти и 
осигуряване на собствен принос по проектно предложение на Община 
Варна по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от Фонд 
„Солидарност“ по Заявление 2014BG16SPО001 за щетите от бедствията 
от 19 юни 2014 г. 

(6) – даване на съгласие Община Варна да участва като партньор в 
проектно предложение „Насърчаване на предприемачеството“, 
финансирано по програма URBACT III, по покана „Мрежи за планиране на 
действия“, както и за осигуряване на финансирането му. 

(7) – даване на съгласие за финансиране на недопустими разходи за 
финансиране по ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.“ за дейност 4. 
„Техническа помощ“, под-дейност 4.2 „Разходи за управление на проекта“ 
„Реконструкция и модернизация на ПСОВ - Варна – втори етап и 
изграждане на канализационна помпена станция „Акациите“ и 
тласкател, град Варна“. 

(8) – даване на съгласие за финансиране на недопустими разходи за 
финансиране  дейностите по административно – финансово управление по 
проект „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.”. 

(9) – даване на съгласие за предоставянето на временен безлихвен 
заем на ОП „Управление на проекти и озеленяване” за социална услуга 
„Личен асистент”.   

(10) – даване на съгласие за мостово финансиране и съфинансиране 
от бюджета на Община Варна по проект „Да не изоставяме нито едно 
дете „У дома а не в дом”, финансирана по ОП „Развитие на човешките 
ресурси 2007 - 2013 г.“.  



(11) – определяне на  дивидент за 2015 г. (дължим от печалбите за 
2014 г.) на търговските дружества и акционерните дружества със 100% 
общинско участие в капитала. 

(12) – опрощаване на държавни вземания. 
(13) – определяне на представител на Община Варна за участие в 

учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена 
полза „ВАРНА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА“. 

(14) – одобряване на споразумение за сътрудничество и осигуряване 
на средства от бюджета на Община Варна за 2015 г. по подготовка на 
документи за кандидатстване по Проект за модернизация и 
реконструкция на рибарско пристанище. 

(15) – промяна на решения на Общински съвет - Варна № 828-4, 
т. XXIV от Протокол № 15 от 20.02.2013 г., № 1881-3 от Протокол № 37 от 
19.12.2014 г. и   № 1349-3, т. XXIII от Протокол № 28 от 12.02.2014 г. 

(16) – даване на съгласие за разкриване на пет Центъра за 
настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и два 
Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 
увреждания и определяне на „Комплекс за социални услуги за деца и 
младежи“ като второстепенен разпоредител с бюджет към Община Варна. 

(17) – отпускане на финансови средства за провеждане на 
кампания „Синдромът на любовта“, организирана от  Сдружение на 
родителите на деца със синдром на Даун. 

(18) – даване на съгласие за мостово финансиране на допустимите 
разходи за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
ОП „Техническа помощ“ по процедура „Изграждане и функциониране 
на областни информационни центрове“. 

(19) – даване на съгласие за удължаване срока на Договор за 
безвъзмездна финансова помощ и  упълномощаване на  кмета   на   
Община   Варна   да   издаде   нова Запис на заповед в полза на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Проект 
„Интегриран градски транспорт на Варна“, схема „Подкрепа за 
интегриран градски транспорт в петте големи града” по ОП „Регионално   
развитие 2007 - 2013 г.“.   

(20) – отпускане на финансови средства на Дирекция „Социално 
подпомагане“ Варна при Агенция за социално подпомагане за закупуване 
на карти за пътуване в обществения транспорт на територията на Община 
Варна. 

(21) – вземане на решение относно задължения на „Диагностично – 
консултативен център „Свети Иван Рилски“- Аспарухово – Варна“ 
ЕООД към „ЕНЕРГО – ПРО Продажби“ АД. 

(22) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД. 

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



Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на комисията, г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,  във връзка с 

ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на 
Република България за 2015 г. и чл. 15, ал. 1 от Правилника за прилагане 
на Закона за народната просвета и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15013329ВН/27.05.2015 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за разкриване на две летни, временни групи за 60 деца и тяхното 
финансиране за периода от 01.07.2015 г. до 31.08.2015 г., в размер на  
23 400 лв. в СДГ № 34 „Детски кът“ –Варна за 30 деца и ОДЗ № 2 „Д-р 
Петър Берон“ – Варна за 30 деца. Финансирането е в рамките на  бюджета 
на функция „Образование“ за 2015 г. за сметка на д-ст 318, дофинансиране 
§10-10 от бюджета на Община Варна за 2015 г. С посочената сума следва 
да се актуализира бюджетът на местна дейност 311, §10-00. 

1.1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна 
допуска предварително изпълнение на решението, считано от 01.07.2015 г. 
и с оглед краткия срок на създаване на летните групи и необходимост от 
спешно финансиране, тъй като от закъснението на изпълнението може да 
последва значителна или трудно поправима вреда. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря, само за протокола СДГ № 34 „Горски кът“, а не „Детски 

кът“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
„Горски кът“ казах. 
 
Иван ЛУКОВ 
„Детски кът“ каза. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
„Детски кът“ ли казах? Извинявам се. „Горски кът“, да. 
 
Иван ЛУКОВ 
Така. Мнения и съображения, колеги. Г-н Василев. … Андрей 

Василев. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Колеги, моя въпрос няма да е зададен директно вероятно към вас, г-н 

председателю, а към хората които са от администрацията и могат да ми 
дадат отговор. Става въпрос за следното - моето дете също е в детска 
градина. Всяка година ежегодно го задължават поне 45 дни да си стои във 



вкъщи. Какъв е смисъла да разкриваме нови и да финансираме нови 
паралелки за децата, които са на работещите в сектора, който е сезонно 
ангажиран, а нашите деца без значение дали могат или не могат да си 
останат 45 дни вкъщи. Това е въпроса ми - защо се налага? 

 
Иван ЛУКОВ 
Някой от администрацията трябва да отговоря, аз не мога да 

отговоря на този въпрос. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз не мисля, че има задължение някои от … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Има, има. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Има такава практика, прав е. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това исках да кажа, че такъв е регламент и никой няма право да 

изисква от хората такова нещо. Поне до колкото аз съм запознат. Г-н 
Славов, г-н председател иска да вземе думата. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Славов, заповядайте. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Благодаря, колеги за тези две групи се касае за деца, които няма къде 

те да бъдат отглеждани поради социални и други причини. Това е, то е по 
изключение. Това няма друг отговор, г-н Василев по простата причина, че 
ние всяка година, като традиция винаги определяме две групи през юли и 
август, на които евентуално родители, които нямат такава възможност 
някой да ги гледа тези деца да бъдат - едната е в курортната част, другата е 
в града това са двете групи. Благодаря. 

 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Значи това въобще не е така, тези групи се посещават и се пълнят с 

деца, които имат възможност. Първо - които имат връзки, контакти и т.н. И 
второто - моето дете посещава точно ОДЗ „Петър Берон“, то в момента е 
вкъщи без значение дали има кой да го гледа или няма, за да освободи 
вероятно бройката за някое друго дете. Така че това е въпроса ми. 

 



Иван ЛУКОВ 
Разбирам Ви. Аз също съм в затруднено положение да Ви отговоря 

на този въпрос. Някой от администрацията, ако има да отговори. 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници, 

уважаеми съграждани. Изрично тази година в дирекция „Образование“ 
беше взето решение, че няма нито една, няма право нито една детска 
градина да обявява някакви такива правила за деца, които да не могат да 
посещават детска градина. Само и единствено за тези детски градини, 
които трябва да бъдат ремонтирани има отдадени заповеди на кмета за 
периода, в който те ще бъдат ремонтирани и тези периоди обикновено са 
някъде в порядъка до месец, за да може да бъде направен ремонта и да 
бъдат подготвени за следващата учебна година, но в дирекция 
„Образование“ няма дадени нито указания към директорите на детски 
градини да има такива периоди, в които децата да не посещават, защото 
това е воля на директорите. Няма такъв елемент, който да е отдаден като 
заповед от общинската администрация. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Пейчев. Други мнения и съображения, колеги? 

Няма. В режим на гласуване. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Нямам нищо. Аз съм „за“. 
 
Иван ЛУКОВ 
Да пуснем второ гласуване още веднъж. … Добре колеги виждам, че 

много имат проблеми в системата в момента. Предлагам да пуснем 
повторно гласуването. Само малко да изчакаме да видим от техническите 
лица, дали могат да оправят. … На г-н Джагаров таблета там нещо се 
ъпгрейдвал. .. Ъпдейтва се нещо. .. Моля? … Защо, няма никакъв проблем 
според мен да го изключи, дали ще се ъпгрейдва или няма да ъпгрейдва. ... 
Ами ще гласува с ръка. 

Прегласуваме предложението, поради техническите проблеми, които 
имахме със системата за електронно гласуване. В режим на гласуване сме. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2238-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,  във 
връзка с ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на 
Република България за 2015 г. и чл. 15, ал. 1 от Правилника за прилагане 
на Закона за народната просвета и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15013329ВН/27.05.2015 г., Общински съвет – Варна дава 



съгласие за разкриване на две летни, временни групи за 60 деца и тяхното 
финансиране за периода от 01.07.2015 г. до 31.08.2015 г., в размер на  
23 400 лв. в СДГ № 34 „Горски кът“ – Варна за 30 деца и ОДЗ № 2 „Д-р 
Петър Берон“ – Варна за 30 деца. Финансирането е в рамките на  
бюджета на функция „Образование“ за 2015 г. за сметка на д-ст 318, 
дофинансиране §10-10 от бюджета на Община Варна за 2015 г.  

С посочената сума следва да се актуализира бюджетът на местна 
дейност 311, §10-00. 

2238-4-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – 
Варна допуска предварително изпълнение на решението, считано от 
01.07.2015 г. и с оглед краткия срок на създаване на летните групи и 
необходимост от спешно финансиране, тъй като от закъснението на 
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 1; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
2239-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

40, ал. 1, т. 2 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2015 г., и по предложение от кмета на 
Община Варна с изх. № РД15016050ВН/25.06.2015 г., Общински съвет – 
Варна допълва и изменя свое решение № 1958-3, т. VI от Протокол № 
39/04.02.2015 г., Приложение № 21 „Списък на длъжностите и лицата, 
които имат право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 
2015 г.“ в частта за дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, 
както следва: 

т. 2. От местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се 
намират в различни населени места. 
№ 
 по 
ред 

Населено 
място 

Детска 
градина 

Длъжности 

Главен 
счетоводител 

Завеждащ 
административна 
служба 

Помощник 
възпитател Огняр 

1 кк „Златни 
пясъци“ 

СДГ 34 
„Горски кът“ 1 1 5 2 

2 с. Каменар ОДЗ 31  
„Боров кът“ - 1 - 1 

2239-4-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – 
Варна допуска предварително изпълнение на решението, считано от 
01.01.2015 г., тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда. 

 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. …. Г-н 

Джагаров, когато една батерия се изтощи е нормално да бъде заредена, 
мисля че това е по-елементарната част в техническата … А и на втория 
таблет. Извинявай те, не знаех, че има и втори таблет. … Ами аз до 
колкото виждам той и с двете ръце ще гласува. 

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

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Г-н Джагаров за протокола – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, и по предложение 

от кмета на Община Варна с изх. №  РД15014512ВН/09.06.2015 г. и във 
връзка със свое решение № 2213-10/41/13.05.2015 г., Общински съвет – 
Варна реши: 

- Разкрива центрове за почасово предоставяне на услуги за социално 
включване в общността или домашна среда в сградите на Район 
Аспарухово; Район Одесос; Район Приморски; Район Младост и Район 
Владислав Варненчик при Община Варна проектно предложение в рамките 
на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ по Приоритетна ос 2: 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“, по 
инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са 
на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и 
социални услуги от общ интерес“, Специфична цел 1 към инвестиционен 
приоритет 3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 
г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 
здравеопазване“.  

- Дава съгласие за финансиране с бюджетни средства на центровете 
за срок от шест месеца без прекъсване след одобряване на окончателния 
доклад по проекта в размер на 114 000 лв. разпределени  по 22 800 лв. за 
всеки район. Средствата да бъдат използвани за работните заплати и 
осигуровки за сметка на работодател за социален работник; медицинска 
сестра; психолог и рехабилитатор работещи в центровете. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Начков, заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, аз и на комисията така 

изказах положително становище за тази инициатива, тъй като бюджетните 
средства които се отделят за лични асистенти и сега действащия договор за 



161 по Оперативната програма не са достатъчни да покрият нуждите на 
града и е похвално, че в петте района се разкриват такива центрове. Дано 
се намери съответния персонал, за да може да се предоставят тия услуги и 
да падне напрежението, че има граждани, които остават с впечатлението, 
че са пренебрегнати от към този вид услуги. 

 
Иван ЛУКОВ 
Д-р Станев, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Аз искам да благодаря на председателя на социалната комисия доц. 

Хамза, която по нейна инициатива не беше пропуснат срока вечерта до 
12:00 ч. преди сесията предишната беше написано това предложение, 
сутринта беше внесено макар и експресно и беше решено, тъй като ако 
беше останало предприятията щяха да бъдат 500 хил., да можем да усвоим 
тия 200 хил., така че благодаря на доц. Хамза. Смятам че си струва да 
отбележим, че тези неща се случиха благодарение на нея и благодарение 
на нашия вот, разбира се. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря д-р Станев. Други мнения и съображения по така 

изчетения проект за решение? Няма. В режим на гласуване. 
 
2241-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, и по 

предложение от кмета на Община Варна с изх. №  
РД15014512ВН/09.06.2015 г. и във връзка със свое решение № 2213-
10/41/13.05.2015 г., Общински съвет – Варна реши: 

- Разкрива центрове за почасово предоставяне на услуги за 
социално включване в общността или домашна среда в сградите на 
Район Аспарухово; Район Одесос; Район Приморски; Район Младост и 
Район Владислав Варненчик при Община Варна проектно предложение в 
рамките на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ по Приоритетна ос 2: 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“, по 
инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са 
на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и 
социални услуги от общ интерес“, Специфична цел 1 към инвестиционен 
приоритет 3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 
г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 
здравеопазване“.  

- Дава съгласие за финансиране с бюджетни средства на центровете 
за срок от шест месеца без прекъсване след одобряване на окончателния 
доклад по проекта в размер на 114 000 лв. разпределени  по 22 800 лв. за 
всеки район. Средствата да бъдат използвани за работните заплати и 



осигуровки за сметка на работодател за социален работник; медицинска 
сестра; психолог и рехабилитатор работещи в центровете. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Анула Рашкова за протокола  - „за“, Славчо Славов за протокола  - 

„за“. Станаха тридесет и девет, други няма. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
2240-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 40 от ПМС 

№ 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2015 г. и по предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018574ВН/24.07.2015 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва 
свое решение № 1958-3 от Протокол № 39 от 04.02.2015 г., Приложение 
№ 21 „Списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни 
разходи по бюджета на Община Варна за 2015 г.“  в частта за дирекция 
„Здравеопазване“, съгласно приложение към настоящото решение. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
2242-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, и чл. 48, 

ал. 5 от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и по предложение от 
кмета на Община Варна с изх. №  РД15017915ВН/16.07.2015 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат опростени неплатените такси в общ 
размер на 865,90 лв. за ползваните социални услуги от девет граждани на 
Община Варна, съгласно приложен списък на лицата – потребители на 
социални услуги в „Домашен социален патронаж“ – Варна и неизплатили в 
пълен размер такси в периода  от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
 
2243-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА 

и по предложение от кмета на Община Варна с изх. № РД15009973ВН- 
007ВН/16.06.2015 г., Общински съвет – Варна реши:  

-  Дава съгласие Община Варна да разшири обхвата на проектното 
предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от Фонд 
„Солидарност“ по Заявление 2014BG16SPО001 за щетите от бедствията 
от 19 юни 2014 г., като включи следните два обекта: „Възстановяване на 
устойчивостта на пространствена носеща стоманено-бетонна конструкция 
при първата Ревизионна шахта на битов колектор (Виница - Варна) след 
мостово съоръжение“ и „Възстановяване на проводимостта на Елпромско 
дере“, в участъка от железопътната линия Варна – София до заустването 
във Варненското езеро, район „Младост“, Община Варна“. 

- Разходите за операциите за двата обекта включени в проекта са за 
щети, настъпили като пряка последица от бедствието (наводнението) от 
периода 19 - 23 юни 2014 г., които 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 на 
устойчивостта на пространствена носеща стоманено-бетонна конструкция 
при първата Ревизионна шахта на битов колектор (Виница - Варна) след 
мостово съоръжение“ „Фатрико дере“ и „Възстановяване на 
проводимостта на Елпромско дере“, в участъка от железопътната линия 
Варна – София до заустването във Варненското езеро, район „Младост“, 
Община Варна“, предвиждат подобрения на инфраструктурата и/или в 
случай, че стойността на разходите надвишава размера на определената 
безвъзмездна финансова помощ. 

- Дава съгласие за поемане на ангажимент от страна на Община 
Варна за пълно или частично възстановяване на получената безвъзмездна 
финансова 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. 

  
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. 
 
Тодор Мутафов за протокола – „за“; Анула Рашкова за протокола – 

„за“. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
  
2244-4. 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. №  
РД15015028ВН/16.06.2015 г., Общински съвет – Варна реши:  

- Дава съгласие Община Варна да участва като партньор в проектно 
предложение „Насърчаване на предприемачеството“, финансирано по 
програма URBACT III, по покана  „Мрежи за планиране на действия“. 

- Дава съгласие след одобрение на проектното предложение и 
подписване на договор за изпълнение на Първа фаза, Община Варна да 
осигури средства от бюджета на Община Варна за първоначално 
изпълнение на дейностите по Първа фаза на проект, „Насърчаване на 
предприемачеството“, финансиран по програма URBACT III, по покана 
„Мрежи за планиране на действия“, преди възстановяването им от 
Договарящия орган в размер до 10 200 евро (или 19 949.46 лв.), както и 
необходимото съфинансиране в размер до 1 800 евро (или 3 520.49 лв.). 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Тодор Мутафов за протокола – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
2245-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на Община Варна с изх. № РД12004711ВН- 
536ВН/01.07.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява средства в размер 
до 19 495,30 лева за финансиране от бюджета на Община Варна за 2015 г. 
на недопустими разходи за финансиране по ОП „Околна среда 2007 - 2013 
г.“ за дейност 4. „Техническа помощ“, под-дейност 4.2 „Разходи за 
управление на проекта“ за месеците ноември и декември 2015 г. по проект 
№ DIR-51011116-17-53 „Реконструкция и модернизация на ПСОВ - Варна 
– втори етап и изграждане на канализационна помпена станция 
„Акациите“ и тласкател, гр. Варна“, финансиран по договор за 
безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С013/31.05.2012 г. в 
рамките на процедура № BG161РО005/10/1.11/02/16 „Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации 
над 10 000 е. ж.“, 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“, по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“. 



Средствата за разходите, посочени в приложената справка за 
месеците ноември и декември 2015 г. да бъдат осигурени от бюджета на 
Община Варна за 2015 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

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

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Тодор Мутафов – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
  
2246-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на Община Варна с изх. № РД15017867ВН-
002ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна реши:  

 - Одобрява недопустими разходи до 41 707,61 лв. за финансиране  
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 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 използването на икономията от 2 951,11 лв. за 
финансиране  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 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. 

Средствата за разходите да бъдат осигурени от бюджета на Община 
Варна за 2015 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

 
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. 
 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
 
2247-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018568ВН/23.07.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
предоставянето на временен безлихвен заем на социалната услуга 
„Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа“ от бюджета на 
Община Варна за 2015 г. на Общинско предприятие „Управление на 
проекти и озеленяване” в размер на 266 500 лева /двеста шестдесет и шест 
хиляди и петстотин лева/. 

Средствата да бъдат възстановени в бюджета на Община Варна след 
отчитане и верифициране на отчетите. 

  
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. 
 
Г-н Тонев, може ли да водите за малко, че ми се налага да изляза. Да 

водите сесията, да ме смените за малко. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мога ли да продължа да чета аз междувременно? 
 
Иван ЛУКОВ 
Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
2248-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на Община Варна с изх. № РД14014534ВН-
004ВН/23.07.2015 г., Общински съвет – Варна реши: 

- Одобрява разходи до 228 000 лв. за мостово финансиране от 
бюджета  на Община Варна за 2015 г. по проект № BG051PO001-5.2.12-
0074-С0001 „Да не изоставяме нито едно дете „У дома а не в дом”, 
Процедура за  директно  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2, Разкриване на социални 
услуги в общността, бюджетна линия № BG051PO001-5.2.12, финансирана 
по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.“. 

- Одобрява съфинансиране /дофинансиране, собствено участие, 
недопустими разходи/ до 179 000 лв. от бюджета  на Община Варна за 2015 
г., за издръжка и заплати на персонала при предоставяне на социалните 
услуги в седемте Центъра за настаняване от семеен тип по Договор № 



BG051PO001-5.2.12-0074-С0001 „Да не изоставяме нито едно дете „У дома 
а не в дом”, Процедура за  директно  предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете“, Компонент 2, 
Разкриване на социални услуги в общността, бюджетна линия № 
BG051PO001-5.2.12, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси 
2007 - 2013 г.“ 

  
Владимир ТОНЕВ 
Мнения и съображения? Моля да гласувате. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
2249-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 

т. 3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, и чл. 5 и чл. 6 от Наредба за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества и по предложение от кмета на Община 
Варна с изх. № РД15017849ВН/15.07.2015 г., Общински съвет – Варна 
определя дивидент за 2015 г. (дължим от печалбите за 2014 г.) на 
търговските дружества и акционерните дружества със 100 % общинско 
участие в капитала, както следва: 

№ ТД печалба /х.лв./ 

дължим дивидент 
(преди облагане с 

данък) 
/лв./ 

1 „Пазари“ ЕАД 721 550 844 
2 „Обреди“ ЕООД 77 58 828 
3 „УСХ“ ЕАД 10 7 640 
 Общо 808 617 312 

Дивидентът да бъде преведен в срок до 31.10.2015 г. след приспадане 
на дължимия данък при източника. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Мнения и съображения? Заповядайте, г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми колеги, ще споделя пред 

вас това, което споделих и пред комисията при обсъждането на дивидента. 
За първи път лично аз подкрепих този дивидент, но остава под въпрос, че 
печалбата прогресивно намалява на общинските дружества, т.е. разговора, 
който ние трябваше да проведем за състоянието на дружествата, явно в 
този мандат не се състоя. Независимо, че процента е един и същ спрямо 
миналата година с малка разлика, основата върху която се изчислява е 



друга и виждате, че са по-малко и фирмите, които ще внесат дивидент. 
Това означава, че се влошава икономическото състояние на търговските 
дружества с общинско участие. И в следващия мандат едно от основните 
мероприятия, ако можем да препоръчаме на следващия Общински съвет е 
да разгледа състоянието, перспективите за развитие на тези търговски 
дружества, тъй като ако общината като едноличен собственик на капитала 
не вземе на време мерки в последствие тези дружества, едно по едно могат 
да изпадат в критични ситуации. Както например в момента ДКЦ 
„Аспарухово“ търси начин да се разплати с енергото. Това не е било от 
създаването на тези търговски дружества. Може би примера да не ми е 
най-удачния, но лично аз съм така разтревожен от немарливото отношение 
и на общинския съвет и на администрацията, към проблема икономическо 
състояние на дружествата. И мисля че в края на тоя мандат трябва да го 
отчетем, като един пропуск в нашата работа и да препоръчаме това, което 
ви казах за следващия състав, в който сигурно ще има от предния състав 
съветници, да положат необходимите усилия за стартиране на процеса 
поне аналитичната част, защото има и дружества, които няма да могат да 
излязат от състоянието в което се намират. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Благодаря Ви, г-н Начков. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
До някъде съм съгласен с г-н Начков, но в крайна сметка знаете, че 

преди тази сесия стъпка в тази посока по отношение на развитието на 
дружествата бе направена, прие се много добра програма на „Обреди“ 
ЕООД общинско дружество, до колкото си спомням единодушно, така че 
мисля, че това е положителна стъпка в тази посока, която вие коментирате. 
.. Да, да, за това една стъпка се направи, като цяло съм съгласен с 
позицията Ви. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Г-н Атанасов, заповядай те. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми колеги, на една от 

предните сесии, бяхме коментирали, че финансовия резултат на 
дружествата, трябва да бъде пряко свързан и със заплащането на 
управляващите тези дружества. Изговорихме тогава и възможността 
възнагражденията да са свързани пряко с финансовия резултат на самите 
дружества, като и самите дружества още в самото начало да представят 
програма, инвестиционна програма. В тази насока тръгна разговора паради 
това, че някои от дружествата имат направени вече инвестиционни такива 
и в последствие процента, който беше гласуван и сега гласуваме за 
дивидента ограничава техните програми. Така че отново ще апелирам това 



нещо, ако не сега може би да бъде заложено в следващия Общински съвет - 
да се направи да се обвърже финансовия резултат на дружеството със 
заплащане на управляващия дружеството и стратегията на самото 
дружество да бъде прегледана, да бъде приета и съобразно тава да бъде 
гласуван и дивидента, който е пряк резултат по-нататък и в определянето 
на печалбата на самото дружество. Благодаря. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Процедура само преди гласуването, г-н председателстващ. 

Предлагам да удължим работното време до 18:00 ч. колеги предвид факта, 
че е 15:50. До 18:00 ч. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, има постъпило процедурно предложение предвид 

напредването на времето и важността на гласуването. Предлагам 
процедура за гласуването за предложението на г-н Балабанов за 
удължаване на работното време. … Утре продължаваме, но до колкото 
разбирам идеята е да не стане така, че да не можем да си свършим работата 
и утре. Цялата собственост още не е гледана, там са близо осемдесет точки. 
… Ами колеги има процедурно предложение, съгласно правилника трябва 
да го предложа на гласуване, а с вота ще разберем дали ще мине или не. 

 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 6; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Колеги връщаме се към предходната точка, а преди да преминем в 

режим на гласуване искам да взема отношение по това, което каза г-н 
Атанасов. Съгласен съм с това управителите на търговските дружества да 
бъде тяхното възнаграждение в зависимост от печалбата, но то не бива да е 
единствения критерий, защото когато го правим сама в зависимост от 
печалбата, може някой да доведе до драстични икономии, да се 
икономисват средства, които би трябвало да се вложат за поддържане на 
дружеството. По-справедливо ми се струва пазарна тежест на дружеството 
или абсолютна тежест, но по-отношение на стойността на дружеството. …. 
Благодаря ви. 

В режим на гласуване по предложението основното за 
разпределението на дивидентите на дружествата. Г-н Радев, искате думата 
ли? …. Не Ви чух. Валентин Станев и Ради Радев няма да участват в 
гласуването поради конфликт на интереси. 

 
 
 



Николай ДОЧЕВ 
Да ги гласуваме по отделно дружествата. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Бяхме влезли в режим на гласуване. Трябваше да го предложите по-

рано. ….. Тогава няма да участвате в гласуването. …. Николай Лалев 
Дочев също няма да участват в гласуването. … Режим на гласуване колеги, 
моля да гласувате. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
  
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
2250-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо № ОС15000102ВН/02.02.2015 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на Нели Дукова 
Петрова, гр. Варна,  кв. Виница, ул. „Морски звуци“ № 2а. 

  
Владимир ТОНЕВ 
Мнения и съображения? Преминаваме към гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 1; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Людмил Цветков – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и по предложение на 

кмета на Община Варна с изх. № РД15018695ВН/24.07.2015 г., Общински 
съвет – Варна: 

По отношение на следващото предложение колеги ви предлагам да 
го формулираме по следния начин: 

Упълномощава кмета на Община Варна да определи представител на 
Община Варна, който да вземе участие в учредителното събрание на 
Сдружението с нестопанска цел в обществена полза „ВАРНА 
ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА“ и упълномощава определения 
от кмета на Община Варна представител да гласува по своя преценка, 
защитавайки всички интереси на Община Варна. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения колеги? 
 
 



Даниела ДИМОВА 
Младежка …. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Младежка столица, извинявам се. Варна - Европейска младежка 

столица, извинявам се. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения имате ли колеги? Няма. В режим на 

гласуване. 
 
2251-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018695ВН/24.07.2015 г., Общински съвет – Варна реши: 

- Дава съгласие Община Варна да участва в учредяването на 
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „ВАРНА 
ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА“. 

- Упълномощава кмета на Община Варна да определи представител 
на Община Варна, който да вземе участие в учредителното събрание на 
Сдружението с нестопанска цел в обществена полза „ВАРНА 
ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА“.  

- Упълномощава определения от кмета на Община Варна 
представител да гласува по своя преценка, защитавайки всички интереси 
на Община Варна. 

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

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Д-р Людмил Цветков – „за“, за протокола. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
2252-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23, чл. 59 и чл. 61 

от ЗМСМА, във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК и по предложение от кмета на 
Община Варна с изх. № РД15018754ВН/27.07.2015 г., Общински съвет – 
Варна реши: 

- Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Проект за модернизация и реконструкция на рибарско 
пристанище, находящо се в местност „Карантината“, район „Аспарухово“, 
Община Варна“, в рамките на Приоритет 1: Насърчаване на устойчиво в 
екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на 
знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на 
ресурсите, Мярка 1.8. Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни 



борси и покрити лодкостоянки на Програмата за морско дело и рибарство 
2041 - 2020 г. 

- Одобрява текста на проекта за Споразумение за сътрудничество 
между Община Варна, Областна администрация Варна и Българска 
академия на науките, относно проектно предложение „Проект за 
модернизация и реконструкция на рибарско пристанище, находящо се в 
местност „Карантината“, район „Аспарухово“, Община Варна“, в рамките 
на Приоритет 1: Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, 
иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, 
характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите, Мярка 1.8. 
Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити 
лодкостоянки на Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г., 
съгласно приложение към настоящото решение. 

- Възлага на кмета на Община Варна да сключи договор с Българска 
академия на науките, за финансиране на дейностите, описани в 
Споразумение за сътрудничество, в размер до 300 000,00 лв. (триста 
хиляди лева) без ДДС от бюджета на Община Варна за 2015 г. относно 
проектно предложение „Проект за модернизация и реконструкция на 
рибарско пристанище, находящо се в местност „Карантината“, район 
„Аспарухово“, Община Варна“, в рамките на Приоритет 1: Насърчаване на 
устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и 
основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно 
използване на ресурсите, Мярка 1.8. Рибарски пристанища, кейове за 
разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на Програмата за 
морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. 

- Възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

2252-4-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – 
Варна допуска предварително изпълнение на решението поради кратките 
срокове на изпълнението му. 

 
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. 
 
Д-р Людмил Цветков – „за“, за протокола. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
2253-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 

17, ал. 1 и чл. 19а от ЗОД, чл. 39, т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за 



условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от кмета на 
Община Варна с изх. № РД15019078ВН/29.07.2015 г., Общински съвет – 
Варна изменя свои решения № 828-4, т. XXIV от Протокол № 15 от 
20.02.2013 г., № 1881-3 от Протокол № 37 от 19.12.2014 г. и № 1349-3, т. 
XXIII от Протокол № 28 от 12.02.2014 г. в точките, касаещи максималния 
лихвен процент, в следния смисъл: 

„Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 5.328%”. 

  
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. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
2254-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36, ал. 
2, т. 7 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по 
предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15019058ВН/29.07.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на следните услуги: 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания в гр. Варна, бул. „Константин и Фружин“ № 42 А, с капацитет 
14 места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания в гр. Варна, бул. „Константин и Фружин“ № 42 Б, с капацитет 
14 места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с   
увреждания в с. Тополи, ул. „Георги Градев“ № 18 А, с капацитет 14 места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания в с. Тополи, ул. „Георги Градев“ № 18 Б, с капацитет 14 места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания в с. Тополи, ул. „Александър Тодоров“ № 38, с капацитет 14 
места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без   
увреждания в гр. Варна, кв. „Изгрев“ 364 А, с капацитет 14 места;  

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 
увреждания в гр. Варна, кв. „Изгрев“ 364 Б, с капацитет 14 места,  

като делегирани от държавата дейности считано от 01.11.2015 г., с 
годишен стандарт за едно лице с увреждания – 9 049 лв. и годишен 
стандарт за едно лице без увреждания 8 633 лв. 



2254-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 от ЗМСМА и чл. 18, 
ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и по предложение от кмета на 
Община Варна с изх. № РД15019058ВН/29.07.2015 г., Общински съвет – 
Варна разкрива  „Комплекс за социални услуги за деца и младежи“, с 
адрес за управление гр. Варна, ул. „Константин и Фружин“ № 42 Б, със 
статут на второстепенен разпоредител с бюджет от 01.11.2015 г., 
обединяващ следните резидентни социални услуги: 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания в гр. Варна, бул. „Константин и Фружин“ № 42, с капацитет 10 
места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания в гр. Варна, бул. „Константин и Фружин“ № 42 А, с капацитет 
14 места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания в гр. Варна, бул. „Константин и Фружин“ № 42 Б, с капацитет 
14 места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания в с. Тополи, ул. „Георги Градев“ № 18 А, с капацитет 14 места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания в с. Тополи, ул. „Георги Градев“ № 18 Б, с капацитет 14 места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания в с. Тополи, ул. „Александър Тодоров“ № 38, с капацитет 14 
места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 
увреждания в  гр. Варна , кв. „Изгрев“ № 364 А, с капацитет 14 места;  

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 
увреждания в  гр. Варна, кв. „Изгрев“ № 364 Б, с капацитет 14 места, 
делегирани от държавата дейности. Годишният стандарт за 2015 г. за едно 
лице с увреждания е 9 049 лв. и за едно лице без увреждания е 8 633 лв.  

 Комплексът е със самостоятелен ЕИК и банкова сметка към 
Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по бюджета на 
Община Варна, дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“. 

 Числеността на персонала е съгласно Приложение № 18 „Разчет за 
численост и фонд „Работна заплата“ към бюджета на Община Варна за 
2015 г. и Методиката за определяне на длъжностите на персонала в 
специализираните институции и социалните услуги в общността.  

Към списъка на второстепенните разпоредители с бюджет към 
Община Варна, утвърден със Заповед на кмета на Община Варна, да бъде 
включен „Комплекс за социални услуги за деца и младежи“ като 
второстепенен разпоредител с бюджет. 

Закрива съществуващият Център за настаняване от семеен тип за 
деца и младежи с увреждания в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бул. 
„Константин и Фружин“ № 42 като второстепенен разпоредител с бюджет 
от 01.11.2015 г. На основание чл. 123 от КТ прехвърля персонала на 



Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания към 
Комплекс за социални услуги за деца и младежи. 

Комплексът за социални услуги за деца и младежи да се ръководи от 
директор, който е работодател на персонала на всички социални услуги, 
включени в комплекса, съгласно чл. 18а, ал. 1, 2 от Закона за социално 
подпомагане.  

Възлага на директора на „Комплекс за социални услуги за деца и 
младежи“ да изготви Правилник за устройството и дейността на 
комплекса, да предложи неговата структура и да изготви и предложи за 
утвърждаване длъжностно разписание. Административният персонал 
обслужва всички социални услуги на Комплекса. 

  
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. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
2255-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

от кмета на Община Варна с изх. № РД15013976ВН-002ВН/29.07.2015 г., 
Общински съвет – Варна отпуска финансови средства в размер на 6 833 
лева (шест хиляди осемстотин тридесет и три лева) на Сдружение на 
родителите на деца със синдром на Даун за реализация на кампания 
„Синдромът на любовта“. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2015 
г., Приложение № 16 „Социална програма 2015“. 

2255-4-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и поради 
необходимостта от защита на важни обществени интереси и предвид 
сроковете за провеждане на мероприятието, Общински съвет – Варна 
допуска предварително изпълнение на решението.  

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

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Пламен НАЧКОВ 
…………….. /н.р./ 
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков е „за“. …. Т.е. не сте „против“, а сте „за“? В протокола 

ще го отразим. Благодаря Ви. Заповядайте, г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мерси. 
 
2256-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15019077ВН/29.07.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
изпълнението на проект № 0061-ОВА-3.3 „Областен информационен 
център – Варна, изграждане и функциониране“, финансиран по договор 
за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02-0007-
C0001/12.07.2012 от Оперативна програма „Техническа помощ”, да бъдат 
осигурени средства в размер до 145 999,43 лв. /сто четиридесет и пет 
хиляди деветстотин деветдесет и девет лв. и 43 ст./ за мостово 
финансиране от бюджета на Община Варна за 2015 г., необходими за 
покриване на допустимите разходи по проекта, като същите да бъдат 
възстановени при извършване на окончателното плащане след 
верифициране на разходите от Управляващия орган на Оперативна 
програма „Техническа помощ”. 

 
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. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
2257-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на Община Варна с изх. № РД12002963ВН-
706ВН/29.07.2015 г., Общински съвет – Варна във връзка със свое 
Решение № 828-4, т. ХVII от Протокол № 15 от 20.02.2013 г., за поет 
общински дълг в размер на 31 849 941 лв. (тридесет и един милиона 
осемстотин четиридесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и 
един лева) и във връзка с удължаване срока на Договор за безвъзмездна 
финансова помощ договор № ВG161РО001/1.5-03/2011/002, 
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 29.02.2016 г., (два месеца след приключване на проекта), гарантиращ 



пълния размер на полученото авансово плащане - 31 849 941,00 лв. 
(тридесет и един милиона осемстотин четиридесет и девет хиляди 
деветстотин четиридесет и един лева) за изпълнение на Проект № 
ВG161РО001/1.5-03/2011/002 „Интегриран градски транспорт на 
Варна“, по схема № ВG161РО001/1.5-03/2011/ „Подкрепа за интегриран 
градски транспорт в петте големи града“, Приоритетна  ос   1: „Устойчиво   
и интегрирано градско развитие“, Операция 1.5: „Системи за устойчив 
градски транспорт“.  

 Запис на заповед със срок на предявяване 29.02.2016 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 09.01.2016 г. в размер на полученото 
авансово плащане – 31 849 941,00 лв. (тридесет и един милиона 
осемстотин четиридесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и 
един лева), поета като общински дълг с Решение № 828-4, т. ХVII от 
Протокол № 15/20.02.2013 г., съгласно приложение към настоящото 
решение. 

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

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
2258-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

от група общински съветници при Общински съвет – Варна с № 
ОС15000819ВН30.07.2015 г., Общински съвет – Варна отпуска 20 000 лв. 
/двадесет хиляди лева/ на Дирекция „Социално подпомагане“ Варна при 
Агенция за социално подпомагане, за закупуване на карти за пътуване в 
обществения транспорт на територията на Община Варна, за периода от 
вземане на настоящото решение до 31.12.2015 г.  

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

 
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. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

дава съгласие „Диагностично – консултативен център „Свети Иван 



Рилски“ - Аспарухово – Варна“ ЕООД да сключи договор за заем с друго 
общинско търговско дружество в размер до 24 000 лв. за покриване на 
задължения към „ЕНЕРГО – ПРО Продажби“ АД. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Начков, заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми колеги, на комисията беше предложен и втори вариант с 

вдигане на капитала. Аз ще помоля, ако има някаква информация 
допълнително как се стигна до това решение, тъй като лично аз считам, че 
безлично написано договор за заем с друго общинско дружество - значи 
отива Аврамова при Х управител и му се моли … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Води преговори и сключва договор за заем. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Нали което отдалечава решението на проблема и аз лично не съм 

убеден, че с това решение ще помогнем на това търговско дружество. В 
този си вид, това решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Коментирахме го с управителя на дружеството - тя каза, че това 

решение е достатъчно за нея … 
 
Пламен НАЧКОВ 
Ми хубаво, като дойде след 3 месеца … 
 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах опасенията на г-н Начков. Да се надяваме, че няма да дойде 

след 3 месеца. Нещата вече ще потръгнат. … Да, разбрахме много добре. 
Това казвам и аз. Да се надяваме, че няма да дойде след 3 месеца. .. Други 
мнения и съображения, колеги по отношение на така изчетения проект за 
решение? Няма. В режим на гласуване. Колеги, в режим на гласуване сме. 

 
2259-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна дава съгласие „Диагностично – консултативен 
център „Свети Иван Рилски“ - Аспарухово – Варна“ ЕООД да сключи 
договор за заем с друго общинско търговско дружество в размер до 24 000 
лв. за покриване на задължения към „ЕНЕРГО – ПРО Продажби“ АД. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
И последното предложение колеги, което беше включено 

допълнително в дневния ред: 
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от Закона за 

публичните финанси и във връзка с писмо от управителя на за „СБАЛОЗ 
„Д-р М. Марков“ – Варна“ ЕООД, Общински съвет – Варна дава съгласие 
да бъдат осигурени финансови средства като трансфер в размер на 133 200 
лв.с включен ДДС (111 000 лв. без ДДС) от бюджета на Община Варна за 
2015 г. 

Средствата да бъдат компенсирана промяна от дейност 898 „Други 
дейности по икономика“ – издръжка, и се осигурят по  §55 „Капиталов 
трансфер“, дейност  „Други дейности по здравеопазване“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Г-жа Карапетян и после г-н Липчев. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Колеги аз нямам възражения относно целесъобразността на тези 

средства. Искам да попитам само чисто юридически, ако може да ми 
отговорите - ние можем ли да гледаме предложения, които идват от 
администрацията, но нямат подпис на кмета, защото след като се запознах 
с това предложение то е подписано от Стефка Господинова, директор 
„Финанси и бюджет“. Можем ли чисто, по предложение на управителя на 
болницата. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По предложение на управителя на търговското дружество. Да, с 

писмо … 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Искам да питам трябва ли да има подпис на кмет или не трябва да 

има? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това е становище, да. Това е становище не е предложение от страна 

на администрацията. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Това не е становище, защото е до Тодор Балабанов и уважаеми г-н 

Балабанов, и тука пише „във връзка … предлагам Общински съвет да 
вземе следното решение“. Значи това не е становище положително или 
отрицателно има във връзка с писмото на управителя на онкоболницата 
има предложение за решение, което Вие току що изчетохте това 
предложение, и то е подписано от директор на дирекция „Финанси и 
бюджет“. Въпросът ми е следния. Предполагам, че времето не е стигнало, 



защото е от дата 4 август, но ние чисто … Това решение, което ще го 
вземем то ще има ли правни последствия, след като не знам г-жа 
Господинова да е кмет на Варна, няма подпис на кмет на Варна. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма никаква пречка, няма да има. Ще си породи правни последици 

това решение. Абсолютно никакъв проблем не виждам. Тя е формулирала 
проекта за решение. Нищо повече. Имаме предварително писмо от 
управителя на търговското дружество, в което той подробно и ясно 
мотивира необходимостта от тези средства за какво са. Единствено и само 
от страна на дирекция „Финанси и бюджет“ е формулиран текста, проекта 
на решението, като … 

 
Марина КАРАПЕТЯН 
На постоянна комисия не е гледано. Предложението е от 4-ти август, 

не е гледано на комисия, не е утвърдено от никоя комисия. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не е гледано на комисия. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Не е гледано на комисия, не е утвърдено. Затова ви питам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точно така, да. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Обикновено, когато се внасят в последния момент някакви 

предложения има „по предложение на кмета на гр. Варна“, затова трябва 
ли да има предложение на кмета или не трябва ? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз лично считам, че не необходимо в конкретния случай. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Гласувахме да влезем … А бе аз какво питам, ти какво отговаряш. … 

Юрист ли си бе Станиславе? .. Коя жена? … Аз искам да чуя официално 
становище. Г-н Иванов, знам какво значи да гласувам точка да влезе в 
дневния ред, знам какво значи след като ми е предоставено да се запозная с 
това предложение задавам си въпроса - трябва ли кмет да се подпише или 
не трябва. Много сложно нещо ли питам? 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря, г-жо Карапетян. Г-н Липчев поиска думата. Заповядайте, 

г-н Липчев. 



Петър ЛИПЧЕВ 
Благодаря Ви. Моето изказване искам да продължи мисълта на г-н 

Начков, който каза за начина, по който ние гледаме и за отношението ни 
към управителите на търговските дружества. Аз съм „за“ това да помагаме 
на медицинските заведения, които имат нужда от помощ, но съм и „за“ 
това да имаме еднакво принципно отношение към всички здравни 
заведения и към техните ръководства, а не за едни да бъдем майка, а за 
други мащеха. Може би по-нататък в дневния ред ще дам и допълнително 
пояснение какво точно имам предвид. Специално за тази болница знам, че 
има и доста други финансови инжекции, проблеми, така че ще подкрепя 
тези предложения, но пак повтарям - нека не гледаме, да не мерим с 
различен аршин. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Липчев. Г-н Недков. Не, понеже поиска думата, 

затова … 
 
Станислав ИВАНОВ 
Не, аз за отговор, но …. 
 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах. Г-н Недков, заповядайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре колеги, за да не губим време правя предложението в 

качеството си на общински съветник за протокола, за да няма някакви 
съмнения дали е от кмета, дали е от общински съветник - правя аз лично 
предложението в качеството си на общински съветник. Законът ми 
позволява. 

 
Иван ЛУКОВ 
Предложението е от общинския съветник. Мисля, че така 

юридически се изчистват нещата. Благодаря ви колеги. Други мнения и 
съображения? Няма. В режим на гласуване. 

 
2260-4. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от 

Закона за публичните финанси и във връзка с писмо от управителя на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД с № 
РД15018938ВН/28.07.2015 г. и по предложение на Тодор Балабанов – 
общински съветник, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 
отпуснати финансови средства като трансфер в размер на 133 200 (сто 
тридесет и три хиляди и двеста) лева с ДДС или (111 000 лв. без ДДС) от 
бюджета на Община Варна за 2015 г. 



 Средствата да бъдат компенсирана промяна от дейност 898 „Други 
дейности по икономика“ – издръжка, и се осигурят по §55 „Капиталов 
трансфер“, дейност  „Други дейности по здравеопазване“. 

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

отсъстващи –  7, предложението се приема. 
 
Да благодарим на г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз благодаря, г-н председател и колеги. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Преминаваме към следваща точка пет – разглеждане на 

предложения за решения от ПК „Здравеопазване“. 
 
  
 

  



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

„Здравеопазване” относно: 
(1) – поправка на очевидна фактическа грешка в приложение към 

решене № 2129-5(41)/13.05.2015 г. 
(2) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция. 
(3) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 
 

Докл.: д-р Людмил Цветков  – Председател на ПК „Здравеопазване“ 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на временно изпълняващия длъжността председател на 

тази комисия, д-р Цветков. 
 
Людмил ЦВЕКОВ 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2261-5. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от 
АПК, Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна 
фактическа грешка в приложение към решение № 2129-5(41)/13.05.2015 
г., като се заличават следните имена: 

„5. Стилиана Христова Атанасова, заявление с вх. № 
РД15006851ВН/18.03.2015 г. и Борислав Георгиев Димитров - отпуска 
сумата до 2 000 /две хиляди/ лв. за дейности и изследвания по асистирана 
репродукция. 

6. Катя Костадинова Иванова, заявление с вх. № 
РД15007308ВН/21.03.2015 г. и Юлиян Стоянов Симеонов - отпуска сумата 
до 2 000 /две хиляди/ лв. за дейности и изследвания по асистирана 
репродукция. 

8. Дина Аспарухова, заявление с вх. № РД15008730ВН/03.04.2015 г. 
и Стилиян Асенов Аспарухов - отпуска сумата до 2 000 /две хиляди/ лв. за 
дейности и изследвания по асистирана репродукция.“ 

След извършване на промяната в приложението, същото придобива 
следния вид: 

„1. Събина Иванова Пенкова, заявление с вх. № 
РД15001842ВН/22.01.2015 г. и Светослав Тодоров Йорданов - отпуска 
сумата до 2 000 /две хиляди/ лв. за дейности и изследвания по асистирана 
репродукция. 



2. Мадлен Хартюн Златева, заявление с вх. № 
РД15001920ВН/22.01.2015 г. и Златин Васков Златев - отпуска сумата до 
2 000 /две хиляди/ лв. за дейности и изследвания по асистирана 
репродукция. 

 3. Калина Кондова Неделчева, заявление с вх. № 
РД15003841ВН/11.02.2015 г. и Димитър Георгиев Плочев - отпуска 
сумата до 2 000 /две хиляди/ лв. за дейности и изследвания по асистирана 
репродукция. 

4. Милена Цандева Костова, заявление с вх. № 
РД15004677ВН/20.02.2015 г. и Стефан Николов Костов - отпуска сумата 
до 2 000 /две хиляди/ лв. за дейности и изследвания по асистирана 
репродукция. 

5. Деница Иванова Манчева, заявление с вх. № 
РД15007612ВН/24.03.2015 г. и Атанас Георгиев Манчев - отпуска сумата 
до 2 000 /две хиляди/ лв. за дейности и изследвания по асистирана 
репродукция. 

6. Красимира Любенова Терзиева – Даскалова, заявление с вх. № 
РД15010922ВН/30.04.2015 г. и Васил Борисов Даскалов - отпуска сумата 
до 2 000 /две хиляди/ лв. за дейности и изследвания по асистирана 
репродукция.“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Марица Гърдева за протокола „за“. 
 
Людмил ЦВЕКОВ 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 и 

чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на Общински съвет – Варна 
№ 1958-3(39)/04.02.2015 г. и на база здравен статус, Общински съвет – 
Варна отпуска финансови средства за дейности и изследвания по 
асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Естествено всички сме „за“ това нещо. Въпросът е принципен - от 

къде идват парите. Парите за тези, които ще получат допълнителни 
средства. От къде? 

 



Людмил ЦВЕТКОВ 
Тука няма допълнителни средства. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
…………….. /н.р./ 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Момент. 
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Комисията е разгледала ин витро. Предложила го е на постоянната 

комисия и е прието. 23-ма човека са. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Да, разбрах. Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
2262-5. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на Общински 
съвет – Варна № 1958-3(39)/04.02.2015 г. и на база здравен статус, 
Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за дейности и 
изследвания по асистирана репродукция, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Людмил ЦВЕКОВ 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 

от ЗМСМА, във връзка с решение на  Общински съвет – Варна  № 1958-
3(39)/04.02.2015 г. и на база здравен статус, Общински съвет – Варна 
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение 
към настоящото решение. 

Средствата да бъдат за сметка на дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“, § 42-14. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Д-р Бояджиев, заповядайте. След това г-н 

Костадинов. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Точно това е въпросът. Точно от къде са средствата. Ще помоля 

представител на администрацията да отговори от къде точно са за тези пет 



човека. Също така искам да кажа, че не е провеждана 
Вътрешноведомствена комисия за конкретно тези пет човека. Те бяха по 
предложение на заместник - кмет, на общински съветници. Не искам да 
назовавам имена. Въпросът е, че чакат още 100 човека за еднократни 
здравни помощи, а няма средства. Именно това апелирам. На комисията се 
разгледа и д-р Цветков много добре знаете, че има предложение при 
актуализацията на бюджета да бъдат върнати средствата от фонда за 
репродукция, от където ние в момента ще вземем пари. Аз моля д-р Тунчев 
да обясни точно от къде ще дойдат тези средства за тези пет човека. 

 
Красимир ТУНЧЕВ 
Ами, ако вземете решение значи остатъка от ин витро-то от тези 100 

хил. лв. … 
 
Иван ЛУКОВ 
Може ли на микрофон, че не се чува точно, ако трябва надолу малко 

… Да, благодаря Ви. 
 
Красимир ТУНЧЕВ 
От тези 100 хил. лв., които са за ин витро-то има остатък 46 хил. лв. 

Значи от началото на годината … 
 
Иван ЛУКОВ 
Микрофон а… 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Чува се, чува се … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Чува се бе, чува се. 
 
Красимир ТУНЧЕВ 
От началото на годината  са гласуване, т.е. вие отпускате от 2 хил. 

лв.  на тези 27 двойки, което означава по 2 хил. лв. - 54 хил. лв. Остатъка от 
100 хил. лв. е 46 хил. лв. Тези, които са гласувани 54 хил. лв. не са усвоени 
все още, защото и току що нали се взема решение, да се отпусне сумата до 
2 хил. лв., но те ще бъдат усвоявани най-вероятно до края на годината, така 
че този остатък от 46 хил. лв. при ваше решение може част от тези пари да 
се гласува за тези петима, които сега мисля, че се внасят и да им се отпусне 
помощ на тези хора. Еднократни помощи за лечение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да се отпуснат еднократните помощи. Да. Благодаря Ви. Г-н 

Костадинов, заповядайте. 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз искам да питам д-р Тунчев, тъй като и той и аз сме членове на 

тази комисия, която разглежда молбите за двойки с репродуктивни 
проблеми. Първо, смята ли за редно това да се прехвърлят средства, които 
са от една нуждаеща се група към друга нуждаеща се група, защото Вие 
много добре знаете, че тази сума, която към настоящият момент е вече 
повече от 50 % изхарчена или поне определена за изхарчване, няма да е 
достатъчна поради простата причина, че има и продължават да идват все 
още и още нови молби. Отделно от това тук е координаторката на 
Фондация „Искам бебе“, Валя Иванова, която ме подсети, че ние на 17-ти 
юли имахме заседание на комисията, т.е. преди колко - може би половин 
месец, обаче имената тук не ги виждаме. Така, че ако сложим 14 по 2 това 
са 28 хил. лв., отделно от това, че има и още нови за които не знаем, но 
предполагам Вие знаете, разбира се. Ако сметнем срока, който остава до 
края на годината, това са още пет месеца, реално може да се окаже, че 
парите не само, че няма да стигнат, те няма да стигнат само за ин витрото, 
пък камо ли за тези, които даваме допълнително. Мисля, че с оглед на това, 
че сумите които се предлагат тук виждам 1000 веднъж, още веднъж 
хиляда, 1200 веднъж, 1200 втори път и 900, т.е. сумата не е много голяма, 
не би трябвало, не е редно, не е нормално да се тегли от тази, която е за ин 
витро при условие, че и там също лимита от 100 хил. е крайно 
недостатъчен и Вие го знаете това нещо, защото пак казвам вътре в тази 
комисия сте. Така че въпросът ми е - не може ли да се предложи тези 
средства, които са за нуждаещите се други хора да отидат от друго перо. 
Не говорим за някаква огромна сума, но съгласете се – не е редно. 
Противопоставят се една група хора с проблеми на друга група хора с 
проблеми, а и още повече че всяко едно от решенията, което се вземе от 
комисията за ин витро, Вие знаете че трябва да минава през сесия. 
Следващите месеци, заради това, че ще влезем в предизборна кампания 
ние няма да имаме тази възможност и трябва всички, които подадат 
документи дори и одобрени от комисията да бъдат гласувани евентуално 
чак след изборите, което ще рече ноември месец най-рано, което създава 
малко … Тя е техническа тези ситуация, не зависи нито от нас, нито от 
Вас. Има избори просто, но не е приятно. 

 
Иван ЛУКОВ 
Може ли да не влизаме в диалогови режими. 
 
Красимир ТУНЧЕВ 
Значи тези 46 хил. лв., тези 14 които влизат … 14 двойки, които 

влизат - Вие сега предполагам, че ще ги гласувате? 
 
Валя ИВАНОВА  
Не, не са включени сега. 
 



Красимир ТУНЧЕВ 
Включени са. 
 
Валя ИВАНОВА  
Не, не са. 
 
Красимир ТУНЧЕВ 
Включват се. 
 
Валя ИВАНОВА  
Не са. Аз ги виждам поименно, не са включени хората. Не са 

включени. 
 
Красимир ТУНЧЕВ 
Те са минали през постоянна комисия, не може да не са включени. 
 
Валя ИВАНОВА 
Не са.  
 
Иван ЛУКОВ 
А кой е готвил документите? 
 
Валя ИВАНОВА 
Ние затова сме тука, защото видяхме, че вие казахте 10 двойки, а те 

реално това са 9 двойки плюс една, които са от юни месец, от 9-ти юни, а 
от 17-ти юли протокола го няма. 

 
Иван ЛУКОВ 
Директорът на дирекция „Здравеопазване“ е хубаво да слезе да 

обясни, тогава. 
 
Красимир ТУНЧЕВ 
До момента имаме 3 протокола. 
 
Валя ИВАНОВА 
Има хора, които аз ги знам поименно и те ги няма. 
 
Красимир ТУНЧЕВ 
Третият протокол е този от 14 човека. 
 
Иван ЛУКОВ 
Дайте да не влизаме сега, да изземаме ролята на комисиите. В 

момента сме на сесия. Излезте навън и си уточнете нещата. Да преминем 
към гласуване, да гледаме точката, какво да правим. Г-жо Боева, 
заповядайте на микрофон. 



Юлияна БОЕВА 
Аз моля да не се спекулира и да не се противопоставят хората с 

репродуктивните проблеми на останалите с други здравни и то належащи 
такива. В комисията изрично бяхме посочили в нашето решение, че ще се 
вземе само малка част от ин витрото, само за да се обслужат … 

 
Иван ЛУКОВ 
Много ви моля недейте … Г-жо Боева, не отговаряйте на въпроси, 

които са от … 
 
Юлияна БОЕВА 
… след което при актуализация на бюджета ще се възстановят към 

ин витрото. 
 
Иван ЛУКОВ 
Така, благодаря Ви. Иззехте функцията на директора на дирекция. 

Много Ви благодаря. 
 
Красимир ТУНЧЕВ 
Може ли само, извинявайте, да кажа нещо? Да допълня. 
 
Иван ЛУКОВ 
Да, заповядайте 
 
Красимир ТУНЧЕВ 
Значи, тези средства те няма как да бъдат, няма как да бъдат, не 

могат да бъдат усвоени до края на годината. Кога ще има сесия пак? Те ще 
останат. Де факто те не могат да се използват – 46хил. лв. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Д-р Тунчев, не е точно така. Комисията ще се събира и ще заседава .. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Костадинов, много Ви моля, дайте да не влизаме в диалогови 

режими сега. Е ми добре …. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Не, не, спекулираме със … Моля ви, спекулираме с незнанието на 

останалите. Когато има заседание на комисията тя ще вземе тези решения. 
Въпрос на следващия Общински съвет, който дори да се събере в края на 
годината, няма значение, който ще бъде избран от него ще зависи. Може да 
се одобрят и 30 двойки, което означава 60 хил. лв. … 

 
 
 



Иван ЛУКОВ 
А може и да има актуализация на бюджета и да бъдат отпуснати 

допълнителни средства. Всичко е …. /н.р./ възможното, г-н Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Обаче, ние знаем ли какво може да стане? Не, нали. Нали заради това 

… 
 
Иван ЛУКОВ 
… ние не знаем какъв ще е следващият Общински съвет … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… хиляди лева, които може съвсем спокойно да бъдат изтеглени от 

друго перо в рамката по здравеопазване. Това е целият въпрос. 
 
Иван ЛУКОВ 
Да, разбрах ме … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… тя колежката Боева го каза - не е редно да се противопоставят 

едни на други. 
 
Иван ЛУКОВ 
Никой не … Точно това не трябва да правим, да противопоставяме 

… 
 
Костадин КОСРАДИНОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Г-н председател, моля за думата. 
 
Иван ЛУКОВ 
…. една група на друга група. 
 
Костадин КОСРАДИНОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, д-р Цветков. 
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Уважаеми колеги, администрацията представи пет тежки случая и тя 

самата предложи да вземем парите от асистирана репродукция, защото там 
има много пари и те не могат да бъдат употребени до края на годината. 



Освен това постоянната комисия взема решение при актуализация да върне 
парите. Нуждаещите не са 100, а са много повече. Подбрани са пет, ние не 
ги познаваме, не мога да ви кажа, от заместник - кмета са предложени. 
Това е положението. Затова моля г-н председател, за процедура на 
гласуване. 

 
Иван ЛУКОВ 
Постъпило е процедурно предложение за прекратяване на 

разискванията. Подлагам на гласуване процедурното предложение за 
прекратяване на разискванията. В режим на гласуване. … Гласуваме 
прекратяване на разискванията по прочетения проект за решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Колеги, много ви моля за тишина в залата. Да вървим напред по 

плана. Доколкото аз поне разбрах има решение на тази комисия при 
актуализацията на бюджета тези средства да бъдат възстановени. В режим 
на гласуване за предложението, което беше изчетено от временно 
изпълняващ длъжността председател на комисия. В режим на гласуване 
сме, колеги. 

 
2263-5. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 

52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с решение на  Общински съвет – Варна  № 
1958-3(39)/04.02.2015 г. и на база здравен статус, Общински съвет – Варна 
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение 
към настоящото решение. 

Средствата да бъдат за сметка на дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“, § 42-14. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 4; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Благодаря колеги. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Реплика. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ние минахме гласуването, д-р Бояджиев. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Да, аз искам нещо друго. Освен да върнем парите във фонда за 

репродукция, комисията взе единодушно решение да се гласуват и 



средства за отпускане на еднократни здравни средства. Просто нали го 
допълвам като информация към медиите и към останалите колеги. Това е 
важно, затова си позволих … 

 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Г-н председател, колеги, тук е мястото да се разгледа предложението 

на общинския съветник Христо Атанасов. Г-н председател да му дадете 
думата. 

 
Иван ЛУКОВ 
Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на … 

Добре, бихте ли го казали на микрофон? 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, тук е предложението, 

което искам да направя за отпускане на еднократна помощ на Деси 
Любенова за предстоящата й втора операция за отстраняване на туморни 
образувания. Вече конкретно предложение трябва да го направя, да го 
формулирам. Това ми е предложението, но искате да го формулирам .. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да гласуваме например 2000 лв. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да, като сума 2000 лв. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ами трите имена само на микрофон, да ги запишем. 
 
Христо АТАНСОВ 
Значи името е Десислава Викентиева Любенова. 
 
Иван ЛУКОВ 
Постъпило е предложение от г-н Атанасов за отпускане на 

еднократна финансова помощ в размер на 2 000 лв. 
 
Христо АТАНАСОВ 
И само още нещо да кажа, тъй като вече е активен и възможността и 

чрез СМС-и да се помогне, така че DMS Desi 17777, всеки един от вас 
може да помогне с СМС в момента, индивидуално. Благодаря ви още 
веднъж. 

 
Иван ЛУКОВ 
Предложението е за 2 000 лв. 
 



Людмил ЦВЕТКОВ 
Колеги, като проекторешение може да звучи така: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 

от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 1958-
3(39)/04.02.2015 г. и на база здравен статус, Общински съвет – Варна 
отпуска на Десислава Викентиева Любенова сумата от 2000 лв. 

Средствата да бъдат за сметка на дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“, § 42-14. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, д-р Цветков. Колеги, мнения и съображения по така 

изчетения проект за решение?  
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Има съгласие на кмета, доколкото разбрах. 
 
Иван ЛУКОВ 
Няма. В режим на гласуване. 
 
2264-5. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 

52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с решение на  Общински съвет – Варна  № 
1958-3(39)/04.02.2015 г. и на база здравен статус, Общински съвет – Варна 
отпуска финансови средства в размер на 2 000 (две хиляди) лева за 
лечение на Десислава Викентиева Любенова. 

Средствата да бъдат за сметка на дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“, § 42-14. 

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

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Благодаря колеги. 
 
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря, д-р Цветков. 
Преминаваме към точка шеста от дневния ред, а именно ПК 

„Туризъм, търговия и рекламна дейност“. 
  



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

„Туризъм, търговия и рекламна дейност” относно: 
(1) – приемане на Програма за развитие на туризма в Община 

Варна за периода 2014 - 2020 г.  
 

Докл.: Андрей Василев – общински съветник 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на … 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Само да покажа какво трябва да прочетем. 
 
Иван ЛУКОВ 
Нека първо да минем през точката по „Туризъм и търговия“. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Добре. 
 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви благодаря. Давам думата на … Понеже искам да обявя - 

обади се личният лекар на г-жа Донева, че е получила бъбречна криза 
снощи, не може да присъства на днешното заседание, така че проекта за 
решение ще бъде изчетен от г-н Василев. Заповядайте. 

 
Андрей ВАСИЛЕВ 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

2265-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 от 
Закона за туризма и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15019057ВН/29.07.2015  г., Общински съвет – Варна приема Програма 
за развитие на туризма на територията на Община Варна за периода 
2014 г. - 2020 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В режим на гласуване. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Благодаря ви. 
 



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

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Г-н Аврам Тодоров – „за“. 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Точка седем. 

  



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

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

приходи и разходи за 2014 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на 
одитори за 2015 г. на: 

- „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 
ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 
СТАМАТОВ“ - ВАРНА” ЕООД. 

- „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕАД. 
(2) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 

„Градски транспорт“ ЕАД.  
(3) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 

„Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД. 
(4) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 

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

(5) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 
„Жилфонд“ ЕООД. 

(6) – даване на съгласие за продажба чрез търг на автобус „Ивеко“ 
собственост на „Дворец на културата и спорта” ЕАД. 

(7) – даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на търговски площи, собственост на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

(8) – одобряване на Правилник за реда за провеждане на процедури 
за продажба и отдаване под наем на имоти, собственост на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД. 

(9) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на 
културата и спорта” ЕАД за 2015 г. 

(10) – даване на съгласие на „Градски транспорт“ ЕАД за отдаване 
под наем на гаражна площ. 

(11) – одобряване на Споразумение между „Дентален център І - 
Варна“ ЕООД и Община Варна. 

(12) – избор на независим оценител за изготвяне на оценка на 
активите, пасивите и фактическото състояние на „Варна Ефкон“ ООД с 
оглед определяне стойността на дружествените дялове. 

(13) – възлагане изготвянето на икономически и правен анализ на 
„Варна Ефкон“ ООД и експертно техническо становище за състоянието 
на системата за видеонаблюдение, собственост на дружеството. 



(14) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Драгоман“ № 11.  

(15) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Христо 
Каварналиев“ № 3. 

(16) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Младежка“ № 11. 

(17) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Орел“ № 15. 

(18) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Тунджа“ № 11. 

(19) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Добрева чешма“. 

(20) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец - север“. 

(21) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Кочмар“. 

(22) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец 
- юг“, представляващ ПИ 10135.5403.792. 

(23) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец 
- юг“, представляващ ПИ 10135.5403.3197.  

(24) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, м-ст 
„Вилите“. 

(25) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, к.к. 
„Чайка“, представляващ ПИ 10135.2571.4635. 

(26) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Акад. 
Андрей Сахаров“ № 12. 

(27) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Паско 
Желев“ № 1. 

(28) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, к.к. 
„Чайка“, представляващ ПИ 10135.2571.4634. 



(29) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Петко 
Напетов“ № 15.  

(30) – даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за 
наем между Община Варна и „АИППМПДМ - Уни дент - д-р Мариета 
Михайлова“ ЕООД. 

(31) – даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за 
наем между Община Варна и ЕТ „АИППМПДМ - д-р Евдокия 
Мечкарова“. 

(32) – даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за 
наем между Община Варна и ЕТ „АИППДП - д-р Златка Ставрева“. 

(33) – даване на съгласие за отдаване под наем на част от имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Бенковски“ № 16.  

(34) – даване на съгласие за провеждане на търг за отдаване под наем 
на имот, находящ се в Община Варна, с. Константиново.  

(35) – провеждане на търг за отдаване под наем на имот, находящ се 
в Община Варна, с. Казашко. 

(36) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Борис III“ № 69, на собственика на 
законно построена сграда. 

(37) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Крайбрежна“ № 43, на собственика на 
законно построена сграда. 

(38) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Усмивка“ № 21. 

(39) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в Община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ VIII, 
кв.26. 

(40) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в Община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ II, кв. 51. 

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

(42) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Боровец - юг“, представляващ ПИ 
10135.5403.3931. 

(43) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Боровец - юг“, представляващ ПИ 
10135.5403.450. 



(44) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Сълзица“. 

(45) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 
публичен търг за продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Академик Игор Курчатов“ № 30. 

(46) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел 
„Съучастие“ върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Витко Христов“. 

(47) – учредяване на безвъзмездно/възмездно право на ползване на 
Асоциация „Да съхраним жената“ върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Проф. Державин“ № 25. 

(48) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на 
Министерство на правосъдието, за нуждите на Апелативен съд – Варна 
върху имот, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, до бл. 34. 

(49) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Семеен център - Мария“ 
върху имот, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67. 

(50) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на Сдружение „ИДЕА“ върху имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Преслав“ № 53. 

(51) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Институт за внедряване на 
Европейски практики“ върху имот, находящ се в гр. Варна, ПИ 
10135.5502.5. 

(52) – одобряване на Споразумение между цирк „Балкански“ и 
Община Варна. 

(53) – одобряване на пазарна оценка във връзка с учредяване 
възмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, 
представляващ ПИ 10135.536.295.  

(54) – предоставяне безвъзмездно за управление на ОДЗ „Иглика“ 
на новоизградена сграда. 

(55) – прекратяване на Договор № Д-3-922/586/18.07.2003 г. и 
предоставяне безвъзмездно за управление на Градска Художествена 
галерия – Варна имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Радко Димитриев“ 
№8. 

(56) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителни договори за прехвърляне право на собственост по чл. 
15 от ЗУТ. 

(57) – одобряване на пазарна оценка във връзка с учредяване право 
на надстрояване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Гларус“ № 15. 

(58) - освобождаване от отговорност на членове на Съвета на 
директорите на „Градски транспорт“ ЕАД за 2012 г. и 2013 г. 

(59) – промяна в Устава на „Градски транспорт“ ЕАД. 



(60) – определяне предназначението на жилища – частна общинска 
собственост и включването им във фонд „Ведомствен“. 

(61) – допълнение на Бизнес програма за развитие на общинска 
фирма „Обреди“ ЕООД за периода 2015 - 2017 г. 

(62) – одобряване на пазарни оценки на недвижими имоти, находящи 
се в гр. Варна, кк „Златни пясъци“ във връзка с реализиране на проект № 
DIR-51011119-18-37 „Подготовка и изпълнение на проект за развитие 
на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк „Златни 
пясъци“, Община Варна“, процедура № BG161РО00510/1.11/03/19, 
приоритетна ос 1, ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“. 

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

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ПК „Собственост и стопанство“, г-

жа Софрониева за изчитане на проекта за решение. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Благодаря, г-н председател. Уважаеми колеги, предвид тежестта на 

наши дневен ред, представете си колко много работа сме свършили 
комисията, казах ви преди секунди, трябва да сме по-организирани. Затова 
предлагам точки 2 - 4, 12 - 13, 14 - 29, 30 - 32, 34 - 35, 39 - 45, 46 - 51 да 
бъдат гласувани анблок. За да нямаме колизии, ако някой от проектите за 
решение не бъде одобрено при гласуване то да бъде отделено от анблока, 
ако приемате това мое предложение? 

 
Иван ЛУКОВ 
От 2 - 4, 12 - 13,14 - 29, 30 - 32, 34 - 35, 39 - 45, 46 - 51? 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков, заповядайте и г-н Тонев. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз имам такъв въпрос. Това значи ли, че ако имаме въпрос или 

искаме едно или друго решение да излезе от този анблок ще бъде 
подложено на гласуване отделно. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да, тя това каза и председателката на комисия, че ако имаме колизии 

по някои от решенията предлага да ги гласуваме след това да излязат от … 
 
 



Пламен НАЧКОВ 
В момента понеже много бързо се изброи, не мога да направя 

засечка. Аз казвам, ако се случи такъв вариант и се получи дискусия по 
някоя от точките да ги гласуваме отделно от анблока в частта, която 
включва … 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жо Софрониева … Г-жо Софрониева. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да. 
 
Иван ЛУКОВ 
Това което каза г-н Начков … 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Извинявайте … 
 
Иван ЛУКОВ 
Ако има колизия по някое от тези решения, които са в анблока могат 

ли после да бъдат извадени от анблока? 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Аз това ви предлагам. Те да бъдат извадени и да не бъдат гласувани, 

ако го приемате това мисля, че ще е добре за всички. Въпросът е колега да 
ги изчета. След това ги гласуваме и с каквото имаме проблем го гласуваме 
отделно и така. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тонев. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Предлагам т. 14 да я гласуваме отделно. Касае имота на „Драгоман“ 

11. Имам там въпроси, които нямаше как да ги задам в комисията по 
„Собственост“, понеже беше набързо взето решение да се гласува анблок и 
искам да бъде подложено това гласуване отделно. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Добре, значи тя е т. 14, направо от 15 до 29 да я направим анблок. 
 
Владимир ТОНЕВ 
За другите нямам възражения. Т. 14 е ликвидация на собственост на 

„Драгоман“ 11. Нея имам предвид. 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Т. 14 да не бъде в анблока. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Значи 15- 29. 
 
Владимир ТОНЕВ 
И колегата ми Андрей Василев предлага точка 51, което е 

безвъзмездно отдаване да се извади от анблока, да се гласува отделно. .. 51 
е безвъзмездно, няма възмездно - безвъзмездно. Възмездно - безвъзмездно 
касае друга точка. … Нали съм прав? .. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
И 51 също да бъде извадено от анблока. 46 до 50. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Той не е в анблок. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
…………. /н.р./ 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Те са с право на ползване, не на управление 
 
Пламен НАЧКОВ 
………….. /н.р./ 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колега, мое дела предложить, ваше дела отказаться. Както кажете. 
 
Иван ЛУКОВ 
Е сега трябва да търсим и преводач. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Е сега, няма нужда от преводач чак. Още и аз смятам, че го разбирам. 
 
Иван ЛУКОВ 
Старото поколение разбираме още руски език, добре. …. Добре. … 

Така. Колеги, само за секунда внимание г-жа Софрониева да изчете точно 
кои точки да останат в анблока след проведените дискусии преди малко. 

 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
2 - 5, 12 - 13, 15 - 29, 30 - 32, 34 - 35, 39 - 45, последните също 

отпадат. Безвъзмездните, както иска г-н Начков да не се гласуват заедно. 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, други мнения и съображения по така изчетените точки, 

които да бъдат в анблока? Няма. В режим на гласуване за направеното 
предложение от г-жа Софрониева тези точки да бъдат гласувани анблок. 

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

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Заповядайте, г-жо Софрониева. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във 

връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД, ЕИК 
000090065, за 2014 г. 

1.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, във 
връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Радослав Минков Минков – управител на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД, за периода от 
01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

1.1.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, във 
връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” 
ЕООД – проф. Стефан Иванов Тодоров за периода от 01.01.2014 г. до 
31.12.2014 г. 

1.1.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, 
Общински съвет - Варна избира Слави Димитров Генов – дипломиран 
експерт - счетоводител, за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД за 2015 г. 

 
1.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ, 

Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на „Ученическо и 
столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229 за 2014 г. 

1.2.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ, 
Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета 



на директорите на „Ученическо и столово хранене” ЕАД в състав: Росица 
Петрова Ковачева, Румен Иванов Пишманов и Мария Иванова Ангелова – 
Дойчева за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

1.2.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, 
Общински съвет – Варна избира Слав Минчев Танев – дипломиран експерт 
- счетоводител за извършване на одиторски контрол на „Ученическо и 
столово хранене” ЕАД за 2015 г. 

 
Колеги, искам да ви уведомя, че единствено проекта за решение за 

освобождаване от отговорност на д-р Минков е взето на последната 
комисия, но след положително становище на комисия по 
„Здравеопазване“, но сме го включили в общия план на проекта за 
решение. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Г-н председател, може ли? 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Заповядайте, г-н Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, г-н председател. Аз лично на последната комисия както 

казахте г-жа Софрониева гласувах „за“ освобождаването на д-р Минков. 
Наистина към този момент не знаех, че тече проверка, за мен лично съм си 
направил така, съм си оформил мнението и смятам, че и за него е по-добре 
когато излезе със становище въпросната проверка тогава да му гласуваме 
снемането от отговорност. Лично аз ще гласувам „въздържал се“ и искам 
да се отдели, защото така в анблок аз няма да мога да го отделя като 
гласуване. … Да, предложение отделно, аз това казвам. Предложение 
отделно. 

 
Иван ЛУКОВ 
Значи процедурно трябва да ги отделим всичките поотделно. 
 
Станислав ИВАНОВ 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Освобождаването от отговорност на управителя да бъде … 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Точка 1.1. 
 
Иван ЛУКОВ 
Т.1.1. да бъде отделно гласувана. Заповядайте, д-р Бояджиев. 



Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Точно преди малко гласувахме тези неща да бъдат анблок, един път. 

Сега си противоречим на решението …. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, не, не, това не е анблок. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Но има нещо друго. Това че тече в момента вътрешен одит, това е 

рутинно за всички дружества общински, не значи да не бъде освободен д-р 
Минков при отлични резултати, многократно обсъждани на комисия по 
„Собственост и стопанство“, както и на комисия по „Здравеопазване“ с 
отлични здравни показатели на лечебното заведение, т.е. двете неща са 
абсолютно различни и самостоятелни. Това си е рутинна проверка, която 
вътрешен одит винаги може да проведе във всяко действащо общинско 
дружество. В този смисъл не виждам смисъл и не виждам тормоза, на 
който подложихме не само ръководството на АГ - болница, но и всички 
работещи в тази болница. Това вече дава между другото своите резултати. 
Т.е. това което спомена моя уважаван колега д-р Петър Липчев, че за едни 
сме мащеха за едни сме, така много дащни, вече дава резултат. Това е 
дружеството, което за разлика от други дружества извършва 
самостоятелно ремонтите, на не 3 - 4 пъти завишени цени, каквито се дават 
от „Инвестиционна политика“, от управлението на д-р Минков. Това е 
дружество, което не рекламира в … Моля? .. Това е дружество, което не 
рекламира в …. /н.р./ „Днес плюс“, както „Градски транспорт“ и други 
дружества, да кажем „Пазари“ и може би това е една от причината за по-
специалното отношение към д-р Минков. Аз съм категоричен, че 
няколкократно ние показахме двойствен и тройствен стандарт по 
отношение на лечебните заведения. Освободихме д-р Киряков, който 
докара дружеството до фалит, при което по предложение на групата „СДС-
ДА“ тази болница е ликвидирана, влезе съдия - изпълнител. Преди малко 
гласувахме на д-р Аврамова, включително може би ще натоварим някои 
наши дружества да плати дълга на д-р Аврамова по отношение на тока, но 
тя не дължи пари само за това, тя дължи пари и на хората, които са 
пенсионирани, над 30 човека, които са завели дела. Нея също я 
освободихме от отговорност и просто подигравката не е само с д-р 
Минков, отново го казвам, а с цялата АГ - болница, за миналите 3 месеца 
броя на родилките постъпили в АГ - болница спрямо предходния период е 
2 пъти по-малко. За пръв път виждам такъв стопанин, по такъв начин да се 
отнася към собственото дружество. Да не говорим, че това дружество 
изпълнява изключително отговорни задачи в областта на медицината. Там 
се разрешават най-сложните случаи на цяла Североизточна България. Ние 
ги съсипахме от проверки по какви ли не клевети и още веднъж апелирам 
общинския съвет да прекрати тази сага и да остави моите колеги да 
работят нормално. Защото пак казвам - това отношение, тези клюки вече 



дават своите резултати. Намалява броя на родилките, които се преглеждат 
и раждат в АГ - болница, а там наистина е на високо ниво това, което 
правят колегите. Благодаря за вниманието. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Само искам да Ви обърна внимание, че това не е 

гласувано за анблок. Гласувахме от 2 до 5 и т.н. Първа точка не е гласувана 
да бъде анблок. Д-р Липчев, заповядайте. 

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Благодаря Ви. Преди малко казах за двойния стандарт. Искам моето 

мнение да се различава от това на д-р Бояджиев. Проверката не е рутинна, 
която се извършва. Тя е предизвикана пак от наши колеги общински 
съветници, които моето лично мнение е че са недобронамерени към това 
общинско дружество. Това си е чисто преднамерена проверка с цел тормоз 
на дружеството и на неговото ръководство, и което вече дава своите 
резултати, и именно ето тук сме свидетели всички на двойствения 
стандарт, който се прилага. Между другото тази помощ не е първата 
примерно за поликлиниката в Аспарухово, там отпуснахме и за 
строителството на някаква козирка, която беше необходима … Няма 
значение, също го подкрепихме това нещо, а между другото в „Марко 
Марков“, в онкоболницата има там едни нарушения и там в момента тече 
проверка от Здравната каса, доколкото съм запознат и даже и проверка и от 
прокуратурата. Докато проверката, която е предизвикана, това си е 
предизвикана от колеги общински съветници, съвсем преднамерена и 
злонамерена бих казал, и тя няма нищо общо. И между другото на 
последното заседания на комисията по „Здравеопазване“ присъстваха част 
от персонала на АГ - болница, т.е. картината беше подобно както днес се 
получи когато гражданите взеха властта в свои ръце, там пред погледите 
на лекарите от АГ - болница комисията взе единодушно решение да 
освободи и управителя, и контрольора от отговорност. Това решение, в 
последствие за втори път беше препратено и за втори път беше  гласувано 
от комисията по „Собственост и стопанство“ да бъде освободен от 
отговорност д-р Минков и в момента тук след манипулация, и след натиск 
на определени общински съветници колеги, ние предстои да се вземе 
решение, с което да бъде тормозено ръководството на АГ - болница. 
Абсолютно прилагане на двоен стандарт. Абсолютно неприемливо е това 
поведение от страна на общинския съвет. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Д-р Митковски, заповядайте и след това г-н 

Костадинов. 
 
 
 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми колеги, няма да повтарям това, което казаха 

преждеговорищите д-р Бояджиев и д-р Липчев, напълно съм съгласен с 
това и потвърждавам това, което те казаха. Искам да се обърна, съжалявам, 
че съм с гръб към вас, но искам да се обърна към колегите от ГЕРБ, които 
са членове на комисията по „Здравеопазване“, които са много наясно с 
този въпрос, които присъстваха и гласуваха за освобождаването и нашето 
настояване за освобождаването на ръководителя на АГ - болница и на 
контрольора, и го препратихме към комисията по „Собственост и 
стопанство“ за втори път нашето становище, защото те знаят за какво става 
дума. За един измислен сигнал на част от членовете на КТ „Подкрепа“ и 
т.н., който след проверка се оказа, че е несъстоятелен. Има ред други 
извършени проверки от по-висшестоящи органи от тая, която в момента се 
извършва. Има ги резултатите, които бяха представени в комисията и на 
базата на тези резултати, извън тези, които ние знаем и освободихме, 
естествено и д-р Минков и контрольора на дружеството. Освен това ние 
спъваме по нататъшната работа на това дружество точно с тези измислени 
неща от някои от нашите колеги. Казвам някои от нашите колеги. Затова се 
обръщам към вас, защото вие знаете за какво става дума. Не оставяйте да 
ви подведат отново. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, д-р Митковски. Костадин Костадинов поиска думата, 

след това г-н Пламен Начков. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Благодаря Ви. Аз не съм в комисията по „Здравеопазване“, обаче 

гледах финансовите отчети и това, което е публично разбира се за всеки 
един от нас, на АГ - болницата. Не мога да разбера каква е логиката да 
настояваме да задържим тази ситуация да не освобождаваме от 
отговорност едно ръководство, което успява да превърне тази болница 
мастодонт от времето на социализма, която работи в трудни условия сега. 
Всички болници работят трудно, държавни в момента, успя да я превърне 
от едно губещо дружество по смисъла на закона, в печелившо макар и с 
малка печалба, разбира се. Не е логично, не е нормално, не е обосновано, 
не е юридически и бизнес издържано въобще дори това, което в момента се 
коментира и тъй като аз действително не съм член на комисията по 
„Здравеопазване“ смятам, че доводите на преждеговорищите колеги, които 
бяха преди малко и тримата от тях доктори са достатъчно убедителни, 
достатъчно аргументирани, за да покажат, че действително е редно и 
нужно да вземем едно правилно решение, в което да дадем възможност на 
това дружество и на неговия ръководител да продължи да се развива 
напред, защото в противен случай остава съмнението наистина за един 
недопустим двоен стандарт. Преди малко коментирахме за това, че не е 
редно и не е нормално да се настройват една част от нуждаещите се хора 



срещу друга част нуждаещи се хора. Не е нормално и не е редно да се 
настройват сега една част от докторите срещу друга част от докторите, 
защото ние подпомагаме и е редно да подпомогнем ДКЦ-то в Аспарухово 
в следващия момент казваме обаче, че не можем да имаме същото 
отношение към АГ - болницата просто, защото има някакъв, както се 
оказва абсолютно измислен сигнал. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков, заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, аз също не съм член  на 

комисията по „Здравеопазване“, но в периода в който съм се занимавал с 
провеждането на конкурса и по-нататъшните действия на един млад човек, 
ако го погледнете ще видите, че той е един от най-младите управители на 
общински здравни заведения, то не е толкова заведение, а е болница или 
две болници, от които това младо момче сме му гласували доверие. 
Действително аз мога да говоря само в чисто икономическа гледна точка 
болницата от губеща се превърна в печеливша. Не можем да разделяме 
част от дейностите и да освобождаваме част от персонала от отговорност и 
заради това, че има някакъв сигнал, който не влияе на икономическото 
състояние или на колективната психика в болницата от бълхата да правим 
слон, и да непрекъснато да изваждаме на преден план действия, които не 
са почтени. Игрите в здравеопазването показват и това изостряне на 
противоречията между лекар и лекар. Аз направо съм учуден, защото към 
едните с лека ръка подхождаме, които са губещи и един управител, който 
може да си вземе утре професионалната кариера в съвсем друга посока и 
да каже „те се подиграха с мен“, ние не можем да вземе едно положително 
становище, защото реално няма доказани някакви груби грешки в тази 
болница. И правим излишно драматизиране на една ситуация, която един 
път утежнява взаимоотношенията вътре в съвета, друг път съвета към едно 
от търговските дружества. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Нашата група ще подкрепи освобождаването от отговорност. 
 
Иван ЛУКОВ 
Вие в качеството на ръководител на групата най-вероятно 

направихте последното изявление. Благодаря Ви. Г-н Недков, заповядайте. 
 
 
 



Николай НЕДКОВ 
До сега се изказваха лекарите, дойде време и един юрист да се 

изкаже. Между другото моето изказване беше направено още в комисията 
и в комисията гласувахме за освобождаване от отговорност. Значи, имаме 
един път гласуване в комисия по „Здравеопазване“ и един път в комисия 
„Собственост и стопанство“, и сега отново някакви клакьори излизат тука 
да мътят водата на агнето. Макар че още … Да. …. Ами за съжаление 
влизате в такава роля. Аз съм честен човек и си казвам какво мисля. Какво 
означава това освобождаване от отговорност, сигурен съм че поне айде 10 
% от общинските съветници не знаят. Всъщност когато се избере за член 
на борда на директорите дава гаранции няколко заплати, максимум три 
заплати. Максимум казвам по закон, което не го освобождава от никаква 
отговорност ако е нарушил закона, бил то наказателен или граждански или 
трети. Всъщност това, което искат сега някои съветници да направят е да 
тормозят един от добрите управители на общинско заведение, защото друг 
им е казал, че така трябва да направят. Много добре знаем кой им е казал. 
Да прекратим с този цирк. Всъщност никога никого не сме освободили от 
отговорност. Това нищо не означава. Това означава 2 - 3 заплати, които 
така или иначе всяка година отново се запорират, тъй като той ще остане 
да изпълнява, слава Богу, добре дейността си. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Балабанов поиска думата. Заповядайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми колеги, аз няма да правя никакви квалификации по 

отношение на никой. Само ще кажа, че ние имаме принципно решение и аз 
съм го заявил многократно - ще подкрепим освобождаването от 
отговорност на управителя на дружеството, след като успешно приключи 
проверката възложена от кмета на Община Варна. Тази проверка 
понастоящем не е приключила. Проверих. След като приключи, това дали 
има три заплати или две заплати, както казахте те заплатите си стоят. Ако 
това е най-големия проблем, в заплатите, че три заплати стоят, това е една 
друга тема. Аз пък от друга страна не виждам никаква драма в 
неосвобождаването от отговорност в момента. По никакъв начин не влияе 
на дейността на дружеството, на работата на управителя и т.н. Просто 
отново казвам ….  

 
Николай НЕДКОВ 
………….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Недков, аз Ви изслушах ….. 
 
 



Николай НЕДКОВ 
………….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Недков, аз ви изслушах. Нали, нека да се изслушваме. … 

Многократно съм изразил позицията на нашата група и ще я поддържаме в 
момента. След като приключи проверката е подкрепим освобождаване от 
отговорност. 

 
Иван ЛУКОВ 
Д-р Бояджиев, Андрей Василев поиска преди Вас думата. 
 
Николай НЕДКОВ 
………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, г-н Василев. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Преди да предложа прекратяване на дебатите искам да припомня на 

общинските съветници и да кажа на тези, които не са членове на 
комисията по „Собственост и стопанство“, че имаше едно ДКЦ … 

 
Иван ЛУКОВ 
Моля запазете тишина в залата. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
… това даже мисля, че беше бившата Курортна поликлиника, която 

имаше около 600 000 лв. задължения. Това е доста повече, вероятно от 
нарушенията, които е направил този доктор, аз нямам представа. Да не 
влизаме в детайли, но нека прекратим дебатите. 

 
Иван ЛУКОВ 
Предложение за прекратяване на дебатите. Преди това д-р Станев и 

д-р Бояджиев бяха поискали думата и след това гласуваме предложението 
за прекратяване на дебатите. 

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Отново казвам, текат всякакви проверки в нашите дружества. Ако 

въпросът беше толкова принципен, когато освобождавахме от отговорност 
включително уважаваният от мен проф. Кобаков, вече имаше проверка от 
прокуратурата, както и от ЗОК и т.н. Просто едното няма нищо общо с 
другото. Така или иначе когато една проверка завърши, недай си Боже 
установи някакви нередности, съответния управител си носи 
отговорността. Към момента ние освобождаваме от отговорност на база на 



резултати. Така както сме го правили към други дружества, т.е. абсолютно 
безпринципно подхожда тук групата на ГЕРБ и аз вече назовавам нещата 
конкретно и казвам пак, тука закрихте болница - тубдиспансера. Закрихте 
я, някак си така между другото Кирячето, нали д-р Киряков - между 
другото утвърден от комисията с председател г-н Цветков, който с гордост 
заявява, че от 2012 г. се е стремял да закрие тази болница. Обяснявам къде 
е безпринципното и двояко и трояко отношение спрямо моите колеги, 
които ги тормозите в момента и не могат да си вършат работата спокойно. 
Ако бяхте присъствали на комисията по „Здравеопазване“ да видите моите 
колеги какво казаха, може би поне нещо щеше да ви, малко да ви бъзне 
така в сърчицето. Но така или иначе, определено каквото сте решили ще 
направите. Отново казвам, освободихте д-р Киряков, една закрита 
болница, определено отрицателен резултат, освободихме проф. Кобаков, 
уважаван от мен колега. Освободихме д-р Аврамова, освободихме също 
така и д-р Иванов, който също така има много забележки от завършилия 
вече одит при него. И ви го разказвам отново това нещо, за да ви напомня, 
че вие наистина не постъпвате честно, коректно и принципно спрямо моя 
колега. Благодаря за вниманието. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Само искам да уточним нещо, за да бъдем наистина 

честни и коректни, никой от общинските съветници не закрива каквото и 
да е било лечебно заведение, а съгласно Законът за лечебните заведения 
това може да бъде направено само и единствено от Министъра на 
здравеопазването, така че … 

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Бояджиев, аз Ви изслушах внимателно, така че квалификацията, 

че ние закриваме някакви заведения просто е невярна, меко казано. Г-н 
Станев, заповядайте. 

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, няма да коментирам 

казуса - позициите бяха изявени и на предния и на по-предния, и на по по-
предния Общински съвет. Много страсти, много шум за нищо, но г-н 
Недков, повече ме притеснява не това дали „СДС-ДА“ и ГЕРБ гласуват 
заедно, а че ДСБ гласува винаги с БСП и тази нова коалиция наистина 
силно ме впечатлява и затова аз нали така ви призовавам, ако може малко 
да се дистанцирате, защото съм загрижен силно за вашите крайно десни 
избиратели. 

 
 



Николай ДЖАГАРОВ 
………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Джагаров за така направената забележка. Постъпи 

процедурно предложение за … 
 
Николай НЕДКОВ 
Г-н Станев, тъй като имам право на реплика нека да отговоря. Моите 

десни избиратели ще бъдат винаги възхитени, когато гласувам нещо 
„против“, когато вие гласувате „за“. 

 
Иван ЛУКОВ 
И както каза г-н Джагаров - партийните страсти да ги оставим навън, 

когато му дойде времето за предизборна кампания. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Виж, това не го бях чувал. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Има постъпило предложение … /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Постъпи процедурно предложение за прекратяване на дебатите. 

Подлагам гласуване за прекратяване на дебатите. Процедурно 
предложение постъпило от г-н Андрей Василев. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 1; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Следващо процедурно предложение, което беше постъпило двете 

дружества да бъдат разделени в гласуванията. … От г-н Иванов, направи 
предложение двете дружества, двете подточки да бъдат разделени. В 
режим на гласуване. Гласуваме предложението на г-н Иванов, двете 
дружества да бъдат разделени в гласуването. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 5; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Гласуваме първа точка, подточка 1., подточка 1.2. и подточка 1.3., а 

именно това е за „Специализирана болница по акушерство и гинекология 
за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна“ ЕООД. За 



освобождаване от отговорност или за неосвобождаване на отговорност на 
управителя. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

  
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

2266-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – 
Варна” ЕООД, ЕИК 000090065, за 2014 г. 

- На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, във 
връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Радослав Минков Минков – управител на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД, за периода от 
01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

- На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, във връзка 
с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
контрольора на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – 
Варна” ЕООД – проф. Стефан Иванов Тодоров за периода от 01.01.2014 г. 
до 31.12.2014 г. 

- На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, 
Общински съвет – Варна избира Слави Димитров Генов – дипломиран 
експерт - счетоводител, за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД за 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 15; против – 3; въздържали се – 23; 

отсъстващи – 7, предложението не се приема. 
 
Д-р Митковски, заповядайте. … То е поименно гласуването. .. То е 

поименно в момента. … Ама то е поименно, няма как. 
 
Николай НЕДКОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Станислав ИВАНОВ 
Не е смешно ….. /н.р./ 
 



 
Николай НЕДКОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Предложението не се приема, не се освобождава от отговорност. 

Преминаваме в следващото гласуване. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…… защото ние твърдим, че има значение ….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Следващото гласуване за  „Ученическо и столово хранене” за 

приемане на годишния финансов отчет, освобождаване от отговорност на 
членовете на съвета на директорите в състав и избор на дипломиран 
експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на „Ученическо 
и столово хранене”. Това е което предстои да гласуваме в момента. В 
режим на гласуване колеги. .. Ще Ви дам думата. .. Режим на гласуване и 
веднага след това ще Ви дам думата. 

 
Марина КАРАПЕТЯН 
………………. /н.р./ 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
…. унищожавате болниците … /н.р./ те хората виждат. Само че 

следващия път няма да бъдат 300, повече ще бъдат. 
 
Станислав ИВАНОВ 
…………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
 
2268-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на „Ученическо и 
столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229 за 2014 г. 

2268-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене” ЕАД в 
състав: Росица Петрова Ковачева, Румен Иванов Пишманов и Мария 
Иванова Ангелова – Дойчева за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 



2268-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира Слав Минчев Танев – дипломиран 
експерт - счетоводител за извършване на одиторски контрол на 
„Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 5; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Може ли само … 
 
Иван ЛУКОВ 
Д-р Бояджиев заповядайте с една, ако може така колегиална 

забележка, както Вие искахте да Ви наричаме д-р Бояджиев титлата, така 
ще Ви помоля г-н Председател, защото съм все още председател. 

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Така, не знам дали разбрахте, че в злобата и желанието да накажете 

някого, отново не приехте отчета на дружеството, преведущото на АГ - 
болница, а при което има проблем със самото дружество с работата си. 
Така че аз ще направя процедурно предложение, тъй като явно г-н Иванов 
не успя точно да го класифицира и да го определи. Да не освободим - 
добре, ясно е. Там отмъщавате, правите проверки нон - стоп, независими - 
зависими одити, вътрешни и всякакви, но поне освободете дружеството по 
отношение на приемане на отчета, защото сега то не може да се впише във. 
… Чувате ли ме внимателно за какво говоря? Във, това е задължение за 
вписването в Търговския регистър и в момента всъщност блокирате 
работата на дружеството. Аз пак казах, тука тенденциозно вървите към 
закриване на една печеливша болница и това определено ще ви се отрази. 
Не говорим за изборите, говорим въобще за нивото в града. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да, благодаря Ви за така направената забележка … 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Така че аз правя процедурно предложение да прегласуваме за отчета 

и може би за контрольора, който е нали от ГЕРБ, поне към него бъдете 
милостив.  

 
Иван ЛУКОВ 
Така, ами абсолютно сте прав. Предлагам колеги да прегласуваме 

решението в тази му част, че … 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
…………… /н.р./ 



Иван ЛУКОВ 
Изчитам го отново. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във 

връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД, ЕИК 
000090065, за 2014 г. 

В тази част ви предлагам да гласуваме, за да може това да бъде 
подадено към Търговския регистър и да бъде вписано. 

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
…… правите глупост след глупост …..… ще ви се върне тъпкано ..… 

цял живот съм се отдавал на пациентите, толкова време …..  /н.р./ 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
…………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре Валя, айде моля ти се изчети ги. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, освен това решение за одобряване на годишен финансов 

отчет и освобождава от отговорност контрольора на АГ - болницата проф. 
Стефан Иванов Тодоров за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 и на горните 
основания избира Слави Димитров Генов дипломиран експерт 
счетоводител за извършване на одиторски контрол на Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р 
Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД за 2015 г. Тези три решения са 
достатъчни, ако ги гласуваме за вписването. 

 
Иван ЛУКОВ 
Това е във връзка с вписванията в Търговския регистър. Значи сега 

трябва да ….. Колеги, в режим на гласуване, това което беше предложено 
от председателя на комисията по „Собственост и стопанство“. 

 
2267-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – 
Варна” ЕООД, ЕИК 000090065, за 2014 г. 

2267-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 



отговорност контрольора на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – 
Варна” ЕООД – проф. Стефан Иванов Тодоров за периода от 01.01.2014 г. 
до 31.12.2014 г. 

2267-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Слави Димитров Генов – 
дипломиран експерт - счетоводител, за извършване на одиторски контрол 
на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД за 2015 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Г-н Балабанов за протокола – „за“. 
Продължаваме, следващите са от втора до пета, вече сме ги 

гласували за анблок. Заповядайте, г-жо Софрониева. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, от втора до пета точка: 
 
2269-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17 от 

НРУПСЧОВКТД и във връзка с писмо от инж. Злати Златев – 
Изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД с № 
ОС15000538ВН/08.05.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
спиране от експлоатация и бракуване на МПС, собственост на „Градски 
транспорт“ ЕАД, съгласно приложения списък към настоящото решение. 

 
 
2270-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17 от 

НРУПСЧОВКТД и във връзка с писмо от  инж. Злати Златев – 
Изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД с № 
ОС15000710ВН/23.06.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
бракуване на двигател № 106789917 от автобус ИКАРУС 280, 
собственост на „Градски транспорт“ ЕАД. 

 
 
2271-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17 от 

НРПУСЧОВКТД и във връзка с писмо от д-р Ивелина Стойкова Василева - 
управител на „Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД с № 
ОС15000469ВН/22.04.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
бракуване на ДМА - рентгенов апарат за скопии „Сименс“, модел 
ТРИОМАТ 2, фабричен № 87901/165, собственост на „Диагностично 
консултативен център 3 – Варна” ЕООД. 

 



 
2272-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17 от 

НРУПСЧОВКТД и във връзка с писмо 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 
№ ОС15000610Н/05.06.2015 г. и уточняващо писмо с № ОС15000666ВН-
001ВН/17.06.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за бракуване 
на следните ДМА: рентгенов апарат, тип  Мамограф Маммомат 2 Сименс, 
с фабричен № S/N 01 00 S07 и апарат „Интегра 400 плюс“, с инв. № 473, 
собственост на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков“ – Варна” 
ЕООД. 

 
 
2273-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17 от 

НРУПСЧОВКТД и във връзка с докладна записка от инж. Ясен Везиров – 
управител на „Жилфонд“ ЕООД с № РД15016427ВН/30.06.2015 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за бракуване на следните МПС, 
собственост на „Жилфонд“ ЕООД: 

- Специализиран автомобил – бетоновоз, марка „Шкода Европа“, рег. 
№ В 96-55 КА, рама № 7919001, двигател № К915211658, със свидетелство 
за регистрация на МПС № 000863312 – не е в движение от 2005 г.; 

- Специализиран автомобил автовишка, марка „Шкода МП 20“, рег. 
№ В30-73КМ, рама № 0395М0393, двигател № 313051660, със 
свидетелство за регистрация на МПС № 001862682 – не е в движение от 
2010 г.; 

- Товарен автомобил марка „ГАЗ 53А“, рег. № В96-87 КК, рама № 
56697, двигател № 90658, със свидетелство за регистрация на МПС № 
001778444 – не е в движение от 2011 г. 

 
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. 
 
Славчо Славов за протокола - „за“. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и следващите от 

НРУПСЧОВКТД, и във връзка с писмо на Минко Христов – изпълнителен 
директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, 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 № В3422КХ, рама ZCF04070005083286, двигател 
2132111, при начална тръжна цена в размер на 2 100 /две хиляди и сто/ лв.,  
съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. 

Размер на депозита – 210 лв. (двеста и десет лева), платими по 
банкова сметка на дружеството; 

Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 
210 /двеста и десет/ 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 ще се проведе на 04.09.2015 г. с адрес на 
управление на дружеството: гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ № 115.   

Общински съвет – Варна утвърждава следните тръжни условия, 
които са пред вас. 

6.1. 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. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Начков, заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Понеже не се чуваше искам да попитам, осмо решение за правилника 

влиза ли в този анблок? 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Не. 
 
Пламен НАЧКОВ 
До него е? 
 
Иван ЛУКОВ 
От второ до пето, след което започваме от дванайсето до 

тринадесето. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Това не е в анблок. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Не е в анблок. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Не. 



 
Иван ЛУКОВ 
Не. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Няма как да бъде. 
 
Иван ЛУКОВ 
В момента четем точка шеста. За бракуване, за продажба на 

автомобил „Ивеко“ …. 
 
Пламен НАЧКОВ 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Продажба на автомобил „Ивеко“ при определени тръжни условия. 
Мнения и съображения има ли колеги по така изчетения проект за 

решение? Няма. В режим на гласуване. 
 
2274-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

17, 17А и 17Б от НРУПСЧОВКТД, и във връзка с писмо от Минко Христов 
– изпълнителен директор на „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ 
ЕАД с № ОС15000635ВН/12.06.2015 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 В3422КХ, рама ZCF04070005083286, двигател 
2132111, при начална тръжна цена в размер на 2 100 /две хиляди и сто/ лв.,  
съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. 

Размер на депозита – 210 лв. (двеста и десет лева), платими по 
банкова сметка на дружеството; 

Стъпка на наддаване -10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 
210 /двеста и десет/ 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 04.09.2015 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 
03.09.2015 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 25.09.2015 г. 

2274-7-1. 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. 

 
Резултати от гласуването: за –  37; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Следваща точка 7: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и следващите от 

НРУПСЧОВКТД, Решение от 07.07.2015 г. на Съвета на директорите на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД и във връзка с писмо от Минко 
Христов – Изпълнителен директор на „Дворец на културата и спорта“ 
ЕАД, Общински съвет – Варна дава съгласие за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за отдаване под наем на търговски площи, 
собственост на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, с административен 
адрес гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ № 115, със самостоятелни входове, с 



площ от общо 825 кв.м., от които 625 кв.м. търговска площ и 200 кв.м. 
складови помещения, за срок от 10 /десет/ години, при стартова месечна 
наемна цена 10,66 лева за кв.м., без ДДС за търговската площ /или 6 662 
лв./ и 2,79 лв. за кв.м., без ДДС за складовото пространство /или 558 лв./, 
определена съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 6  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 за наддаване – 10 % от стартовата месечна наемна 
цена в размер на 772,00 лева, като задължава Изпълнителния директор на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД да представи за одобрение от 
Общински съвет – Варна цялата тръжна документация за провеждане на 
търга, включително проектодоговор за наем, съгласно Наредба за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Да е пет години срока. …. Аха, т.е. да бъде 

променено от срок от десет да стане на срок от пет години. … Други 
мнения и съображения? 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Може ли аз да взема? Тъй като колежката не е член на комисията по 

„Собственост“ - те имат големи инвеститори да привлекат, спортна зала и 
тъй като се направи голяма инвестиция, не знам дали е разумно да им 
намаляваме срока. Просто не че имам нещо против, обяснявам просто на 
колежката. 

 
Таня ПАРУШЕВА 
……………. /н.р./ 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да, той донесе всичко на комисия и ще представи всичко на комисия, 

както решите колеги. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
……………. /н.р./ 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Защото още не е проведена процедурата. Те искат разрешение за 

провеждане на процедура и казват, че ще предоставят цялата 
документация. Нали трябва да направят документация, тя няма още яснота. 
Просто те ни искат разрешение, за да почнат да я работят. 

 
 
 



Таня ПАРУШЕВА 
След като им даваме съгласие в момента да направят тоя търг само и 

единствено с отдаване под наем на тези площи без ангажимент за 
инвестиции, тогава въпросът ми е защо ние им одобряваме процедура, при 
която след десет години при доказан обем на инвестиции. Никъде не е 
изписано в решението. Ако нямат ангажимент за инвестиции, предлагам 
категорично срока да е пет години. … Ок, в лошо състояние са площите, 
трябва да се инвестира, трябва да се правят инвестиции, но решенето което 
в момента взимаме е само и единствено ангажиращо наемна цена, без 
ангажимент за тези десет години какво те ще изпълнят като инвестиции. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да. Разбрах. Така колеги, други мнения и съображения? Г-н Начков, 

заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Значи текста, който се предлага е провеждане на публичен търг с 

явно наддаване за отдаване под наем. Значи инвестиционните намерения 
могат да се заложат в тръжната документация. Може и да ги има нали. 
Въпроса е, че той иска от нас съгласие за провеждане на търг, а не 
условията нали, а търг за отдаване под наем. Значи няма, аз поне съм 
сигурен, че в тръжната документация за отдаване под наем не може да 
няма  инвестиции. Ако ги отдава за десет години, той нали как по друг 
начин ще докаже инвестиционните намерения, ако няма състезателен 
елемент инвестиции. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
……………. /н.р./ 
 
Таня ПАРУШЕВА 
……………. /н.р./ 
 
Пламен НАЧКОВ 
……………. /н.р./ 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, тъй като виждам, че е шест без пет и ще трябва след пет 

минути да свършим, ако искате точно тази точка да я отложим за утре 
сутринта и да поканим управителя, за да не се бавим повече. … Да, да, ще 
мина на следващата, ако не възразявате.  

 
Иван ЛУКОВ 
Добре колеги, постъпи предложение тази точка да я отложим за утре, 

ще ви … Утре ще продължим с нея и да поканим г-н Минко Христов. 
Трябва да го гласуваме. 



 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Трябва да го гласуваме, да. 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, гласуваме предложението тази точка да я отложим да утре, 

да започнем с нея като поканим и г-н Минко Христов да присъства на 
сутрешното заседание. …. Т.е сега го оттегляте. Щото да. .. Да, да, да. Така 
в режим на гласуване за отлагането на тая точка за утре да започнем с нея. 
… Ще го уведомим. 

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

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Колеги, аз Ви предлагам в оставащото време да не разбутваме 

дневния ред, а да приключим. Да прекъснем днескашното заседание, 
поради изтичане на работното време и утре да продължим заседанието на 
нова с тази точка, която така или иначе отложихме … 

 
Марина КАРАПЕТЯН 
Аз може ли само нещо да кажа пак във връзка пак с „Двореца на 

спорта“? Като ще поканим утре г-н Минков, може ли тези които ще го 
канят да му кажат да донесе, да запознае общинските съветници с 
ценоразписа за отдаване на зала „Конгресна“ под наем, тъй като ние ще 
гласуваме в следващата точка Правилник за реда и провеждане на 
процедури за отдаване под наем, възможно ли е г-н Минков да ни запознае 
с цените на които те ще отдават двореца – зала „Конгресна“. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
……………. /н.р./ 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
За зала „Конгресна“ под наем за спортни и културни събития. Не 

можах да намеря никъде цени, за това ако може да ги предостави. 
Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрахме, г-жо Карапетян. 
Колеги, прекъсвам днешното заседание и продължаваме утре - 

06.08.2015 г. от 09:00 ч. в зала „Пленарна“. Продължаваме тогава 
Четиридесет и второто заседание на Общински съвет -  Варна. 

Благодаря Ви за днескашния работен ден и доскоро, утре в 09:00 ч. 



ВТОРИ ДЕН 

06.08.2015 г. от 09:00 часа до 18:30 часа 
 

 
Присъстват 46 общински съветника, отсъстват: 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Снежана ДОНЕВА 
 
Иван ЛУКОВ 
Откривам заседанието на втория работен ден от Четиридесет и 

второто заседание на Общински съвет – Варна. 
Продължаваме с точката, която бяхме вчера прекъснали, а именно 

точката по „Собственост и стопанство“ от шеста точка, която е в дневния 
ред. 
  



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

„Собственост и стопанство” относно: 
 

(1) – приемане на годишни финансови отчети, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2014 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на 
одитори за 2015 г. на: 

- „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 
ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 
СТАМАТОВ“ - ВАРНА” ЕООД. 

- „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕАД. 
(2) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 

„Градски транспорт“ ЕАД.  
(3) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 

„Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД. 
(4) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 

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

(5) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 
„Жилфонд“ ЕООД. 

(6) – даване на съгласие за продажба чрез търг на автобус „Ивеко“ 
собственост на „Дворец на културата и спорта” ЕАД. 

(7) – даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на търговски площи, собственост на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

(8) – одобряване на Правилник за реда за провеждане на процедури 
за продажба и отдаване под наем на имоти, собственост на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД. 

(9) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на 
културата и спорта” ЕАД за 2015 г. 

(10) – даване на съгласие на „Градски транспорт“ ЕАД за отдаване 
под наем на гаражна площ. 

(11) – одобряване на Споразумение между „Дентален център І - 
Варна“ ЕООД и Община Варна. 

(12) – избор на независим оценител за изготвяне на оценка на 
активите, пасивите и фактическото състояние на „Варна Ефкон“ ООД с 
оглед определяне стойността на дружествените дялове. 

(13) – възлагане изготвянето на икономически и правен анализ на 
„Варна Ефкон“ ООД и експертно техническо становище за състоянието 
на системата за видеонаблюдение, собственост на дружеството. 



(14) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Драгоман“ № 11.  

(15) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Христо 
Каварналиев“ № 3. 

(16) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Младежка“ № 11. 

(17) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Орел“ № 15. 

(18) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Тунджа“ № 11. 

(19) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Добрева чешма“. 

(20) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец - север“. 

(21) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Кочмар“. 

(22) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец 
- юг“, представляващ ПИ 10135.5403.792. 

(23) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец 
- юг“, представляващ ПИ 10135.5403.3197.  

(24) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, м-ст 
„Вилите“. 

(25) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, к.к. 
„Чайка“, представляващ ПИ 10135.2571.4635. 

(26) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Акад. 
Андрей Сахаров“ № 12. 

(27) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Паско 
Желев“ № 1. 

(28) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, к.к. 
„Чайка“, представляващ ПИ 10135.2571.4634. 



(29) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Петко 
Напетов“ № 15.  

(30) – даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за 
наем между Община Варна и „АИППМПДМ - Уни дент - д-р Мариета 
Михайлова“ ЕООД. 

(31) – даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за 
наем между Община Варна и ЕТ „АИППМПДМ - д-р Евдокия 
Мечкарова“. 

(32) – даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за 
наем между Община Варна и ЕТ „АИППДП - д-р Златка Ставрева“. 

(33) – даване на съгласие за отдаване под наем на част от имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Бенковски“ № 16.  

(34) – даване на съгласие за провеждане на търг за отдаване под наем 
на имот, находящ се в Община Варна, с. Константиново.  

(35) – провеждане на търг за отдаване под наем на имот, находящ се 
в Община Варна, с. Казашко. 

(36) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Борис III“ № 69, на собственика на 
законно построена сграда. 

(37) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Крайбрежна“ № 43, на собственика на 
законно построена сграда. 

(38) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Усмивка“ № 21. 

(39) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в Община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ VIII, 
кв.26. 

(40) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в Община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ II, кв. 51. 

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

(42) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Боровец - юг“, представляващ ПИ 
10135.5403.3931. 

(43) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Боровец - юг“, представляващ ПИ 
10135.5403.450. 



(44) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Сълзица“. 

(45) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 
публичен търг за продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Академик Игор Курчатов“ № 30. 

(46) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел 
„Съучастие“ върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Витко Христов“. 

(47) – учредяване на безвъзмездно/възмездно право на ползване на 
Асоциация „Да съхраним жената“ върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Проф. Державин“ № 25. 

(48) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на 
Министерство на правосъдието, за нуждите на Апелативен съд – Варна 
върху имот, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, до бл. 34. 

(49) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Семеен център - Мария“ 
върху имот, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67. 

(50) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на Сдружение „ИДЕА“ върху имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Преслав“ № 53. 

(51) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Институт за внедряване на 
Европейски практики“ върху имот, находящ се в гр. Варна, ПИ 
10135.5502.5. 

(52) – одобряване на Споразумение между цирк „Балкански“ и 
Община Варна. 

(53) – одобряване на пазарна оценка във връзка с учредяване 
възмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, 
представляващ ПИ 10135.536.295.  

(54) – предоставяне безвъзмездно за управление на ОДЗ „Иглика“ 
на новоизградена сграда. 

(55) – прекратяване на Договор № Д-3-922/586/18.07.2003 г. и 
предоставяне безвъзмездно за управление на Градска Художествена 
галерия – Варна имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Радко Димитриев“ 
№8. 

(56) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителни договори за прехвърляне право на собственост по чл. 
15 от ЗУТ. 

(57) – одобряване на пазарна оценка във връзка с учредяване право 
на надстрояване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Гларус“ № 15. 

(58) - освобождаване от отговорност на членове на Съвета на 
директорите на „Градски транспорт“ ЕАД за 2012 г. и 2013 г. 

(59) – промяна в Устава на „Градски транспорт“ ЕАД. 



(60) – определяне предназначението на жилища – частна общинска 
собственост и включването им във фонд „Ведомствен“. 

(61) – допълнение на Бизнес програма за развитие на общинска 
фирма „Обреди“ ЕООД за периода 2015 - 2017 г. 

(62) – одобряване на пазарни оценки на недвижими имоти, находящи 
се в гр. Варна, кк „Златни пясъци“ във връзка с реализиране на проект № 
DIR-51011119-18-37 „Подготовка и изпълнение на проект за развитие 
на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк „Златни 
пясъци“, Община Варна“, процедура № BG161РО00510/1.11/03/19, 
приоритетна ос 1, ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“. 

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

 
Иван ЛУКОВ 
В смисъл шеста точка в „Собственост и стопанство“, там бяхме 

стигнали до това да поканим управителя на Спортна зала, изпълнителния 
директор. Дали е в залата? 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да. Тука е. 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на г-жа Софрониева за продължаване на работата по 

съответната точка. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Ние шеста за търга я гласувахме, седма не сме. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не сме го гласували. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Добре, чета я. 
6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и следващите от 

НРУПСЧОВКТД, и във връзка с писмо от Минко Христов – изпълнителен 
директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, Общински съвет – 
Варна дава съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на МПС, 
собственост на дружеството: АВТОБУС - марка ИВЕКО, модел 4010, 
регистрационен № В3422КХ, рама ….. 

Аз това казах, това е шеста. .. Аз затова казах. Добре. 
7. На същите основания и във връзка с решение на Съвета на 

директорите на „ДКС“ ЕАД и писмо от Минко Христов – Изпълнителен 
директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, Общински съвет – 
Варна дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на търговски площи, собственост на „Дворец на 



културата и спорта“ ЕАД, с административен адрес: гр. Варна, бул. „Княз 
Борис I“ № 115, със самостоятелни входове, с площ от общо 825 кв.м., от 
които 625 кв.м. търговска площ и 200 кв.м. складови помещения, за срок от 
10 /десет/ години, при стартова месечна наемна цена 10,66 за кв.м., без 
ДДС за търговската площ /или 6 662 лв./ и 2,79 за кв.м. ….. 

 
Иван ЛУКОВ 
Моля ви за ред в залата. Това което се чете, трябва да го има 

изписано и на екрана. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
…. без ДДС за складовото пространство /или 558 лв./, определена 

съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 6  от „Методика за определяне на стартови 
базисни цени при обявяване ….. 

 
Иван ЛУКОВ 
Валя спри. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
….. на публичен търг или публично оповестен конкурс …. Да спра? 
 
…………….. /гражданин/ 
……………….. /н.р./ 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
……………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Сега, ако искате да работим и да минават решения и наши, и ваши, и 

на други граждани, ще ви помоля за не такива изявления в  залата. Това е 
присъщо за стадион, ако искате да проведем сесията на стадиона и там да 
викате, колкото искате нали? Но не в залата. … И ако продължаваме така 
аз ви гарантирам, че ще прекъсна заседанието и няма да ви минат никакви 
решения. Ако искате така да го направим. … Няма значение кой е влязъл. 
Така в зала, не сме на спортно състезание, не сме на спортно мероприятие, 
не може така да се държим в зала. …. Проблема е някъде другаде, в 
първите седем години според мен е проблема. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Стъпка на наддаване – 10 % от стартовата месечна наемна цена в 

размер на 772,00 лева, като задължава Изпълнителния директор на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД да представи за одобрение на 
Общински съвет – Варна цялата тръжна документация за провеждане на 
търга, включително проектодоговор за наем, съгласно Наредбата за реда за 



упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-жа Такева, заповядайте. 
 
Светлана ТАКЕВА 
Уважаеми г-н председател, във връзка с това, че вчера помолихме 

управителя да дойде днес, беше мнението на колежката Парушева, че 
трябва да имат инвестиционен план, ако договора е за 10 години. Ако не е 
предложението е наемните отношения да са за пет години. Може ли да ни 
обяснят има ли такъв инвестиционен план? 

 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте на микрофон. 
 
Минко ХРИСТОВ 
Първо искам да разясня за тази процедура. Това, което ще се прави в 

„Двореца на културата и спорта“ е да намерим потенциалния инвеститор, 
който да инвестира средства в двореца, които да останат в полза на 
дружеството. Освен инвестициите, които искаме да направи този 
потенциалния инвеститор е да си плаща наема от момента на издаването на 
акт образец 16 за пускане на обекта след извършване на необходимите 
строително - ремонтни дейности. Така че тук не става за някакво 
съвместно партньорство или нещо друго, но тъй като инвестицията по 
наши предварителни изчисления излиза на около 1 млн. лв., тъй като 
трябва да се обособи нов вход - изход към търговския център на зали 
„Младост“ с ескалатори, допълнителни товарни рампи и евентуално 
последваща бъдеща връзка с подземния паркинг от страна на зали 
„Младост“. Така че това, което другото чакаме в рамките на 1 – 1,5 млн. 
приходи от наеми за този по-дълъг период. Не можем да намерим 
инвеститор, който да инвестира тези пари в рамките на две или три години. 
За това помолих решението на общинския съвет да бъде този договор за 
наем да бъде с по-дълъг срок на действие. Ако имате други въпроси. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Такева. 
 
Светлана ТАКЕВА 
Това е безспорно. Ние не очакваме да има конкретен инвеститор, 

който да вложи сега инвестицията си и да кажем, ние тази инвестиция ще я 
вложим в едно, второ или трето. Но идеята е следната - тогава, когато 
гласуваме за десет години наемни отношения да обвържем решението и с 
инвестиционен план на стойност, която Вие посочите. Ако вие посочите 
стойност от 1 млн. лв. и смятате, че можете да намерите наемател, който да 



плаща 1 млн. лв. наем плюс 1 млн. лв. инвестиция за 10 години, то ние 
нямаме нищо против. Но нека да обвържем самото решение с 
инвестиционния план на стойността, която Вие предполагате, че би била 
удачна. 

 
Минко ХРИСТОВ 
Естествено, този договор така или иначе ще мине през комисия 

„Финанси и бюджет“ и там в този проектодоговор е записано, че тази 
необходима инвестиция е в размер на 1 млн. лв. Аз не виждам къде е 
пречката. 

 
Светлана ТАКЕВА 
Имате предвид, че проектодоговора, който е част от тръжната 

документация съдържа това. 
 
Минко ХРИСТОВ 
Точно така, съдържа тази сума за инвестиция, която потенциалния 

наемател трябва да направи в „Двореца на културата и спорта“. 
 
Светлана ТАКЕВА 
Дано да е така. Благодаря. 
 
Минко ХРИСТОВ 
Моля. 
 
Иван ЛУКОВ 
Освен това, доколкото виждаме в проекто - решението търгът първо 

ще се провежда, това е начална тръжна цена, от там нататък ще се качи - 
само в един търг може да се каже. Други мнения и съображения? Така. 
Остава да гласуваме това така, както беше изчетено от г-жа Софрониева. В 
режим на гласуване. 

 
2275-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17А и 17Б от 

НРУПСЧОВКТД, Решение от 07.07.2015 г. на Съвета на директорите на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД и във връзка с писмо от Минко 
Христов – Изпълнителен директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД 
с № ОС15000768ВН/09.07.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
търговски площи, собственост на „Дворец на културата и спорта“ 
ЕАД, с административен адрес гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ № 115, със 
самостоятелни входове, с площ от общо 825 кв.м., от които 625 кв.м. 
търговска площ и 200 кв.м. складови помещения, за срок от 10 /десет/ 
години, при стартова месечна наемна цена 10,66 лева за кв.м., без ДДС за 
търговската площ /или 6 662 лв./ и 2,79 лв. за кв.м., без ДДС за складовото 
пространство /или 558 лв./, определена съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 6  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 
стартовата месечна наемна цена в размер на 772,00 лева, като задължава 
Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД да 
представи за одобрение от Общински съвет – Варна цялата тръжна 
документация за провеждане на търга, включително проектодоговор за 
наем, съгласно Наредба за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и следващите от 

НРПУСЧОВКТД, и във връзка с писмо от г-н Николай Бинев – 
Председател на Съвета на директорите при „Дворец на културата и спорта” 
ЕАД и становище на „Правна комисия“, Общински съвет – Варна одобрява 
Правилник за реда за провеждане на процедури за продажба и отдаване 
под наем на имоти, собственост на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, 
приложен към настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Тонев, г-н Начков. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да ви кажа ли как придобива новия вид? 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-жо Карапетян, заповядайте. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Ами аз вчера дадох анонс на това, което днеска ще питам и бях 

помолила г-н Минков като дойде днес да ни запознае какви са цените на 
наемите на двореца на зала „Конгресна“ и цените на наемите на залите за 
спортните клубове, които ползват помещения в двореца, защото аз в това .. 
Да, видях наредба, видях по какви методики ще се определя, но на каква 
цена ще се отдават тези зали никъде ние не сме запознати. Да, най-
вероятно тези наемни цени си ги определя „Двореца на културата“ и не се 
гласуват от Общински съвет, но ние като принципал на това дружество все 
пак би трябвало да знаем на какви цени ще се отдава Спортна зала, защото 
имам сигнали за много високи цени. Не знам, аз не съм видяла, не ми е 
потвърдено - за много висока цена за наем за „Двореца на културата и 
спорта“, на зала „Конгресна“, което най-вероятно високата цена няма да 
доведе до по-високи приходи, а ползване на алтернативни съоръжения и 



ще се окаже, че ние много хубаво си я ремонтирахме залата  за 20 – 30 млн. 
обаче тя няма да се ползва. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тонев. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Г-н председател, разрешете … 
 
Иван ЛУКОВ 
Момент. 
 
Владимир ТОНЕВ 
В така написаното решение ме смущава думата „продажба“. 

Предлагам думата „продажба“ да отпадне и да си приемем само Правилник 
свързан с процедурите за отдаване под наем. Същността на Спортна зала и 
дейността, която развива предполага отдаването под наем, реда за 
продажба не би трябвало да е в ръцете на търговското дружество. 
Благодаря. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да прочета ли промените, г-н председател? 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков нека … 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да ви ги изчета ли колеги? 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков да се изкаже и тогава. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз също подкрепям идеята, която г-н Тонев, в тази посока исках да 

взема отношение, защото разпореждането независимо, че има правно 
становище, в което имаме известни различия все пак няма как с тия 
текстове, които са писани в раздела за продажба да дадем самостоятелност 
на изпълнителния директор за разпореждане с активи. За това аз предлагам 
на този етап да остане в заглавието само наемните отношения, както г-н 
Тонев предложи, а да се доразработи правилника до размера на 
възможностите, правните възможности за разпореждане със собственост. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги. аз само искам да ви зачета наредбата, защото това което е 

цитирано в проекта за решение е в самата наредба. В наредбата е казано 



„чл. 17а - сключването на договори за продажба и отдаване под наем на 
недвижими имоти на едноличните търговски дружества с общинско 
имущество, както и за продажба и наем на други дълготрайни активи на 
дружеството се извършва след провеждане на търг при условията и по реда 
на настоящата наредба. Чл. 17 б, т. 1 - търгът за продажба или отдаване под 
наем е с явно наддаване и се открива с решение на общинския съвет“. Т.е. 
това, което те искат по правилник е може би само да детайлизират 
основните части, но в наредбата е залегнала тази думичка. В наредбата я 
има. Правилника е по наредбата. Г-жо Софрониева. 

 
Пламен НАЧКОВ 
В Търговския закон какво пише? Кой е …… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Ами точно това е записано в наредбата. В наредбата така е записано. 

„След решение на общинския съвет“. 
 
Пламен НАЧКОВ 
….. ние говорим за правилника …. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Ама правилникът е след наредбата. По-надолу, законът е най-отгоре, 

наредбата …. 
 
Пламен НАЧКОВ 
…. За едно и също говорим, но не може да се уточним. За това 

предлагам в тази си част, тъй като няма обособени части в момент нали 
двореца апортна вноска в дружеството 34 млн. и нещо, ако не се лъжа 
беше и …. реални продажби не могат да се извършват. ….. /н.р./ 

 
Иван ЛУКОВ 
Така е. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Той е един обект. 
 
Иван ЛУКОВ 
Така. Но всичко това, дори да има търг за отдаване под наем или за 

продажби става след решение на общинския съвет, това искам да кажа. 
 
Пламен НАЧКОВ 
…. говоря по принцип, тъй като на този етап не е основно належащо 

продажба на активи в дружеството - макар, че те сигурно има такива 
излишни активи ….. /н.р./ 

 



Иван ЛУКОВ 
Да вчера гласувахме за „Ивеко“-то. 
 
Пламен НАЧКОВ 
…. за това ние с Тонев предлагаме в момента ….. /н.р./ правилника 

да бъде само за наемните отношения. Това е ….. /н.р./ не го коментирам 
въобще, защото има ….. /н.р./ 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Аз поисках думата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, г-жо Софрониева. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Аз мисля, че на тази сесия това не може да се случи. Това може да се 

направи на следващия Общински съвет и само да припомня на колегите, че 
всъщност промяната ще бъде следната - чл. 3, ал. 4 да добие следния вид: 
„Условията на търга по ал. 3 се разгласяват чрез обявление в сайта на 
„Двореца на културата и спорта“ ЕАД и един местен ежедневник най-
малко 14 дни преди търга“. Това е несъществена промяна, а един 
правилник ние не можем сега да го решаваме ей по тоя начин, без да е 
минал през „Правна комисия“, който може да бъде атакуван. Мисля, че в 
момента това не е възможно. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте на микрофон. Само на микрофон името. 
 
Минко ХРИСТОВ 
Сега колеги … Минко Христов, изпълнителен директор на „Двореца 

на културата и спорта“. Благодаря Ви, г-н председател. Сега преди малко 
колеги гласувахте продажба на търг за продажба на автомобил, превозно 
средство. Това означава ли, че аз с тази наредба вече не мога да продавам 
превозно средство в размер на 2 000 лв.? Така. Наредбата е казана, първо 
важат правилниците, след това наредбите, след това закона, т.е обратното – 
закон, наредба, правилник. За това, че от тук нататък правилника следва 
наредбата, буквално следва наредбата и аз не виждам тук колизии в това, 
което ние вземаме ката решение, защото имаме ограничително условие в 
процента от активите, които може да се разпорежда дружеството със 
собствеността на Община Варна. Така. По отношение на цените – 
дружеството разбира се трябва да търси варианти за самоиздръжка, защото 
той не е на пряко субсидиране от бюджета на Община Варна. А това да се 



случи трябва да има и самостоятелна ценова политика и поведение на 
пазара. Това, което ни предлагаме е наеми и услуги. За това и Съвета на 
директорите миналата година предприе действия, за да търси варианти за 
излизане от финансовото, от лошото финансово състояние на дружеството. 
И за да е ясно на всички какво е състоянието на това дружество, мога да ви 
кажа, че в рамките на последните пет години, за миналата година са 
натрупани данъчни загуби в размер на 1,5 мил. Що се касае за цените, а те 
са много важен фактор за нас. За общински прояви, училища, детски 
градини, читалища, сме предприели разбира се мерки тези дружества да не 
плащат високи суми и за това зала „Конгресна“ вече ще се отдава за 1 500 
лв., а не за 5 000 лв., както е за останалите културни прояви. Разбира се 
държа да подчертая и още нещо - за 2014 г. Община Варна е ползвала 
„Двореца на културата и спорта“ наеми за културни прояви в размер на 
23 000 лв., само. И за спортни прояви в размер на 7 000 лв. А ние с тези 
средства няма как нали да считате, че сме забогатяли. Така че от тук 
нататък правим всичко възможно тези прояви да ги подпомагаме и ще 
продължим да ви подпомагаме, но касае само, само прояви на училища, 
детски градини, това което изредих. Но не искам да правя, но не искам да 
правя концерта на Христо Ялнъзов за 1500 лв., защото пред мен стои в 
момента договор за Христо Ялнъзов за 1500 лв. Ще спечелим по 50 
стотинки на място от едно продажбено место, когато билетите вървят 
между 30 и 80 лв. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения, колеги? Така, има постъпило 

предложение от г-н Тонев, подкрепено и от г-н Начков да отпадне 
думичката в правилника „продажби“. Остава ли това или го оттегляте? 

 
Владимир ТОНЕВ 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Е, добре, питам. Ако остава да го подложа на гласуване. …. Защото 

трябва да се промени вътре и в самия правилник, на само в заглавието да 
се махне. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Понеже ми зададохте въпрос, подкрепям си предложението и 

намирам за неоснователна тезата, че би следвало пак да минава през 
комисия „Правна“ и други такива. Тогава защо ние тези правилници 
другите ги четем в зала, ако нямаме право да променим нещо в зала. Така 
че колежке Софрониева, забележката я намирам за неоснователна. И си 
подкрепям думата „продажба“ там да отсъства. Ние имаме много 
дружества, нито едно от тях в правилника си за вътрешна дейност няма 
правилника за продажба на имоти. Това си е изконно право в частните 



фирми на акционера, а тука на собственика, който се явява общинския 
съвет. За това си поддържам предложението. 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах. Така, постъпи предложение тази думичка „продажба“ да 

отпадне, гласуваме това предложение в правилника да отпадне думата 
„продажба“. 

 
Пламен НАЧКОВ 
И раздела ….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
И раздела който е да отпадне целия, да. 
 
Пламен НАЧКОВ 
……………. /н.р./ 
 
Владимир ТОНЕВ 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
В режим на гласуване сме колеги. …. В режим на гласуване. … На 

Владо Тонев предложението, да. ….. От поддържащата фирма, 
техническото лице. 

 
……………. /н.р./ 
Ново гласуване. 
 
Иван ЛУКОВ 
Няма какво да го обявявам резултата, има оспорено гласуване. Има 

срив в системата, до колкото разбирам. Ще го пуснем отново. Г-жа Такева. 
 
Светла ТАКЕВА 
Ако искате да обявите първо резултатите. 
 
Иван ЛУКОВ 
Поне пет човека се обадиха, че не са можели да гласуват, за това 

пускаме на ново гласуване. 
 
Светла ТАКЕВА 
Ново гласуване. Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Георгиев добре, оправи ли се? .. Работим. … Чакай. … Не съм го 

пуснал още, чакам горе да се оправи. …. Готово ли е? …. В режим на 



гласуване. Прегласуваме предложението на г-н Тонев, за да отпадне тази 
дума. В режим на гласуване. 

 
Славчо СЛАВОВ 
Проблем със системата, г-н председател. 
 
Иван ЛУКОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 24; против – 3; въздържали се – 14; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Славчо СЛАВОВ 
За. 
 
Иван ЛУКОВ 
Славчо Славов – „за“; Анула Рашкова – „за“. 
Така, предложението се прие. Гласуваме цялата точка с тази 

промяна. …. Г-н Цветков, д-р Цветков – „въздържал се“. 
Гласуваме цялата точка с промяната да отпадне тази дума. В режим 

на гласуване. ….. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
На мен не ми излиза. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Има проблем със системата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах, че има проблем в системата, трима човека в момента 

работят по отстраняването на проблема. 
 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 18, предложението се приема. 
 
Това е по системата. Славчо Славов – „за“; Костадин Костадинов – 

„за“, Марина Карапетян – „за“ … Всички са „за“. 
Така, ще рестартираме от тука системата да видим какво ще стане. 

….. Проверете, няма интернет в залата. Зала „Пленарна“ мрежата не 
излиза. 

 
……………. /н.р./ 
10 минути почивка. 
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Колеги, това което го обявихме е оспорено, защото сами виждате, че 

системата не работи. Предлагам ви поименно да го гласуваме отново. … В 
режим на гласуване. Поименно. Точката, която преди малко гласувахме. 

 
……………. /н.р./ 
То не е оспорено гласуването. 
 
Иван ЛУКОВ 
Поименно гласуване. 
 
2276-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17А от 

НРПУСЧОВКТД, във връзка с писмо от г-н Николай Бинев – Председател 
на СД при „Дворец на културата и спорта” ЕАД № 
ОС14001451ВН/10.12.2014 г. и становище от ПК „Правна комисия“ с № 
ОС14001451ВН-002ВН/08.05.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява 
Правилник за реда за провеждане на процедури за отдаване под наем 
на имоти, собственост на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, 
приложен към настоящото решение. 

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

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и следващите от 

НРУПСЧОВКТД и писмо от Минко Христов – Изпълнителен директор на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД, Общински съвет – Варна одобрява 
избрания от дружеството застраховател – ЗК „АЛИАНЦ“ и дава съгласие 
за сключване на договор за застраховка на имуществото на дружеството. 

 
…………….. /н.р./ 
Може ли малко по-високо да говорите? 
 
Иван ЛУКОВ 
А може ли да запазиме тишина малко в залата? 
  
…………….. /н.р./ 
Не се чува …. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Запазете тишина в залата и всичко ще се чува. Освен това, това което 

се чете вече отзад на екрана се вижда същото. 
…………….. /н.р./ 
Е аз пък искам да го чувам. 
 



Иван ЛУКОВ 
Добре. 
 
…………….. /н.р./ 
Какъв е проблема? 
 
Иван ЛУКОВ 
Няма проблеми. .. Мнения и съображения колеги, по така изчетения 

проект за решение? … Мнения и съображения? Няма. В режим на 
гласуване. 

 
…………….. /н.р./ 
Може пък да имам проблем с очите и трябва да чувам. 
 
Иван ЛУКОВ 
В режим на гласуване сме. 
 
2277-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 17Г, 

ал. 2 от НРУПСЧОВКТД и писмо вх. № ОС15000480ВН/24.04.2015 г. от 
Минко Христов – Изпълнителен директор на „Дворец на културата и 
спорта“ ЕАД, Общински съвет – Варна одобрява избрания от дружеството 
застраховател – ЗК „АЛИАНЦ“ и дава съгласие за сключване на договор 
за застраховка на имуществото на дружеството. 

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

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2278-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17А и 17Б от 

НРУПСЧОВКТД и писмо вх. № ОС15000602ВН/02.06.2015 г. от инж. 
Злати Златев – Изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД, 
Общински съвет – Варна дава съгласие „Градски транспорт“ ЕАД да 
проведе процедура за отдаване под наем на 1000 кв.м. гаражна площ, 
собственост на дружеството, за изграждане на полигон за провеждане на 
изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС, при 
спазване на Наредба на реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества.  

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2279-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 и 6 

от НРУПСЧОВКТД, във връзка с докладна записка от д-р Славка Даковска 
– Управител на „Дентален център I – Варна“ ЕООД с № 
ОС15000564ВН/20.05.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява 
Споразумение между Община Варна и „Дентален център І - Варна“ 
ЕООД, представлявано от управителя д-р Славка Стефанова Даковска, 
регламентиращо реда за заплащане от Община Варна на консумативните 
разходи по експлоатацията на собствената й част от сграда, находяща се в 
гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

Възлага на кмета на Община Варна подписването на споразумението, 
както и извършването 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 – 43; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

Протокол за намерения от 27.01.2015 г., Доклад на работна група, 
упълномощена с решение № 2057-1/40/30.03.2015 г. на Общински съвет – 
Варна за проучване на възможностите и целесъобразността за закупуване 
на дяловете на Ефкон АГ Австрия от капитала на „Варна - Ефкон“ ООД, 
както и писма от 02.06.2015 г. от Волфганг Бо – Управител на „Варна - 
Ефкон“ ООД и д-р Норберт Хофман – член на Борда на директорите на 
Ефкон АГ Австрия, Общински съвет – Варна определя независим експерт-
оценител, със задача да изготви финансов анализ на активите, пасивите и 
фактическото състояние на „Варна - Ефкон“ ООД, ЕИК 148114865, както и 
да определи пазарната стойност на 1 /един/ дял от капитала на дружеството 
въз основа на реалната стойност на дружественото имущество.     

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Начков, заповядай те. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Г-н председател, уважаеми колеги, аз не съм „против“ решението, но 

от вчера ми прави впечатление – ще участваме в създаването на СНЦ във 
връзка с „Варна – Европейска столица на културата“, решението е взето 
без наш представител. В момента се предлага следващо решение без 
определено лице. Ако така ги оставим тея две решения са мъртви. Затова 



аз виждам, че директора на дирекцията е тука, имаме 20 лицензирани, 24 
ли бяха … А? .. 35 лицензирани оценители, като една част от тях имат 
лиценз за оценка на цяло предприятие. Затова аз предлагам от тези, г-н 
Бойновски знае с кои е работил, правили са такива оценки, направо да се 
предложи един човек и да го включим в решението, защото в крайна 
сметка ще предстои за следващия Общински съвет решението. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Бойновски, имате ли готовност да предложите оценител, който е 

с нужната квалификация за оценяване и на предприятия? … Или да 
допълним решението „Община Варна да предложи оценител“ от 
одобрените оценители? Да го допълним така, ако няма готовност в 
момента да го направи. 

 
Пламен НАЧКОВ 
…………… /н.р./ 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, да ви предложим „предлага на кмета на Община Варна да 

предложи от действащите вещи лица, който да отговори на тези въпроси“. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, лицензирани оцените, не вещи лица. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Той да го избере … 
 
Иван ЛУКОВ 
Решението трябва да се допълни с „възлага на кмета да предложи от 

лицензираните оценители лице за извършване на оценката“. … Така? 
 
Пламен НАЧКОВ 
…………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Ок. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Да, така допълнено. 
  
Иван ЛУКОВ 
Колеги, други мнения и съображения? … Най-напред да гласуваме 

предложението. … Така. Първо гласуваме направеното предложение, а 
именно към проекта за решение да бъде добавено „Общински съвет – 
Варна възлага на кмета на Община Варна да предложи от одобрените 



лицензирани оценители с лиценз за извършване на оценка на предприятие 
за извършването на тази оценка на това предприятие“. Който е съгласен с 
така направеното допълнение към този текст, моля да гласува. .. Гласуваме 
само това предложение за допълнение. 

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

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
И гласуваме цялостния текст на проекта за решение с току що 

гласуваното допълнение към този текст. В режим на гласуване. 
 
2280-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

Протокол за намерения от 27.01.2015 г., Доклад на работна група, 
упълномощена с решение № 2057-1/40/30.03.2015 г. на Общински съвет – 
Варна за проучване на възможностите и целесъобразността за закупуване 
на дяловете на Ефкон АГ Австрия от капитала на „Варна Ефкон“ ООД, 
както и писма от 02.06.2015 г. от Волфганг Бо – Управител на „Варна 
Ефкон“ ООД и д-р Норберт Хофман – член на Борда на директорите на 
Ефкон АГ Австрия, Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община 
Варна да предложи от одобрените лицензирани оценители по списъка на 
Община Варна за 2015 г., със задача да изготви финансов анализ на 
активите, пасивите и фактическото състояние на „Варна Ефкон“ ООД, 
ЕИК 148114865, както и да определи пазарната стойност на 1 /един/ дял от 
капитала на дружеството въз основа на реалната стойност на 
дружественото имущество.     

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

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2281-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

Протокол за намерения от 27.01.2015 г., Доклад на работна група, 
упълномощена с решение № 2057-1/40/30.03.2015 г. на Общински съвет – 
Варна за проучване на възможностите и целесъобразността за закупуване 
на дяловете на Ефкон АГ Австрия от капитала на „Варна Ефкон“ ООД, 
както и писма от 02.06.2015 г. от Волфганг Бо – Управител на „Варна 
Ефкон“ ООД и д-р Норберт Хофман – член на Борда на директорите на 
Ефкон АГ Австрия, Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община 
Варна изготвянето на икономически и правен анализ на „Варна Ефкон“ 
ООД, ЕИК 148114865, както и експертно становище за техническото 
състояние на системата за видеонаблюдение, собственост на „Варна 
Ефкон“ ООД и необходимостта от продължаване на експлоатацията й.  

 



Иван ЛУКОВ 
Дванадесета и тринадесета. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Не, това е тринадесета. 
 
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. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка 
с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. 
№ ЗАО16987/19.03.2015г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляваща 79,50 кв.м. от недвижим имот, целия с площ 181 
кв.м., с административен адрес гр. Варна, ул. „Драгоман” № 11, в размер 
на  89 040,00 лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 1 120,00 
лева, без ДДС. 

1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 
ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № ЗАО16987/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и 
от друга страна Петър Тодоров Тодоров, чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес  гр. Варна, ул. „Драгоман” 
№ 11,  представляващ 79,50 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.1507.183 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
седем.сто осемдесет и три),  целия с площ 181 кв.м., при граници на имота: 
ПИ 10135.1507.182 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и 
седем. сто осемдесет и две); ПИ 10135.1507.184 (десет хиляди сто тридесет 
и пет. хиляда петстотин и седем. сто осемдесет и четири); ПИ 
10135.1507.192 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и 
седем. сто деветдесет и две); ПИ 10135.1507.180 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. хиляда петстотин и седем. сто и осемдесет), на 
съсобственика  Петър Тодоров Тодоров. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8033/10.11.2014 г. 

Продажбата на гореописаният имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 89 040,00  лева, без включен ДДС, на  Петър Тодоров Тодоров.  



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? Г-н Тонев. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги за тези, които не са запознати ще вкарам малко предистория 

на въпросния имот. За въпросния имот ние имаме решение на общинския 
съвет от октомври 2009 г. за продажба. Тогава в този имот ние имахме 
разрешение за строеж и една постройка. Там беше едно бившо фото 
ателие. Цената тогава беше по-различна. След това се случи клошари 
вероятно запалиха въпросната сграда, остана ни само разрешителното за 
строеж. Минаха пет години, разрешителното за строеж го изгубихме и се 
направи нова оценка на имота, вече след като Община Варна няма акт и 
Община Варна издаде нов акт за собственост. При старото ни решение 
имота беше целия с площ 195 кв.м. и ние бяхме на половина собственици с 
идеална съсобственост. При новия акт за общинска собственост имота е 
вече 181 кв.м., като на колегата ни съсобственик имота му се е увеличил от 
97,5 по памет, на 101,5, а имота на общината е намалял. При все, че до 
тогава бяхме в идеална съсобственост. Начина това да стане е, ако сме 
имали протокол за делба и ако при влизането на кадастралната карта, това 
са мои предположения, се е получило така, че се е изяло от общинския 
имот, а другата част за мен незнайно как е пораснала. Мисля, че предвид 
местоположението на имота ние можем там да свършим за нашия град по-
добри неща, отколкото да вземем едни 89 хил. лв. две от тях, които ми 
идват на прима виста – детските площадки в този район може да се каже, 
че липсват; на тази площ от близо 80 кв.м. може да се изгради и детска 
площадка. Освен това на същата площ може да се направи изнесен център 
за обслужване на граждани, предвид на това че това е в свръх пешеходната 
зона. От другата страна на „Драгоман“ е площада с шадраваните. Аз лично 
ще гласувам „против“ това предложение, именно поради неяснотата как се 
е стигнало до него. И скоростта е забележителна, по която е дошло до нас. 
предложението на кмета, ако обърнете внимание на датата е от март месец 
тази гина, а до сесия на общинския съвет влиза август месец същата 
година. Всичко това ме навежда на мисълта, че може би има и някои неща, 
които не са съвсем честно уредени с въпросния имот. И колеги приканвам 
ви с тия всичките факти и по-доброто възползване спрямо Община Варна, 
да не подкрепите това предложение. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков. 
 
 



Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми колеги, взимам отношение по предложеното решение, тъй 

като този проблем с ликвидиране на собствеността на „Драгоман“ № 11 
съществува от предния мандат и са правени не малко опити да се 
ликвидира тая съсобственост. По една или друга причина общинския съвет 
е успял да запази частта си и аз считам, че единствения и така атрактивен 
имот, който е останал в централната градска част е един от тях е 
„Драгоман“ № 11. Второто, което искам да заостря вниманието ви – аз като 
оценител следя пазара на недвижимите имоти и мога да ви кажа, че 
оценката от 89 хил. лв. не е ниска, но за мен тя не трябва да задоволи 
собственика. Защото там се предвижда изграждане на сграда, която в 
строеж с другия съсобственик ние можем да получим много повече 
недвижима собственост. А в момента с 89 хил. лв. може да си купим едно 
ново двустайно жилище или панелно тристайно. Така че на всеки колега по 
съвест, нека да предвиди дали сделката е удачна или трябва да продължим 
разговорите със съсобственика ни за постигане на устойчиво решение по 
възникналия проблем. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Първо аз искам да попитам все 

пак и г-жа Софрониева ще си каже дали това нещо е законосъобразно, дали 
отговаря на всички изисквания, дали нещата са минали както трябва. 
Смятам, че това е напълно законосъобразно. Сигурно и колегите, които се 
изказаха преди мене имат своите обективни притеснения, но ще съм 
съгласен с тях, ако същите тези притеснения ги изказват и за съвсем други 
имоти, за които общината също е можела да претендира и да изгражда 
други комплекси и съоръжения, или детски площадки. Много е хубаво 
това нещо, но за сега не виждам причина това нещо да бъде отхвърлено. 
Ако има някакъв аргумент, който е правилен и възпрепятства това решение 
съм съгласен, ако няма такъв – и аз ви призовавам пък да гласуваме „за“ 
това решение. Благодаря. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Аз искам да кажа, че тя е гледана два пъти или три пъти в комисия. 

Проверявана е няколкократно по законосъобразност. Собствениците на 
имота са от 71-ва година. Просто се върти в общинския съвет от няколко 
мандата. Нямам представа каква е причината. Аз съм длъжна, когато има 
предложение на кмета да го предоставя за гледане. Пак казвам, 
коментирали сме я отвсякъде, има всякакви правни становища, сделката е 
законосъобразна. 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Г-н Липчев. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, тази сделка влиза няколко пъти на комисия и 

биваше изваждана от дневния ред на комисията по „Собственост“. Според 
мен тука искат, с тази сделка има така един момент на прикриване на 
пропуски от администрацията, защото не може това нещо да е предложено 
за 125 хил. с правото на строеж и в момента ние да го предлагаме за 80 
хил. лв. без правото на строеж. Уж незнайно как кой го е пропуснал, защо 
се е загубило, защо Община Варна губи с тази сделка 45 хил. лв. и никой 
нищо не си мърда пръста? Аз не искам да кажа, че има някакъв 
корупционен елемент в този казус, но моето мнение е, че тази сделка 
трябва да бъде извадена от дневния реди да бъде прегледана от 
администрацията – защо, как и кой е пропуснал да реализира правото на 
строеж и съответно 45 хил. лв., на толкова той е оценен от лицензирания 
оценител, това не е моя оценка. И струват ли тези 80 кв. в центъра на 
Варна 40 хил. евро или струват повече? На пъпа на Варна, да – поправя ме 
тука г-н Тодоров. Моето предложение е тази сделка да бъде извадена от 
администрацията и да бъде извадена на сесията на общинския съвет сега, и 
да бъде прецизирана от администрацията. И да дадат обяснение на тези 
въпроси – защо, как, кой е пропуснал да реализира правото на строеж. Как 
то се е загубило – стойността му 45 хил. лв. Или се погасило? Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-жа Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Понеже явно тази сделка предизвиква спорове, групата общински 

съветници на ГЕРБ няма да подкрепят взимането на решение. Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения? Няма. Така колеги, постъпи 

предложение тази точка да отпадне от дневния ред, да я изтеглим. 
Подлагам първо това предложение на гласуване. .. Да отпадне, да се 
изтегли. 

 
Станислав ИВАНОВ 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Предложение има от Петър Липчев. 
 
Станислав ИВАНОВ 
……………… /н.р./ 



Марица ГЪРДЕВА 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Има предложение … Има процедурни правила. Предложението на г-

н Липчев сделката, т.е. този проект за решение за отпадне от дневния ред, 
да не се гласува въобще. 

 
Петър ЛИПЧЕВ 
…………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Оттеглено е това предложение. Така че остава да гласуваме така 

изчетения проект за решение. В режим на гласуване сме колеги. 
Заповядайте всеки съветник да изрази със своя вот своето виждане. 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

2282-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № ЗАО16987/19.03.2015г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляваща 79,50 кв.м. от недвижим имот, целия с площ 181 
кв.м., с административен адрес гр. Варна, ул. „Драгоман” № 11, в размер 
на  89 040,00 лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 1 120,00 
лева, без ДДС. 

2282-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № ЗАО16987/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и 
от друга страна Петър Тодоров Тодоров, чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес  гр. Варна, ул. „Драгоман” 
№ 11,  представляващ 79,50 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.1507.183 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
седем.сто осемдесет и три),  целия с площ 181 кв.м., при граници на имота: 
ПИ 10135.1507.182 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и 
седем. сто осемдесет и две); ПИ 10135.1507.184 (десет хиляди сто тридесет 
и пет. хиляда петстотин и седем. сто осемдесет и четири); ПИ 
10135.1507.192 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и 
седем. сто деветдесет и две); ПИ 10135.1507.180 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. хиляда петстотин и седем. сто и осемдесет), на 
съсобственика  Петър Тодоров Тодоров. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8033/10.11.2014 г. 



Продажбата на гореописаният имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 89 040,00  лева, без включен ДДС, на  Петър Тодоров Тодоров.  

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

 
Резултати от гласуването: за – 2; против – 15; въздържали се – 26; 

отсъстващи – 5, предложението не се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, да се въоръжите с малко търпение, защото започвам по-

дълго четене. 
 
2283-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № АУ211849ВН-015ВН/19.03.2015 г., Общински съвет - Варна 
одобрява пазарната оценка изготвена от независим експерт оценител, във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на 
Община Варна по Акт за частна общинска собственост № 7966/10.10.2014 
г., представляваща 75 (седемдесет и пет) кв.м. ид.ч. от ПИ 10135.2575.14, 
по КК и КР на район „Приморски”, гр. Варна, кв. Виница, ул. „Христо 
Каварналиев” № 3, целият с площ 675 (шестстотин седемдесет и пет) 
кв.м., в размер на 5 790 лв. (пет хиляди седемстотин и деветдесет лева), без 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 77,20 лв. (седемдесет и седем 
лева и двадесет стотинки), без ДДС. 

2283-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ, в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2015 г.“ и предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
АУ211849ВН-015ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна реши да 
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга 
страна Панайот Георгиев Панков и Христо Георгиев Панков, чрез 
продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ 75 
(седемдесет и пет) кв.м. ид.ч. от ПИ 10135.2575.14, по КК и  КР  на  район 
„Приморски”, ул. „Христо Каварналиев” № 3, кв. Виница, гр. Варна, 
целият с площ 675 (шестстотин седемдесет и пет) кв.м., при граници на 
имота: ПИ 10135.2575.12, ПИ 10135.2575.13, ПИ 10135.2575.16, ПИ 
10135.2575.15, ПИ 10135.2575.30, ПИ 10135.2575.11, при следните квоти: 

- Панайот Георгиев Панков – ½ ид.ч. от 75 (седемдесет и пет) кв.м. 
ид.ч. от ПИ 10135.2575.14, съставляващи 37,50 (тридесет и седем цяло и 
петдесет стотни) кв.м. ид.ч. от имота, на стойност 2 895 лв. (две хиляди 
осемстотин деветдесет и пет лева), без включен ДДС. 

- Христо Георгиев Панков - ½ ид.ч. от 75 (седемдесет и пет) кв.м. 
ид.ч. от ПИ 10135.2575.14, съставляващи 37,50 (тридесет и седем цяло и 



петдесет стотни) кв.м. ид.ч. от имота, на стойност 2 895 лв. (две хиляди 
осемстотин деветдесет и пет лева), без включен ДДС. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7966/ 10.10.2014 г. 

Общински съвет - Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
 
 
2284-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № РД14018337ВН-012ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим експерт оценител във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ 6 кв.м. идеални части 
от ПИ № 10135.3515.409, целия с площ 166 кв.м., находящ се в гр. Варна, 
ул. „Младежка” № 11, в размер на 890 лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м. възлизаща на  148,33 лева. 

2284-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № РД14018337ВН-012ВН/19.03.2015 г., 
Общински съвет - Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна – Евгений Иванов 
Георгиев, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ 6 кв.м. идеални части от ПИ 10135.3515.409, 
целия с площ 166 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Младежка” № 11, при 
граници на имота: ПИ 10135.3515.408, ПИ 10135.3515.417, ПИ 
10135.3515.410 и ПИ 10135.3515.307.   

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7986/11.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията на 
14.11.2014 г., вх. рег. 25593, акт № 27, том LXVII, дело № 13944/2014 г. 

Продажбата на гореописаният имот да се извърши по пазарна цена 
възлизаща на 890 лева, без включен ДДС. 

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

 
 
 
2285-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № АУ263168ВН-
008ВН/02.06.2015 г., Общински съвет – Варна допълва „Годишната 



програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2015 г.“, както следва: към точка 2.2 „Имоти частна общинска 
собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост чрез продажба 
частта на Община Варна“ се добавя 195 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.5502.36, находящ се в гр. Варна, ул. „Орел“ № 15, целия с площ 815 
кв.м., АОС № 8093/09.12.2014 г. 

2285-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № АУ263168ВН-008ВН/02.06.2015 г., Общински 
съвет - Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител във връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
частта на Община Варна, представляваща 195 (сто деветдесет и пет) кв.м. 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5502.36 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.тридесет и шест), 
целия с площ 815 (осемстотин и петнадесет) кв.м., находящ се в гр. Варна, 
ул. „Орел“ № 15 в размер на 26 200 (двадесет и шест хиляди и двеста) 
лева, без ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. – 134,36 (сто тридесет и 
четири лева и тридесет и шест стотинки) лева, без ДДС. 

2285-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № АУ263168ВН-008ВН/02.06.2015 г., Общински съвет – 
Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна Пламен Атанасов Петров, Тошко Стефанов 
Стефанов и Нина Иванова Стефанова чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, представляващ 195 (сто деветдесет и пет) кв.м. 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5502.36 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.тридесет и шест), 
целия с площ 815 (осемстотин и петнадесет) кв.м., находящ се в гр. Варна, 
ул. „Орел“ № 15, при граници: ПИ 10135.5502.35, ПИ 10135.5502.39, ПИ 
10135.5502.38,  ПИ 10135.5502.37, ПИ 10135.5502.42, ПИ 10135.5502.41, на 
съсобствениците при следните квоти: 

- За Пламен Атанасов Петров – 97,50 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.5502.36, целия с площ 815 кв.м. на пазарна цена 13 100 (тринадесет 
хиляди и сто) лева без ДДС. 

- За Тошко Стефанов Стефанов – 48,75 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.5502.36, целия с площ 815 кв.м. на пазарна цена 6 550 (шест хиляди 
петстотин и петдесет) лева без ДДС.  

- За Нина Иванова Стефанова – 48,75 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.5502.36, целия с площ 815 кв.м. на пазарна цена 6 550 (шест хиляди 
петстотин и петдесет) лева без ДДС.                                                                                                           

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
8093/09.12.2014 г. 



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

 
 
 
2286-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № АУ126839ВН-029ВН/02.06.2015 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община 
Варна от недвижим имот, находящ се в град Варна, район „Аспарухово”, 
ул. „Тунджа” № 11, подрайон 28, представляващ земя с площ 53,57 кв.м. 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5504.165, целия с 
площ 764 кв.м., в размер на 7 290 лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 
кв.м. възлизаща на 136,08 лева, без ДДС.  

2286-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 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. № 
АУ126839ВН-029ВН/02.06.2015 г., Общински съвет – Варна реши да се 
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга 
страна Светослав Ангелов Савов, чрез продажба на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово”, ул. 
„Тунджа” № 11, подрайон 28, представляващ земя с площ 53,57 кв.м. 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5504.165, целия с 
площ 764 кв.м., при граници на целия имот: ПИ 10135.5504.164, ПИ 
10135.5504.172, ПИ 10135.5504.163, ПИ 10135.5504.166 и ПИ 
10135.5504.171. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8100/22.12.2014 г. 

Продажбата на гореописаният имот да се извърши по пазарни цени – 
за сумата от 7 290 лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. 
възлизаща на 136,08 лева, без включен ДДС, на съсобственика Светослав 
Ангелов Савов. 

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

 
 
 
2287-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № АУ008427ВН-
012ВН/30.06.2015 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 – Варна, 
както следва: Към точка 2.2 „Имоти – частна общинска собственост, 
предвидени за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на 
Община Варна” се добавя следния недвижим имот: 

№ Административен адрес АОС № 
1. ПИ 10135.2510.1692, находящ се в гр. Варна, 

со „Добрева чешма“ – 45 кв.м. идеални части 
от целия имот с площ 747 кв.м.  

7717/20.03.2014 г. 

2287-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № АУ008427ВН-012ВН/30.06.2015 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка изготвена от независим оценител във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ 45 (четиридесет и 
пет) кв.м. идеални части от ПИ 10135.2510.1692, целия с площ 747 кв.м., 
находящ се в гр. Варна, со „Добрева чешма“, при граници на имота: ПИ 
10135.2060.325, ПИ 10135.2060.633, ПИ 10135.2060.318, ПИ 
10135.2060.157, ПИ 10135.2510.9118 и ПИ 10135.2510.1517, в размер на 1 
245 (хиляда двеста четиридесет и пет) лева, без ДДС, при пазарна стойност 
без ДДС на 1 кв.м. възлизаща на 27,67 (двадесет и седем лева и шестдесет 
и седем стотинки) лева. 

2287-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № АУ008427ВН-012ВН/30.06.2015 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна от една страна, и от друга страна – Тодор Ганев Георгиев, 
Фотина Георгиева Желязкова и Руска Йорданова Георгиева, чрез продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 45 
(четиридесет и пет) кв.м. идеални части от ПИ 10135.2510.1692, целия с 
площ 747 кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Добрева чешма“, при граници 
на имота: ПИ 10135.2060.325, ПИ 10135.2060.633, ПИ 10135.2060.318, ПИ 
10135.2060.157, ПИ 10135.2510.9118 и ПИ 10135.2510.1517. 

За гореописаният имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 7717/20.03.2014 г., вписан в вписан в Служба по 
вписванията – гр. Варна на 24.03.2014 г., вх. рег. № 5529, акт № 169, том 
XIII, дело № 2673/2014 г. 

Продажбата на 45 (четиридесет и пет) кв.м. идеални части от ПИ 
10135.2510.1692, целия с площ 747 кв.м., находящ се в гр. Варна, со 
„Добрева чешма“ да се извърши по пазарна цена, възлизаща на 1 245 
(хиляда двеста четиридесет и пет) лева, без включен ДДС, на 
съсобствениците при следните квоти: 



- Тодор Ганев Георгиев купува от Община Варна 22,50 кв.м. идеални 
части от имота при пазарна цена възлизаща на 622,50 (шестстотин двадесет 
и два лева и петдесет стотинки) лева, без включен ДДС. 

- Фотина Георгиева Желязкова и Руска Йорданова Георгиева купуват 
от Община Варна по 11,25 кв.м. идеални части от имота при пазарна цена 
възлизаща на 311,25 (триста и единадесет лева и двадесет и пет стотинки) 
лева за всеки дял от 11,25 кв.м. идеални части от имота, без включен ДДС. 

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

 
 
 
2288-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № АУ276833ВН-
011ВН/30.06.2015 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 – Варна, 
както следва: Към точка 2.2 „Имоти – частна общинска собственост, 
предвидени за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на 
Община Варна” се добавя следния недвижим имот: 
№ Административен адрес АОС № 
1. ПИ 10135.5401.3049, находящ се в гр. Варна, со 

„Боровец – север“ – 10 кв.м. идеални части от 
целия имот с площ 1 261 кв.м. 

8219/19.03.2015 г. 

2288-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № АУ276833ВН-011ВН/30.06.2015 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ 10 /десет/ кв.м. 
идеални части от ПИ 10135.5401.3049, целия с площ 1 261 кв.м., находящ 
се в гр. Варна, со „Боровец – север“, при граници на имота: ПИ 
10135.5401.3048, ПИ 10135.5401.9508, 10135.5401.2710, 10135.5401.3058, 
10135.5401.3050, 10135.5401.2702, 10135.5401.2701 и 10135.5401.9507, в 
размер на 261 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 
кв.м., възлизаща на  26,10 лева. 

2288-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № АУ276833ВН-011ВН/30.06.2015 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна и от друга страна – Йоланта Железова 
Рачева, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ 10 кв.м. идеални части от ПИ 10135.5401.3049, целия с 



площ 1 261 кв.м., находящ се в гр. Варна, со  „Боровец – север“, при 
граници на имота: ПИ 10135.5401.3048, 10135.5401.9508, 10135.5401.2710, 
10135.5401.3058, 10135.5401.3050, 10135.5401.2702, 10135.5401.2701 и 
10135.5401.9507. 

За гореописаният имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 8219/19.03.2015 г., вписан в вписан в Служба по 
вписванията на 24.03.2015 г., вх. рег. № 6235, акт № 192, том XV, дело № 
3141/2015 г. 

Продажбата на гореописаният имот да се извърши по пазарна цена, 
възлизаща на 261 лева, без включен ДДС, на съсобственика Йоланта 
Железова Рачева. 

Общински съвет - Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
 
2289-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № АУ236481ВН-009ВН/30.06.2015 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, представляващ 5 (пет) кв.м. идеални части 
от ПИ 10135.3523.577, целия с площ 450 кв.м., находящ се в гр. Варна, со 
„Кочмар“, при граници на имота: ПИ 10135.3523.9526, 10135.3523.243, 
10135.3523.335 и 10135.3523.576, в размер на 201,30 (двеста и един лева и 
тридесет стотинки) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС 
на 1 кв.м. възлизаща на 40,26 (четиридесет лева и двадесет и шест 
стотинки) лева.  

2289-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение 
от кмета на Община Варна с изх. № АУ236481ВН-009ВН/30.06.2015 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна и от друга страна – Валентина Костадинова 
Кирова, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ 5 (пет) кв.м. идеални части от ПИ 10135.3523.577, целия с 
площ 450 кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Кочмар“, при граници на 
имота: ПИ 10135.3523.9526, 10135.3523.243, 10135.3523.335 и 
10135.3523.576. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8220/19.03.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна на 24.03.2015 г., вх. рег. № 6252, акт № 7, том XVI, дело № 
3155/2015 г. 



Продажбата на гореописаният имот да се извърши по пазарна цена, 
възлизаща на 201,30 (двеста и един лева и тридесет стотинки) лева, без 
включен ДДС, на съсобственика Валентина Костадинова Кирова. 

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

 
 
 
2290-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № АУ181129ВН-014ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на 
Община Варна, представляваща 63,00 /шестдесет и три/ кв.м. идеални 
части от ПИ 10135.5403.792, целия с площ 663 кв.м., с административен 
адрес:  гр. Варна, со „Боровец – юг“ в размер на 1 700,00 лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща на 26,98 
лева. 

2290-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № АУ181129ВН-014ВН/22.06.2015 г., Общински 
съвет - Варна  реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от 
една страна и от друга страна Марийка Евгениева Денева, чрез продажба  
на имот – частна общинска собственост, с административен адрес гр. 
Варна, со „Боровец - юг“,  представляващ 63 кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.5403.792 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и три. седемстотин деветстотин и две), целия с площ 
663 кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.5403.4274, ПИ 10135.5403.791, 
ПИ 10135.5403.9624, ПИ 10135.5403.793, на съсобственика  Марийка 
Евгениева Денева. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8245/24.03.2015 г., вписан по надлежния ред в Служба 
вписвания – Варна. 

Продажбата на гореописаният имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 1 700,00 лева, без включен ДДС, на Марийка Евгениева 
Денева. 

Общински съвет - Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
 



2291-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № АУ205840ВН-014ВН/01.07.2015 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляваща 23 (двадесет и три) кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.5403.3197 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.три хиляди сто деветдесет и 
седем), целия с площ 347 (триста четиридесет и седем) кв.м., находящ се в 
гр. Варна, со „Боровец - юг“ в размер на 590 (петстотин и деветдесет) 
лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 25,65 (двадесет и пет лева 
и шестдесет и пет стотинки) лева, без ДДС. 

2291-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № АУ205840ВН-014ВН/01.07.2015 г., Общински 
съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от 
една страна и от друга страна Огнян Иванов Киров чрез продажба на имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Боровец - юг“, 
представляващ 23 (двадесет и три) кв.м. идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.5403.3197 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и три.три хиляди сто деветдесет и седем), целия с 
площ 347 (триста четиридесет и седем) кв.м., находящ се в гр. Варна, со 
„Боровец - юг“, при граници: ПИ 10135.5403.586, ПИ 10135.5403.3196, ПИ 
10135.5403.9615, ПИ 10135.5403.4156, на съсобственика Огнян Иванов 
Киров.                                                                                                            

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
8193/19.03.2015 г. 

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

 
 
 
 
2292-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № АУ231756ВН-013ВН/02.06.2015 г., Общински 
съвет - Варна одобрява пазарната оценка изготвена във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляваща 77 (седемдесет и седем) кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.5507.16 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди петстотин и седем.шестнадесет), целия с площ 507 
(петстотин и седем) кв.м., находящ се в гр. Варна, местност „Вилите“  в 
размер на 4 380 (четири хиляди триста и осемдесет) лева, без ДДС, при 



пазарна стойност на 1 кв.м. – 56,88 (петдесет и шест лева и осемдесет и 
осем стотинки) лева, без ДДС. 

2292-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № АУ231756ВН-013ВН/02.06.2015 г., Общински 
съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от 
една страна и от друга страна наследниците на Васил Димитров Василев, а 
именно Иванка Начева Василева (съпруга), Даниела Василева Халачева 
(дъщеря) и Николай Василев Василев (син) чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, м. „Вилите“, 
представляващ 77 (седемдесет и седем) кв.м. идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 10135.5507.16 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и седем.шестнадесет), целия с площ 507 (петстотин и 
седем) кв.м., при граници: ПИ 10135.5507.88, ПИ 10135.5507.17, ПИ 
10135.5507.15, ПИ 10135.5506.357, на съсобствениците, при следните 
квоти: 

- за Иванка Начева Василева – 25,67 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.5507.16, целия с площ 507 кв.м., на пазарна цена 1 460 (хиляда 
четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС;                                                   

- за Даниела Василева Халачева – 25,67 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.5507.16, целия с площ 507 кв.м., на пазарна цена 1 460 (хиляда 
четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС;    

- за Николай Василев Василев – 25,67 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.5507.16, целия с площ 507 кв.м., на пазарна цена 1 460 (хиляда 
четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС.                                                                                                         

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
8151/10.02.2015 г. 

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

 
 
 
 
2293-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № АУ042144ВН-001ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка изготвена от независим оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, представляващ 19 кв.м. идеални части от 
ПИ 10135.2571.4635, целия с площ 4 997 кв.м, находящ се в гр. Варна, кк 
„Чайка“, при граници на имота: ПИ 10135.2571.290, ПИ 10135.2571.295, 
ПИ 10135.2571.294, ПИ 10135.2571.288 и ПИ 10135.2571.4634, в размер на 



2 430 (две хиляди четиристотин и тридесет) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м., възлизаща на 127,90 лева. 

2293-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ, и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № АУ042144ВН-001ВН/22.06.2015 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна – Константин Недков 
Пеев и Вася Христова Станкулова – Пеева, чрез продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ 19 кв.м. идеални 
части от ПИ 10135.2571.4635, целия с площ 4 997 кв.м, находящ се в гр. 
Варна, кк „Чайка“, при граници на имота: ПИ 10135.2571.290, ПИ 
10135.2571.295, ПИ 10135.2571.294, ПИ 10135.2571.288 и ПИ 
10135.2571.4634. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8103/09.12.2014 г., вписан в Служба по вписванията на 
15.12.2014 г., вх. рег. 28740, акт № 80, том LXXV, дело № 15746/2014 г. 

Продажбата на гореописаният имот да се извърши по пазарна цена, 
възлизаща на 2 430 лв. (две хиляди четиристотин и тридесет) лева, без 
ДДС, на съсобствениците Константин Недков Пеев и Вася Христова 
Станкулова – Пеева. 

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

 
 
 
 
2294-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № АУ228573ВН-012ВН/19.03.2015 г., Общински съвет - Варна 
одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител на имоти, във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на 
Община Варна, върху недвижим имот – частна общинска собственост по 
АОС № 8028/11.11.2014 г., представляваща 26 /двадесет и шест/ кв.м. ид.ч. 
от ПИ 10135.3516.32, по КК и КР на гр. Варна, район „Младост“, ул. 
„Акад. Андрей Сахаров” № 12, целият с площ 194 кв.м., в размер на 2577 
лв. без ДДС, при пазарна стойност на 1(един) кв.м. 99,12 лв., без ДДС.     

2294-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и 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. 
№ АУ228573ВН-012ВН/19.03.2015 г., Общински съвет - Варна реши да 
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга 
страна Калоян Митков Митев, чрез продажба на имот - частна общинска 



собственост, представляващ 26 кв.м. ид.ч. от ПИ 10135.3516.32, по КК и 
КР на  район  „Младост“,  ул. „Акад.  Андрей  Сахаров” № 12,  гр. Варна,  
целият с площ 194 кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.3516.21, ПИ 
10135.3516.33, ПИ 10135.3516.23, ПИ 10135.3516.22, по одобрената по-
горе пазарна оценка.   

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
8028/11.11.2014г.   

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

 
 
 
2295-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № ЗАО36750/02.06.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост 
чрез изкупуване частта на Община Варна от имот находящ се в гр. Варна, 
ул. „Паско Желев“ № 1, представляваща земя с площ 15,50 (петнадесет 
цяло и петдесет стотни) кв.м. ид.част – частна общинска собственост по 
АОС № 8072/20.11.2014 г. от ПИ 10135.3516.56 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.петдесет и шест), целия с площ 
270,00 (двеста и седемдесет) кв.м., при граници на имота: ПИ 
10135.3516.61, ПИ 10135.3516.62, ПИ 10135.3516.81, ПИ 10135.3516.180, 
ПИ 10135.3516.182, ПИ 10135.3516.181 с адрес: гр. Варна, ул. „Паско 
Желев“ № 1, в размер на 3 267,32 (три хиляди двеста шестдесет и седем 
лева и тридесет и две стотинки) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м. – 210,80 (двеста и десет лева и осемдесет 
стотинки) лв., без включен ДДС.  

2295-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № ЗАО36750/02.06.2015 г., Общински съвет – Варна 
реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна и 
от друга страна - Красимир Борисов Лечев (на основание  нотариално 
заверена декларация № 6137/27.04.2015 г. на Александър Александров, 
нотариус в район РС Варна с рег. № 316 на Нотариалната камара, от която 
е видно, че Дияна Любенова Лечева декларира, че се отказва да закупи ½ 
ид. част от 15,50 кв.м. собственост на Община Варна, в полза на другия 
съсобственик Красимир Борисов Лечев) чрез продажба на земя с площ 
15,50 (петнадесет цяло и петдесет стотни) кв.м. ид.част – частна общинска 
собственост по АОС № 8072/28.11.2014 г. по одобрената по горе пазарна 
оценка. 



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

 
 
 
2296-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № АУ223839ВН-020ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, представляващ 73 /седемдесет и три/ кв.м. 
идеални части от ПИ 10135.2571.4634, целия с площ 4 069 кв.м., находящ 
се в гр. Варна, кк „Чайка“, при граници на имота: ПИ 10135.2571.460, ПИ 
10135.2571.418, ПИ 10135.2571.290, ПИ 10135.2571.4635 и ПИ 
10135.2571.288, в размер на 9 522 (девет хиляди петстотин двадесет и два) 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м. 
възлизаща на 130,44 лева. 

2296-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № АУ223839ВН-020ВН/22.07.2015 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна и от друга страна – „ТРИВИА ТУР“ АД, 
ЕИК 148116229, чрез продажба на недвижим имот-частна общинска 
собственост, представляващ 73 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.2571.4634, целия с площ 4 069 кв.м., находящ се в гр. Варна, кк 
„Чайка“, при граници на имота: ПИ 10135.2571.460, ПИ 10135.2571.418, 
ПИ 10135.2571.290, ПИ 10135.2571.4635 и ПИ 10135.2571.288. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8102/09.12.2014 г., вписан в Служба по вписванията на 
15.12.2014 г., вх. рег. 28741, акт № 97, том LXXV, дело № 15761/2014 г. 

Продажбата на гореописаният имот да се извърши по пазарна цена, 
възлизаща на 9 522 (девет хиляди петстотин двадесет и два) лева, без 
включен ДДС, на съсобственика „ТРИВИА ТУР“ АД, ЕИК 148116229. 

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

 
 
 
2297-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № РД5-0600/797/02.06.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена от независим оценител във връзка с 



прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, представляващ 39 /тридесет и девет/ кв.м. 
идеални части от ПИ 10135.51.590, целия с площ 382 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, ул. „Петко Напетов” № 15, при граници на имота: ПИ 
10135.51.404, ПИ 10135.51.397, ПИ 10135.51.599, ПИ 10135.51.395, ПИ 
10135.51.391 и ПИ 10135.52.506, в размер на 3 560 (три хиляди петстотин и 
шестдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 
кв.м., възлизаща на 91,28 (деветдесет и един лева и двадесет и осем 
стотинки) лева. 

2297-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № РД 5-0600/797/02.06.2015 г., 
Общински съвет - Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна и от друга страна – Валентина Кирилова 
Цветкова, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ 39 кв.м. идеални части от ПИ 10135.51.590, 
целия с площ 382 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Петко Напетов” № 15, 
при граници на имота: ПИ 10135.51.404, ПИ 10135.51.397, ПИ 
10135.51.599, ПИ 10135.51.395, ПИ 10135.51.391 и ПИ 10135.52.506.   

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7108/12.10.2012 г., вписан в вписан в Служба по 
вписванията на 19.12.2012 г., вх. рег. 27659, акт № 149, том LXXIV, дело 
15608/2012 г. 

Продажбата на гореописаният имот да се извърши на съсобственика 
Валентина Кирилова Цветкова по пазарна цена, възлизаща на 3 560 (три 
хиляди петстотин и шестдесет) лева, без включен ДДС. 

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

 
Готово. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря на г-жа Софрониева за така изразителното четене. Колеги, 

мнения и съображения по така изчетените проекти за решения. Не виждам. 
В режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2298-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от  

ЗОС, във връзка с чл. 21 от НРПУРОИ, искане вх. № Д10-



9200(1291)/16.04.2015 г. и по предложение на кмета на Община Варна с 
изх. № Д10-9200/1291/02.06.2015 г., Общински съвет - Варна дава съгласие 
за подписване на анекс към Договор за наем № Д10-9200(1291)17.12.2010 
г., сключен между Община Варна и „АИППМПДМ – Уни дент – д-р 
Мариета Михайлова“ ЕООД, ЕИК 201544786, за ползване на част от 
имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. 
„Република“ № 124А, предмет на АОС № 1881/2000 г., представляващ 
зъболекарски кабинет, с обща площ 32,96 кв.м., разположен на 1-ви етаж в 
административния корпус на СОУ „Гео Милев“, с идентификатор 
10135.3512.158.5, за срок до 10 (десет) години, считано от датата на 
сключване договора. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
изготвяне на анекс към договора и осъществяването на всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
 
 
2299-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 21 от НРПУРОИ, искане вх. № 
РД15009475ВН/16.04.2015 г. и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № РД15009475ВН-001ВН/02.06.2015 г., Общински съвет - Варна 
дава съгласие за подписване на анекс към Договор за наем № Д10-
9200(1294)17.12.2010 г., сключен между Община Варна и 
ЕТ„АИППМПДМ – д-р Евдокия Мечкарова“, ЕИК 103836902, за 
ползване на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Русе“ № 2, предмет на АОС № 1252/1999 г., представляващ 
зъболекарски кабинет с обща площ 50,00 кв.м., разположен на 1-ви етаж от 
основната сграда на СОУ „Димчо Дебелянов“, с идентификатор 
10135.1506.33.1, за срок до 10 (десет) години, считано от датата на 
сключване договора. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
изготвяне на анекс към договора и осъществяването на всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
 
 
2300-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от  

ЗОС, във връзка с чл. 21 от НРПУРОИ, искане вх. № Д-10-
9200(1292)/16.04.2015 г. и по предложение на кмета на Община Варна с 
изх. № Д-10-9200/1291/02.06.2015 г., Общински съвет - Варна дава 
съгласие за подписване на анекс към Договор за наем № Д10-
9200(1292)17.12.2010 г., сключен между Община Варна и ЕТ„АИППДП 
– д-р Златка Ставрева“, ЕИК 103826609, за ползване част от имот – 
публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, сп. „Почивка“, 



предмет на АОС № 1922/2001 г., представляващ зъболекарски кабинет с 
обща площ 23,79 кв.м., разположен в топлата връзка с физкултурен салон 
на IV Езикова гимназия „Фр. Жолио Кюри“, изградена в поземлен имот с 
идентификатор 10135.2563.321, за срок до 10 (десет) години, считано от 
датата на сключване договора. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
изготвяне на анекс към договора и осъществяването на всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

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

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2301-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от 

ЗОС, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ  и по предложение на 
кмета на Община Варна с изх. № Д5-9200/120/02.06.2015 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие кметът на Община Варна да сключи договор 
за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Бенковски“ № 16, представляващ: 

- Помещения - обект 3 (три) в подблоковото пространство, със 
застроена площ 27,15 кв.м., предмет на АОС № 2262/20.12.2001 г.; 

- Помещения - обект 2 (две) в подблоковото пространство, със 
застроена площ 41,90 кв.м., предмет на АОС № 2261/20.12.2001 г., с 
наемател СДРУЖЕНИЕ „Шанс за хора с увреждания“, БУЛСТАТ 
103315729, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 
при СГС под № 8, том 31, стр. 30 по ф.д. № 1013/2003 г. по описа на СГС, 
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Парижка комуна“ №  
4, представлявано от Тодор Иванов Мутафов - председател, за срок от 5 
(пет) години. 

Месечната наемна цена се определя на 122,34 лева, с включен ДДС, 
определена съгласно чл. 10 от „Методиката за определяне на стартови 
базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен 
конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти“. 

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 колеги? …. Г-н Мутафов не участва в 

гласуването. … Няма други мнения и съображения. В режим на гласуване. 
 



Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 8; 
отсъстващи – 4, предложението се приема. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2302-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от 

ЗОС,  във връзка с чл. 16 от НРПУРОИ, по реда на чл. 50 и чл. 51 от 
НРПУРОИ и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15005593ВН-008ВН/02.06.2015 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 зъболекарския кабинет с площ 13,28 кв.м., чакалня с площ 
5,46 кв.м., преддверие с WC, с площ 1,45 кв.м., за срок от 5 /пет/ години, 
при стартова месечна наемна цена 36,49 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 3,65 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 – лекар 
по дентална медицина; 

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

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

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

- кандидата да поеме задължение сам да оборудва кабинета за негова 
сметка, с 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 43,79 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. 

 
 
 
2303-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и 7 

от ЗОС, във връзка с чл. 8а от НРПУРОИ, по реда на чл. 50 и чл. 51 от 
НРПУРОИ и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15009213КЗШ-005ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна възлага на 
кмета на Община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на 70 кв.м. от обща ЗП – 105 кв.м. на недвижим имот – 
общинска собственост, находящ се в с. Казашко, представляващ Здравна 
служба, предмет на Акт за общинска собственост № 1821/07.06.2000 г. за 
срок от 5 (пет) години, при стартова месечна наемна цена в размер на 58,35 
лева, без включен 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 и вещи – общинска собственост”. 

 Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена в 
размер на 5, 84 лева. 

Общински съвет – Варна, утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

1. Право на участие в търга с явно наддаване имат физически лица, 
еднолични търговци и юридически лица, отговарящи на следните условия: 

1.1. Кандидатът да има завършено висше образование – Магистър по 
„Медицина“;  

1.2. Кандидатът да е член на РК на БЛС - Варна;  
1.3. Кандидатът да има регистрация в РЗИ - Варна, като лекар – 

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

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

1.5. Кандидатът да поеме задължения сам да оборудва кабинета за 
негова сметка, с необходимия инвентар, съобразно изискванията на 
нормативната уредба;  

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

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 70,06 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

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

 
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 
 
2304-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № АУ002666ВН-007ВН/02.06.2015 г., във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ 1 070 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2575.221, с площ 1 433 кв.м., с административен адрес гр. Варна, ул. 
„Цар Борис III“ № 69, при граници на имота: ПИ 10135.2575.222, ПИ 
10135.2575.396, ПИ 10135.2575.220, ПИ 10135.2575.214, ПИ 
10135.2575.213 на Румяна Стоянова Котева, Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на имоти, с 
която е определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на 
88 382,00  лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 м2  - 82,60 лева, без 
ДДС. 

За гореописаният имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 7111/12.10.2012 г., вписан в Служба вписвания гр. Варна на 
15.10.2012 г. 

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



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

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2305-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № АУ105132ВН-015ВН/02.06.2015 г., Общински 
съвет - Варна одобрява пазарната оценка изготвена от независим експерт 
оценител, във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание 
чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно продажба на недвижим имот-частна 
общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.5510.398 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
десет.триста деветдесет и осем), с административен адрес гр. Варна, ул. 
„Крайбрежна“ № 43, с площ 506 (петстотин и шест) кв.м., при граници на 
имота: ПИ 10135.5510.394, ПИ 10135.5510.794, ПИ 10135.5510.8, ПИ 
10135.5510.399, ПИ 10135.5510.393, с която е определена пазарна стойност 
на гореописания имот в размер на 28 090 (двадесет и осем хиляди и 
деветдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 – 55,51 
(петдесет и пет лева и петдесет и една стотинки) лева, без ДДС. 

2305-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от 
ЗОС и по реда на чл. 32 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № АУ105132ВН-015ВН/02.06.2015 г., Общински 
съвет – Варна реши да извърши продажба на недвижим имот-частна 
общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.5510.398 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
десет.триста деветдесет и осем), с административен адрес гр. Варна, ул. 
„Крайбрежна“ № 43, с площ 506 (петстотин и шест) кв.м. на 
собствениците на законно построена в имота сграда при следните квоти: 

- за Надежда Лазарова Иванова - 253 (двеста петдесет и три) кв.м. 
идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5510.398, целия с площ от 506 
(петстотин и шест) кв.м., на пазарна цена 14 045 (четиринадесет хиляди и 
четиридесет и пет) лева без ДДС; 

- за Лора Николова Тодорова и Николай Георгиев Тодоров в режим 
на СИО – 253 (двеста петдесет и три) кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.5510.398, целия с площ от 506 (петстотин и шест) 
кв.м. на пазарна цена 14 045 (четиринадесет хиляди и четиридесет и пет) 
лева, без ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 8063/20.11.2014 г. 



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

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

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2306-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № АУ024599ВН-
006ВН/22.06.2015 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 – Варна, 
както следва: Към точка 2.3 „Имоти – частна общинска собственост, 
предвидени за продажба на земя по чл. 35, ал. 3 от ЗОС” се добавя следния 
недвижим имот: 

№  Административен адрес АОС № 

1. ПИ 10135.3515.204, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Усмивка” № 21 

5195/01.10.2008 г. 

2306-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № АУ024599ВН-006ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на 
недвижим имот – частна общинска собственост на основание чл. 35, ал. 3 
от ЗОС, представляващ 28 кв.м. идеални части от ПИ 10135.3515.204, с 
площ 178 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Усмивка“ № 21, при граници 
на имота: ПИ 10135.3515.1736, ПИ 10135.3515.228, ПИ 10135.3515.201, ПИ 
10135.3515.202, ПИ 10135.3515.203 и  ПИ 10135.3515.207, в размер на 5 
980,88 (пет хиляди деветстотин и осемдесет лева и осемдесет и осем 
стотинки) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 
кв.м., възлизаща на 213,60 (двеста и тринадесет лева и шестдесет стотинки) 
лева. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5195/01.10.2008 г., вписан в Служба по вписванията на 
03.11.2008 г., вх. регистър 31612, дело 25023/2008 г.  

Продажбата на гореописаният имот да се извърши по пазарнa цена, 
възлизаща на 5 980,88 (пет хиляди деветстотин и осемдесет лева и 
осемдесет и осем стотинки) лева, без включен ДДС. 



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

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

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Колеги, ще ви изчета следващия по-дълъг анблок. 
 
2307-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15013908ВН/02.06.2015 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 – Варна, както следва: Към точка 2.1 „Имоти – частна общинска 
собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг или публично 
оповестен конкурс, съгласно ЗОС” се добавя следния недвижим имот: 

№ Административен адрес АОС № 
1. УПИ № VIII – общ. с площ 440 кв.м., находящ 

се в Община Варна, с. Каменар, кв. 26 
8077/22.12.2014 г. 

2307-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15013908ВН/02.06.2015 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 
№ VIII – общ. с площ 440 кв.м., находящ се в Община Варна, село 
Каменар, кв. 26, при граници на имота: УПИ № I – общ., УПИ № III – 415, 
УПИ № VII – общ. и улица, в размер на 7 040 (седем хиляди и четиридесет) 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без включен ДДС на 1 кв.м. 
възлизаща на 16 (шестнадесет) лева. 

2307-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на Община Варна с 
изх. № РД15013908ВН/02.06.2015 г.,  Общински съвет – Варна реши да се 
проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ УПИ № VIII – общ., с площ 440 
кв.м., находящ се в Община Варна, село Каменар, кв. 26, при граници на 
имота: УПИ № I – общ., УПИ № III – 415, УПИ № VII – общ. и улица. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
8077/22.12.2014 г., вписан в Служба по вписванията на 29.12.2014 г., вх. 
рег. № 30276, акт № LXXX, дело № 16767/2014 г.    



Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена 7 040 (седем хиляди и четиридесет) 
лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна 
цена, в размер на 704 (седемстотин и четири) лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава 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 по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
7. платежен документ за внесен депозит в размер на 704 

(седемстотин и четири) 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. 

 



2308-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА в 
изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15018570ВН/23.07.2015 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.: Допълва т. 2.1 
„Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба, чрез 
публичен търг или публично оповестен конкурс, съгласно ЗОС” с 
недвижим имот, находящ се в с. Каменар, кв. 51, представляващ УПИ II –
„терен за незамърсяващи производства“, с площ 2 060 кв.м., предмет на АОС № 
5099/01.09.2008 г. 

2308-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД 15018570ВН/23.07.2015 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, представляващ УПИ II 
–„терен за незамърсяващи производства“, с площ 2 060 кв.м., при граници на имота: 
улица ПИ 105, УПИ VI-544, УПИ III –„терен за незамърсяващи производства“, ПИ 576, 
находящ се в с. Каменар, кв. 51, в размер на  11 942,00 лева, без ДДС, при 
пазарна стойност на 1 м2  5,80 лева, без ДДС.  

2308-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ, и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД15018570ВН/23.07.2015 г., Общински съвет - 
Варна  реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, кв. 51, 
представляващ УПИ II –„терен за незамърсяващи производства“, с площ 2 060 кв.м., при 
граници на имота: улица, ПИ 105, УПИ VI-544, УПИ III –„терен за незамърсяващи 

производства“, ПИ 576. 
За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 

5099/01.09.2008 г., вписан в Книгите по вписванията на 16.09.2008 г., вх. 
регистър 26540, Акт 164.      

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  в размер на 11 942,00 лева, без  
включен ДДС.  

Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  
1 194,20 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 



2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 194,20 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  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. 

 
 
 
 
2309-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД15013914ВН/02.06.2015 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 „Зеленика”, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5545.3058, с 
площ 376 кв.м., предмет на АОС № 7883/13.08.2014 г., в размер на 34 
000,00 лв. (тридесет и четири хиляди лева), без  включен ДДС.  



2309-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1  от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ, в изпълнение на „Годишната 
програма  за управление и разпореждане с общинска собственост 2015 г.” 
и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15013914ВН/02.06.2015 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 „Зеленика”, представляващ ПИ с 
идентификатор 10135.5545.3058, с площ 376 кв.м. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост №  
7883/13.08.2014 г. 

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 34 
000,00 лв. (тридесет и четири хиляди лева), без  включен ДДС. Стъпка на 
наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  3 400,00 лв. ( три 
хиляди и четиристотин лева). 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

2. За участие в търга 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 3 400,00 лева, 

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

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

 
 
 
2310-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12 от ЗМСМА, в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15015711ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.“: 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  ПИ10135.5403.3931, с площ 1 843 кв.м., предмет на 
АОС № 8196/19.03.2015 г. 

2310-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15015711ВН/22.06.2015 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 ПИ10135.5403.3931, с площ 1 843 кв.м., при 
граници: ПИ 10135.5403.3932, ПИ 10135.5403.1033, ПИ 10135.5403.1034, 
ПИ 10135.5403.1035, ПИ 10135.5403.1036, ПИ 10135.5403.4849, ПИ 
10135.5403.9502 и ПИ 10135.5403.1057, предмет на акт за частна общинска 
собственост № 8196/19.03.2015 г., в размер 63 500,00 лева, без  включен 
ДДС.  

2310-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ в изпълнение на „Годишната 
програма  за управление и разпореждане с общинска собственост 2015 г.” 
и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15015711ВН/22.06.2015 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 
ПИ 10135.5403.3931, с площ 1 843 кв.м., при граници: ПИ 



10135.5403.3932, ПИ 10135.5403.1033, ПИ 10135.5403.1034, ПИ 
10135.5403.1035, ПИ 10135.5403.1036, ПИ 10135.5403.4849, ПИ 
10135.5403.9502 и ПИ 10135.5403.1057. 

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена  в размер на 
63 500,00 лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване  – 10 % от 
началната тръжна цена  в размер на 6 350,00 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

2. За участие в търга 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 6 350,00 лева, 

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

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



2311-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12 от ЗМСМА, в 
изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15015712ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.“: 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 ПИ 10135.5403.450, с площ 525 кв.м., при граници: 
ПИ 10135.5403.452, ПИ 10135.5403.449, ПИ 10135.5403.448, ПИ 
10135.5403.447, ПИ 10135.5403.9655 и ПИ 10135.5403.451, предмет на акт 
за общинска собственост №7 954/24.09.2014 г. 

2311-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15015712ВН/22.06.2015 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 ПИ 10135.5403.450, с площ 525 кв.м., при 
граници: ПИ 10135.5403.452, ПИ 10135.5403.449, ПИ 10135.5403.448, ПИ 
10135.5403.447, ПИ 10135.5403.9655 и ПИ 10135.5403.451, предмет на 
АОС № 7954/24.09.2014 г., в размер 23 900,00 лева, без  включен ДДС. 

2311-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ в изпълнение на „Годишната 
програма  за управление и разпореждане с общинска собственост 2015 г.” 
и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15015712ВН/22.06.2015 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 
ПИ 10135.5403.450, с площ 525 кв.м., при граници: ПИ 10135.5403.452, ПИ 
10135.5403.449, ПИ 10135.5403.448, ПИ 10135.5403.447, ПИ 
10135.5403.9655 и ПИ 10135.5403.451. 

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена  в размер на 
23 900,00 лева, без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена в размер на 2 390,00 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

2. За участие в търга 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 2 390,00  лева, 

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

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

 
 
 
2312-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12 от ЗМСМА, в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15015713ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.“: 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 
„Сълзица”,  представляващ ПИ с идентификатор 10135.3505.1287, с площ 
1386 кв.м., предмет на акт за частна общинска собственост № 
8230/24.03.2015 г.  

2312-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15015713ВН/22.06.2015 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 
„Сълзица”,  представляващ ПИ с идентификатор 10135.3505.1287, с площ 
1386 кв.м., предмет на АОС № 8230/24.03.2015 г., в размер 52 700,00 лева, 
без  включен ДДС. 

2312-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ, в изпълнение на „Годишната 
програма  за управление и разпореждане с общинска собственост 2015 г.” 
и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15015713ВН/22.06.2015 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 „Сълзица”, представляващ ПИ с 
идентификатор 10135.3505.1287, с площ 1386 кв.м., при граници: ПИ 
10135.3505.692, ПИ 10135.3505.1123, ПИ 10135.3505.1172, ПИ 
10135.3505.693. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост №  
8230/24.03.2015 г. 

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена  в размер на 52 
700,00 лева, без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната 
тръжна цена  в размер на 5 270,00 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

2. За участие в търга 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 5 270,00 лева, 

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

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

 
 
 
2313-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № РД15015709ВН/22.06.2015 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, ул. „Академик 
Игор Курчатов” № 30, представляващ Поземлен имот 10135.3515.1919, с 
площ 1204 кв.м., при граници: ПИ 10135.3514.396, ПИ 10135.3515.1731, 
ПИ 10135.3515.904, ПИ 10135.3515.1800, предмет на АОС № 
8227/19.03.2015 г.,  в размер 255 675,00 лева, без  включен ДДС.  

2313-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ, в изпълнение на „Годишната 
програма  за управление и разпореждане с общинска собственост 2015 г.” 
и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15015709ВН/22.06.2015 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, ул. „Академик Игор Курчатов” № 



30, представляващ Поземлен имот 10135.3515.1919, с площ 1204 кв.м., при 
граници: ПИ 10135.3514.396, ПИ 10135.3515.1731, ПИ 10135.3515.904, ПИ 
10135.3515.1800. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
8227/19.03.2015 г. 

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена  в размер на 
255 675,00 лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена  в размер на  25 567,50 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

2. За участие в търга 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 25 567,50 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. 

 
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 Светлана Такева – „за“. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2314-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № ОСИСД14006437ВН-001ВН/02.06.2015 г., Общински съвет 
– Варна приема следното изменение в т. 3 на „Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.”: 
Допълва в т. 3.4 „Учредяване на безвъзмездно право на ползване”   имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Витко 
Христов”, представляващ едноетажна сграда, дървена конструкция със 
застроена площ 44 кв.м., предмет на АОС № 2363/12.12.2002 г. 

2314-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № ОСИСД14006437ВН-001ВН/02.06.2015 г., Общински съвет 
– Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение с 
нестопанска цел „СЪУЧАСТИЕ”, ЕИК:103187015, вписано в регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел при ВОС под № 36, том 10, стр. 180 
по ф.д. № 902/1997 г. по описа на ВОС, със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, бл. 22, ет. 16, ап. 91, 
представлявано от Илиян Стефанов Ризов, върху имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Витко Христов”, представляващ 
едноетажна сграда, дървена конструкция, със застроена площ 44 кв.м., 
предмет на АОС № 2363/12.12.2002 г., за срок от 5 (пет) години. 

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

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, за това проекто - решение са необходими квалифицирано 

мнозинство 34 гласа. Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 8; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 



 
Валентина СОФРОНИЕВА 
47. На горните основания същите, Общински съвет – Варна приема 

изменение допълва с имот находящ се в гр. Варна, ул. „Державин“ № 25, 1-
ви п.р., кв. 461, представляващ първи етаж от масивна сграда, частично на 
изба, състоящ се от входно антре, три стаи и килер, с обща застроена площ 
68,22 кв.м. с идентификатор 29.1.1, предмет на АОС № 184. 

47.1. На горните основания, Общински съвет – Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване на Асоциация „Да съхраним жената“, 
съответно вписано в Регистъра за сдруженията с адрес на управление: бул. 
„Цар Освободител” 64, представлявано от  Йорданка Великова Ненчева, 
върху част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Проф. Державин“ № 25, както ви изчетох - представляващ първи етаж 
от масивна сграда, частично на изба, състоящ се от входно антре, три стаи 
и килер, с обща застроена площ 68,22 кв.м., с идентификатор 29.1.1, 
предмет на АОС № 184/12.06.1997 г., за срок до 01.09.2016 г. – датата на 
изтичане на срока на Договор за възлагане на социални услуги, сключен 
между Община Варна и Асоциация „Да съхраним жената“. 

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

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Г-н Начков заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Искам да напомня на уважаемата председателка на комисията, че в 

заседанието на постоянната комисия това предложение беше прието в два 
варианта да се предложи на съветниците … 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Има го. Да. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Така че моля да изчетете и другия вариант, за да се ориентират 

съветниците, които не са членове на комисията. 
 
Иван ЛУКОВ 
Да, ама едното е за отдаване безвъзмездно, другото е за възмездно. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Той знае. 
 
Пламен НАЧКОВ 
……………... /н.р./ 



 
Иван ЛУКОВ 
Ама не можем да ги гласуваме заедно, г-н Начков.  
 
Пламен НАЧКОВ 
…………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
А, искате да се изчетат само двата варианта. 
 
Пламен НАЧКОВ 
…………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Ами затова казвам. … Затова казвам, че не могат да бъдат изчетени 

… да бъдат гласувани едновременно. 
 
Пламен НАЧКОВ 
…………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, изчитаме и втория вариант. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС, във 

връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета 
на Община Варна с изх. № ОСИСД15002907ВН-001ВН/22.06.2015 г., 
Общински съвет - Варна дава съгласие кметът на Община Варна да сключи 
договор за отдаване под наем на част от имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Проф. Державин“ № 25, 1-ви п.р., 
кв. 461, представляващ първи етаж от масивна сграда, частично на изба, 
състоящ се от входно антре, три стаи и килер с обща застроена площ 68,22 
кв.м. с идентификатор 10135.1505.29.1.1, предмет на АОС № 
184/12.06.1997 г., с наемател Асоциация „Да съхраним жената“,  за срок от 
5 (пет) години. 

Месечната наемна цена се определя на 145,04 лева, с включен ДДС, 
определена съгласно чл. 10 от „Методиката за определяне на стартови 
базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен 
конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” 

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

 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Колеги, двата варианта се чуха. Мнения и съображения? И после ще 

ги гласуваме поотделно. Няма. Подлагам на гласуване първия вариант, 
който е за … Първият, който беше изчетен, който е за безвъзмездно право 
на ползване. В режим на гласуване. 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
2315-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет – Варна приема 
следното изменение в т. 3 на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.”: Допълва в т. 3.5 
„Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Проф. 
Державин“ № 25, 1-ви п.р., кв. 461, представляващ първи етаж от масивна 
сграда, частично на изба, състоящ се от входно антре, три стаи и килер, с 
обща застроена площ 68,22 кв.м. с идентификатор 10135.1505.29.1.1, 
предмет на АОС № 184/12.06.1997 г. 

2315-7-1. 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, Общински съвет – Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване на Асоциация „Да съхраним жената“, 
Булстат 103194084, вписано с решение № 4338 от 16.12.1997 г. на ВОС в 
Регистъра за сдружения с нестопанска цел под № 35, том/стр.12/172 по ф.д. 
№ 4338/1997 г., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Цар 
Освободител” 64, представлявано от  Йорданка Великова Ненчева, върху 
част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Проф. Державин“ № 25, 1-ви п.р., кв. 461, представляващ първи етаж от 
масивна сграда, частично на изба, състоящ се от входно антре, три стаи и 
килер, с обща застроена площ 68,22 кв.м., с идентификатор 
10135.1505.29.1.1, предмет на АОС № 184/12.06.1997 г., за срок до 
01.09.2016 г. – датата на изтичане на срока на Договор за възлагане на 
социални услуги с изх. №  Д-11-9200/1164/17.09.2011 г., сключен между 
Община Варна и Асоциация „Да съхраним жената“. 

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

 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 2; въздържали се – 14; 

отсъстващи – 4, предложението не се приема. 
 
Подлагам на гласуване втория изчетен вариант за възмездно право на 

ползване. В режим на гласуване. .. За отдаване под наем. 
 



2316-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от 
ЗОС, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № ОСИСД15002907ВН-
001ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие кметът на 
Община Варна да сключи договор за отдаване под наем на част от имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Проф. 
Державин“ № 25, 1-ви п.р., кв. 461, представляващ първи етаж от масивна 
сграда, частично на изба, състоящ се от входно антре, три стаи и килер с 
обща застроена площ 68,22 кв.м. с идентификатор 10135.1505.29.1.1, 
предмет на АОС № 184/12.06.1997 г., с наемател Асоциация „Да съхраним 
жената“,  за срок от 5 (пет) години. 

Месечната наемна цена се определя на 145,04 лева, с включен ДДС, 
определена съгласно чл. 10 от „Методиката за определяне на стартови 
базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен 
конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” 

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

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

отсъстващи –  4, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2317-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 от 

ЗОС, чл. 48, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15013554ВН-001ВН/16.07.2015 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Министерство на 
правосъдието, за нуждите на Апелативен съд – Варна, върху част от  имот - 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, до бл. 
34, представляващ магазин разположен в средната част на подблоковото 
пространство на осеметажен жилищен блок, със самостоятелен вход от 
дясно, състоящ се от три помещения, с площ 97,15 кв.м. (съгласно скица), 
приложена към заповедта, предмет на АОС № 58/07.02.1997 г., за срок от 5 
(пет) години. 

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

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 8; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 



 
Янко Станев за протокола – „за“. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
49. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА,  в изпълнение 

на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. 
№ РД15015233ВН-002ВН/30.06.2015 г., Общински съвет – Варна приема 
следното изменение в „Годишната програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост за 2015 г.“: Допълва т. 3 „Имоти 
общинска собственост, предвидени за учредяване на ограничени вещи 
права“ в т. 3.3 „Учредяване на безвъзмездно право на ползване“ – 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67, представляващ 
помещения в партера на вх. В – част и вх. Г, състоящи се от входно антре 
(част), осем броя помещения, три броя складове, санитарен възел и 
коридор, с обща площ 253,23 кв.м.  

49.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 и ал. 6 
от ЗОС, по реда на чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на Община Варна с изх. № РД15015233ВН-002ВН/30.06.2015 г., 
Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на 
Сдружение „Семеен център – Мария”, с адрес на управление гр. Варна - 
9005, жк „Чайка“, бл. 67, вх. Б, върху  имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67, представляващ 
помещения в партера на вх. В – част и вх. Г, състоящи се от входно антре 
(част), осем броя помещения, три броя складове, санитарен възел и 
коридор с обща площ 253,23 кв.м., предмет на АОС 1751/2000 г., за срок от 
10 (десет) години. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Начков, заповядайте. 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, аз се запознах с тази 

преписка, като предложение на кмета идеята е чрез „Семеен център - 
Мария“ да се реализира дневен център за възрастни с капацитет от 25 
човека, но забележете, че им даваме 253 кв., от които 8 стаи, антре, 3 
склада, санитарен възел, коридор. Аз считам, че не е целесъобразно в 
бившите помещения, където беше дирекция „Социално подпомагане“, 
което помещение е пригодено за административни нужди да даваме за 25 
човека 253 кв., като стаичките там не са с такава големина, че да се 
пригодят за семеен център … Дневен център за възрастни хора. И може да 
е добра идеята, нямаме нищо против, но няколко пъти споменаваме както и 
за другото предложение което е, че все пак трябва да има някакво мерило. 
Когато даваш нещо безвъзмездно трябва да има инвестиция. Какво ще 
направят тия хора. Освен парите, които ще идват като държавно 
делегирана дейност, това СНЦ има ли намерение да направи нещо или 
общината ще ги подготви за дневен център и те ще се събуят и ще влязат? 



Нямам нищо против, но нека да бъдем предпазливи когато вземаме такива 
решения, защото мога да ви напомня с къщата на „Ген. Столетов“ ли беше,  
която я дадохме - уж имаше инвестиция от сто и колко хиляди лева и 
накрая къщата я съборихме, защото е грозяща. Окрадоха дограма, покрив, 
всичко. Това ли е грижа за общинската собственост? Затова аз предлагам, 
правя предложение да се оттегли това предложение и да обмислим 
предложение, където реално дейността може да се извършва в нормална 
база и да личи, че е социално насочена към такъв тип хора. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения? Д-р Бояджиев. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Ами всъщност сдружението се занимава с деца в увредено 

състояние, така да го наречем и всъщност помещението те са си го 
харесали по простата причина, че има така наречения достъп до средата, 
т.е. на партерен етаж и при което може да бъде преобразувано според тях, 
и затова на комисията по „Социални дейности“ се взе такова решение. Аз 
лично ще подкрепя, защото това е едно от малкото НПО-та, които успяват 
да се докоснат, отново до Социалната програма. Ново НПО. Дай Боже това 
да е тенденция. Благодаря за вниманието. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Доц. Медиха Хамза. 
 
Медиха ХАМЗА 
Уважаеми колеги, безспорна е необходимостта от тази услуга. В 

социалната ни политика имаме нужда от такава услуга за възрастни с 
увреждания, за деца я имаме. Площта в никакъв случай не е голяма. 
Всичките ни социално услуги г-н Начков, трябва да отговарят на едни 
нормативи и услуга, която сега изграждаме да не отговаря на 
нормативните, държавните изисквания не е редно. Това че мястото е там 
също си има своето обяснение – достъп, както на хората така и те да се 
чувстват в среда, която е близка сред обществото. Безспорно и 
необходимостта и квадратурата въобще не е голяма. … Предлагам да 
гласуваме и то положително, а не да бъде оттеглено. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, по случайност аз живея 

в този блок. Самите помещения са изградени вече, съществуващи са. До 
самите помещения обаче са доколкото знам и началните училища, мисля 
че първи клас са до тях като помещения. Единствено искам да разбера по 



някакъв начин това би ли попречило или би ли създало трудности, както на 
едните така и на другите? Въпросът ми е може би към администрацията 
по-скоро, отколкото към вносителя на това предложение. Защото - да, 
отделни са входовете, помещенията обаче са едни до други. Входовете и на 
едното и на другото са почти един до друг. Единствено само по тази 
причина искам да разбера по някакъв начин дали това няма да попречи на 
работата на едното и на другото. Само като въпрос го задавам, защото са 
ми го задали хората, които живеят в съседните входове. Аз също живея там 
и затова го поставям като въпрос тук. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Има ли представител на администрацията, който … 

Заповядайте, г-н Пейчев. 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани. Дневен център „Мария“ е създаден не в 
това помещения, което посочва г-н Начков, а това беше помещение, в 
което беше архива на НАП. Помещението е реновирано и е пригодено 
съгласно всички изисквания, на които трябва да отговарят подобни 
центрове и това е изключително така задълбочена и сериозна грижа за 
хората и децата, които излизат от предната услуга. И от там нататък няма 
къде да отидат и на тия хора трябва да им се обърне внимание. Това беше 
един невероятно силен зов на майките, които имат такива деца. 
Направихме всичко възможно да намерим помещение, да направим 
ремонт, да създадем добри грижи за тия деца, защото те трябва да живеят 
някъде, те трябва да бъдат обгрижвани. Не можем след като излязат от 
предната услуга да ги оставим на волята на съдбата. И затова всичко това 
беше изградено много бързо, много качествено, беше направено 
предложение да бъде осигурено финансиране, беше изпратено до 
Министерството на труда и социалната политика искане за финансиране. 
Всичко това е подготовка за да може тия деца наистина да имат едни бих 
казал, не че са нормални, но долу-горе добри условия, в които могат да 
продължат да живеят. Затова е създаден Дневен център „Мария“, а не за 
нещо друго и аз мисля, че това което се спекулира тук не би трябвало да 
продължим да го правим. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Позволявам си да отправя тази реплика към заместник - кмета, който 

е уважаван от мен, по простата причина, че преписката, която аз съм чел е 
приложен този акт. Аз не съм виновен за това и не спекулирам. Тези силни 
думи не се отнасят считам за мене, тъй като аз никога не съм спекулирал. 



Просто насочвам вниманието ви за целесъобразно ползване на общинската 
собственост, а не да кажа защо той или оня е влязъл там, защото 
безстопанствеността се показа със събарянето на сградата на „Ген. 
Столетов“. Някой нещо да каже нещо, че не стана така? … Кое решение? 

 
Пейчо ПЕЙЧЕВ  
………….. /н.р./ 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз не анализирам кога е взето решението, не ви обвинявам за … 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ  
………….. /н.р./ 
 
Пламен НАЧКОВ 
Да, не Ви обвинявам за Вашата безстопанственост нали, а Ви казвам, 

че …… 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ  
………….. /н.р./ 
 
Пламен НАЧКОВ 
…. на този, който е дадена и е заявил инвестицията не я е 

реализирал, т.е. той е подвел целия Общински съвет и е трябвало да се 
прекрати договора веднага след като е нямало възможност да се реализира. 
Не съм казал, че кмета или някой друг е виновен и безстопанствено се 
отнася. 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре, но след направените разяснения поддържате ли си 

предложението тази точка да бъде оттеглена?  
 
Пламен НАЧКОВ 
………….. ./н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Аз знам, че сте си направили предложението … Г-н Начков, след 

направените разяснения, че това не е за възрастни хора, поддържате ли си 
предложението или го оттегляте? 

 
Пламен НАЧКОВ 
………….. ./н.р./ 
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Т.е. оттегляте си предложението за отпадане на точката. Да 

преминем към гласуването? 
 
Медиха ХАМЗА 
………….. ./н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, заповядайте. Той въпросът по принцип на друго място беше 

зададен. Заповядайте. 
 
Медиха ХАМЗА 
Не и отговорих. Няма нищо, което да е опасно за децата от детската 

градина, с отделни входове затова че няма хората от какво да се 
притесняват. Напротив и лицата с увреждания и децата ще живеят в една 
общност и ще се познават взаимно, което е и целта и бъдещето в 
политиката ни, социалната. 

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

на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 5, предложението не се приема. 
 
Ради Радев – „за“. 
 
……………… /н.р./ 
Оспорвам гласуването. 
 
Иван ЛУКОВ 
Оспорено е гласуването. В режим на гласуване. 
 
2318-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА,  в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15015233ВН-002ВН/30.06.2015 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.“: Допълва т. 3 
„Имоти общинска собственост, предвидени за учредяване на ограничени 
вещи права“ в т. 3.3 „Учредяване на безвъзмездно право на ползване“ – 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67, 
представляващ помещения в партера на вх. В – част и вх. Г, състоящи се от 
входно антре (част), осем броя помещения, три броя складове, санитарен 
възел и коридор, с обща площ 253,23 кв.м.  



2318-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 и 
ал. 6 от ЗОС, по реда на чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № РД15015233ВН-002ВН/30.06.2015 г., 
Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на 
Сдружение „Семеен център – Мария”, с адрес на управление гр. Варна - 
9005, жк „Чайка“, бл. 67, вх. Б, върху  имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67, представляващ 
помещения в партера на вх. В – част и вх. Г, състоящи се от входно антре 
(част), осем броя помещения, три броя складове, санитарен възел и 
коридор с обща площ 253,23 кв.м., предмет на АОС 1751/2000 г., за срок от 
10 (десет) години. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 9; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
И Ради Радев – „за“. Станаха 35. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
50. 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. 
№ РД15012845ВН-004ВН/29.07.2015 г., Общински съвет –Варна приема 
следното изменение в „Годишната програма за управление и разпореждане 
с имоти-общинска собственост за 2015 г.“: Допълва т. 3 „Имоти общинска 
собственост, предвидени за отдаване под наем” в т. 3.5 „Учредяване 
безвъзмездно право на ползване” върху част от недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Преслав“ № 53, 
представляващ самостоятелен обект в сграда /СОС/ 10135.1506.631.1.1, 
етаж І, със застроена площ 128 кв.м.      

50.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС 
и във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД15012845ВН-004ВН/29.07.2015 г., Общински 
съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение 
„ИДЕА“, Булстат 175790260, със седалище и адрес на управление: гр. 
Варна, ул. „Синчец“ 19, ет. 3, ап. 11, върху част от недвижим имот – частна 
общинска собственост, гр. Варна, ул. „Преслав“ № 53, представляващ СОС 
10135.1506.631.1.1, етаж І, със застроена площ 128 кв.м., предмет на АОС 
№ 6355/13.04.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна по 
надлежния ред, за срок от 5 (пет) години. 

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

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Начков, заповядайте. 
 



Пламен НАЧКОВ 
На комисията също се обсъжда този въпрос, като бяха поканени 

представителите на сдружението да кажат какво смятат да правят. Първо, 
сдружението е новорегистрирано, без опит. Второ, идеята им е да имат 
помещение и да кандидатстват по европейски проекти. И в тази връзка при 
липса на някакъв опит в решението значи, ако има някой .. Аз помня, че 
две жени бяха, които представиха, може да им се даде думата и на тях 
нали, но помещението е ползвано от бившата Общинска банка на 
„Преслав“ 53 , така че дали е целесъобразно такъв имот да се предоставя за 
такива нужди? 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Вие сте може би представител на сдружението? 
 
Стояна СТОЕВА  
Добър ден. Благодаря за възможността. Казвам се Стояна Стоева и 

съм партньор в тази инициатива, която се нарича „Социална чайна“. Това е 
един проект, който първо има зад себе си вече година и половина история 
и преговори с различни партньори. Ние участвахме в един много голям 
конкурс, който беше на национално ниво посветен на социалното 
предприемачество и той беше осъществен с подкрепата на една шведска 
фондация „Рич фор чейндж“ и медийната подкрепа на „Нова телевизия“. 
Нашият проект в национален мащаб беше излъчен сред 212 други проекта 
и зае трето място. Извън тази подкрепа Община Варна нееднократно, в 
лицето на г-н Портних заяви желанието си да съдейства за реализирането 
на този проект и по този начин ние попаднахме в ситуация, в която 
решихме да преговаряме едно ефективно партньорство, тъй като този 
проект многократно надхвърля някакви частни интереси, той има за цел 
реално да обезпечи една здравословна и реалистична среда за тези 
младежи, които излизат от институция, защото тяхната интеграция реално 
се случва по много сложен начин. От ползватели на социални услуги, 
каквито са те в институциите и в защитените жилища, излизайки на пазара 
на труда те отново се превръщат в същите такива ползватели на социални 
услуги. Чрез този проект ние реално искаме да променим реално 
социалната среда, в която се случва техния живот, т.е. те да могат да учат 
през общуването си с други равни. По отношение на капацитета на 
„ИДЕА“, „ИДЕА“ е организация, която има зад гърба си, има го 
приложено в документацията включително, която съм поверила на вашето 
внимание. Приложена е цялата документация на сдружение „ИДЕА“, която 
има опит както в управление на международни проекти, така в управление 
на проекти, които са финансирани от Община Варна по схемата на 
младежките проекти, но също така управление на проекти свързани с 
европейски и ви-ес доброволци, и достатъчно други дейности, с които е 
доказан капацитета на организацията включително в рамките на 
кампаниите „Варна 2017“ и нейните кандидатури. Така че моето 



възражение по отношение на това, че нямаме капацитет и не сме 
новорегистрирано сдружение. Сдружението е регистрирано през 2003 г., 
така че то има … 

 
Иван ЛУКОВ 
2003? 
 
Стояна СТОЕВА  
2003. … На всякакви други въпроси съм … 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Балабанов, заповядайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми колеги, както разбрахме това е проект, който е пряко 

свързан с титлата „Европейска младежка столица“, която Варна спечели. 
Призовавам ви да подкрепим тази добра инициатива и да предоставим 
безвъзмездно за ползване това помещение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н заместник - кмета. Заповядайте, г-н Пейчев. 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Едно допълнение само уважаеми г-н председател, уважаеми дами и 

господа общински съветници, уважаеми съграждани. Допълнително към 
тази идея г-н Портних осигури разговори и с Изпълнителна агенция за 
малки и средни предприятия в лицето на изпълнителния директор г-жа 
Захариева и националния координатор г-н Александър Джуганов. Вече сме 
провели две срещи, в които хората от изпълнителната агенция са 
ангажирани с тази идея да подпомогнат сдружението, за да могат тези 
социални групи, които ще бъдат предмет на работа на сдружението да 
бъдат подпомагани включително и от Изпълнителната агенция за малки и 
средни предприятия, които имат много повече информация и могат да 
съдействат чрез фирми с които работят, чрез възможности за разкриване на 
работни места и т.н. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Пейчев. Заповядайте, г-н Липчев. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Един въпрос - там пише част от помещението. Мисля, че за другата 

част, дали не беше държавна собственост? … Да, как е уредено това нещо? 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-жо Софрониева? 



Стояна СТОЕВА  
Аз мога да Ви отговоря на този въпрос. Първият … 
 
Иван ЛУКОВ 
Момент, момент. 
 
Стояна СТОЕВА  
Извинявайте. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
На тези въпроси трябва да отговори администрацията, г-н Луков. 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, г-н Начков … Директор дирекция мисля, че е тука. 
 
Пламен НАЧКОВ 
……. /н.р./ тъй като информацията, която представиха от 

сдружението, партньора от това сдружение, действително те на комисията 
малко повърхностно, частично, айде да не е повърхностно, частично 
представиха за чайната нали и нямаше време за друго, но базирайки се на 
това, което тя спомена като опит  и действително, ако са от 2003 г. и това, 
което г-н Пейчев сподели, ние винаги сме заставали зад идеята „Варна 
Европейска столица на младежта“ затова считам, че при тази ситуация на 
развитие на дебатите нашата група също следва да подкрепи идеята на 
това сдружение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Г-н Бойновски, имате ли възможност и готовност да 

отговорите за собствеността? 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Така както е направено предложението е направено за първия, 

партерния етаж, който е 100 % общинска собственост. Г-н Липчев се бърка 
с втори и трети надпартерен, които са 50 на 50 съсобственост с Областна 
администрация. Това помещение е 100% общинска собственост. … Само 
отдолу помещения. … Да. 

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Аз не се бъркам, аз зададох въпрос г-н Бойновски. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Значи тука е … 
 
 
 



Петър ЛИПЧЕВ 
Това е по моите спомени, затова Ви попитах …. /н.р./ Аз не се 

бъркам. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
… това е 100% … 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Аз не се оправдавам нещо. Така или иначе има в известна степен 

съсобственост на тази сграда. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Но не е предмет на предложението. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Бойновски. Предметът на предложението е 100% 

общинска собственост доколкото разбрахме, а втори и трети етаж са 
съсобственост с … Добре. Други мнения и съображения? Няма. В режим 
на гласуване 

 
2319-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15012845ВН-004ВН/29.07.2015 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“: Допълва т. 3 
„Имоти общинска собственост, предвидени за отдаване под наем” в т. 3.5 
„Учредяване безвъзмездно право на ползване” върху част от недвижим 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Преслав“ № 53, представляващ самостоятелен обект в сграда /СОС/ 
10135.1506.631.1.1, етаж І, със застроена площ 128 кв.м.      

2319-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
ЗОС и във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на Община Варна с изх. № РД15012845ВН-004ВН/29.07.2015 г., 
Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на 
Сдружение „ИДЕА“, Булстат 175790260, със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, ул. „Синчец“ 19, ет. 3, ап. 11, върху част от 
недвижим имот – частна общинска собственост, гр. Варна, ул. „Преслав“ 
№ 53, представляващ СОС 10135.1506.631.1.1, етаж І, със застроена площ 
128 кв.м., предмет на АОС № 6355/13.04.2011 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Варна по надлежния ред, за срок от 5 (пет) години. 

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

 



Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 6, предложението се приема. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
51. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в изпълнение 

на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. 
№ РД15006777ВН-001ВН/29.07.2015 г., Общински съвет – Варна приема 
следното изменение в т. 3 на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.”: Допълва в т. 3.5 
„Учредяване на безвъзмездно право на ползване” върху  имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, представляващ ПИ с 
идентификатор 10135.5502.5, с площ 19 669 кв.м., предмет на АОС № 
8506/02.06.2015 г. 

51.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, 
във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 и т. 6 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна  
учредява безвъзмездно право на ползване на  Сдружение с нестопанска цел 
„Институт за внедряване на Европейски практики“, със седалище и адрес 
на управление: гр. Варна, кв. Трошево, бл. 37, № 49а, представлявано от 
Боян Керемидчиев - председател на Управителния съвет, върху имот-
частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, представляващ ПИ с 
идентификатор 10135.5502.5, с площ 19 669 кв.м., предмет на АОС № 
8506/02.06.2015 г., вписан по надлежния ред в Служба по  вписвания – гр. 
Варна, за срок от 5 (пет) години. 

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? Г-жа Парушева, заповядайте. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, да кажа, че не съм член на комисия по „Собственост“. 

Първоначално бях „против“ това предложение. След като проведохме 
няколко дебати с колеги, които са членове на комисия по „Собственост“ и 
с главния архитект по повод на това, зоната в която попада тази територия 
допуска ли реализиране на подобен проект - така общо взето си промених 
мнението по повод на целесъобразността на създаване на подобен продукт 
или услуга, която да ангажира този тип туризъм във Варна. „Против“ съм 
обаче, това да бъде безвъзмездна дейност. В този смисъл подкрепям идеята 
да се случи този проект, но считам, че не следва да бъде с безвъзмезден 
характер, тъй като то всъщност, само по себе си представлява стопанска 
дейност. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения? ... Т.е. правите предложение да бъде? 



Таня ПАРУШЕВА 
Под наем. 
 
Иван ЛУКОВ 
Под наем да се дава, възмездно. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, но тогава с гласуването, което ще направим за 

предложението, което току що беше изчетено, ако не събере 34 гласа да го 
върнем на администрацията за да бъде преразгледано отново за под наем 
да бъде отдадено. 

 
Аврам ТОДОРОВ 
…………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Сега да го вземем? ….. Г-н Тонев. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Ние сме съгласни да бъде гласувано, но ако не събере 34 гласа не да 

измисляме ние нещо в момента как да бъде дадено под наем, на кого да 
бъде дадено под наем, но можем да вземем принципно решение, че би 
могло да бъде отдадено под наем за осъществяване на точно такъв предмет 
на дейност, но нека да е с тръжни условия, защото това сдружение го 
виждаме за първи път. Вижте как стана полемиката преди малко - какъв му 
е опита за организирането на подобни кемпери? То ли е най-доброто? И в 
този дух, ако не приемем нашите гласове да е безвъзмездно, да го върнем 
на администрацията да организира търг за въпросното нещо като предвид 
на това, че е края на сесията може да го вземем решението по принцип 
сега, а администрацията да измисли тръжни условия с този предмет на 
дейност за срок до 5 години, но на търг, а не на конкретно лице. Благодаря 
ви. 

 
Боян КЕРЕМИДЧИЕВ 
Извинявайте аз съм председателя на сдружението. Може ли да 

обясня по-подробно идеята? Ще ми дадете ли възможност? 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте. 
 
 
 



Боян КЕРЕМИДЧИЕВ 
Благодаря Ви. Аз съм председател на сдружението. Искам малко по-

подробно да ви запозная с идеята, за да стане ясно за какво става въпрос. 
Това е разработена стратегия съвместно с Министерството на туризма за 
даване на начало на този вид туризъм в България по начина по който се 
случва той много отдавна в цяла Европа, където такива обекти действат 
много отдавна. За съжаление България и Румъния не присъстват на картата 
на Европа във всички сайтове, рекламиращи този вид туризъм поради 
следните причини: няма такива обособени обекти, които да отговарят на 
европейските стандарти. Поради тази причина, аз членувам в 
международни кемпер организации, колегите от чужбина дори 
застрахователите отказват да ни застраховат караваните и кемперите, 
защото в България няма ситуирани такива обекти, които да отговарят на 
международните стандарти, затова с г-жа Ангелкова разработихме 
стратегия за развитие на този туризъм в България и въобще за 
прекатегоризирането на такъв вид обекти, включително и къмпинзи, който 
проект беше приет вчера на Министерски съвет и преценихме, че Варна, че 
този проект е хубаво да стартира от Варна с оглед на домакинството на 
Варна като Младежка европейска столица и запитванията, които имаме 
вече от наши международни партньори във връзка с това. 

Относно съображенията на някои съветници, че е безвъзмездно - 
наистина всяко стартиране на такъв проект е много тежко финансово и 
понеже, примерно да дам пример - в Европа, когато сме ходили по такива 
места, става въпрос за кемпер стопове, обичайната такса е около 10 евро. В 
България тя не може да е повече от 10 лева примерно, така че такъв обект 
не може да генерира някакви печалби. Приходите от дейността ще бъдат 
използвани за реализиране целите на сдружението, а именно ситуиране на 
такива обекти в останалите атрактивни за туризъм градове в България. 
Разчитаме на партньорството на Община Варна. Ние от своя страна се 
задължаваме този обект да бъде подготвен, за да бъде лицензиран по 
европейските стандарти, за първи път в България да се случи такъв обект, 
което включва правене на ограда и слагане на мобилни бани, тоалетни и 
захранване с електричество на кемперите, които ще идват. Просто по този 
начин Варна ще привлече друг вид туристи, а не ол инклузив туристите. 
Туристите, които пътуват по този начин са хора, които идват с цел да 
разгледат града, да се запознаят с културата, с археологическите обекти в 
града, тези хора са платежоспособни и ще генерират приходи в малките 
обекти като ресторанти и магазини в града.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Г-н Недков. 
 
Боян КЕРЕМИДЧИЕВ 
Ако има въпроси съм готов да отговоря. 
 



Николай НЕДКОВ 
Уважаеми съветници знаете, че аз съм един общинските съветници, 

който е бил винаги „против“ безвъзмездното отдаване. В случая обаче 
подкрепям горещо това предложение и обяснявам защо. Преди 20 год. не 
съществуваше понятие „туризъм“ в Република Турция. В момента те са 
далеч пред нас благодарение на това, че държавата даде безвъзмездно за 50 
год. земята покрай цялото Егейско крайбрежие. Какво направи българския 
частник. Първо купува скъпа земя, след това прави хотели. Съответно той 
може да купи малко късче земя, да направи един голям хотел, на малко 
късче земя и като резултат един неплатежоспособен туризъм. … Да. След 
което хотелиерът фалира, туроператорът го изнудва с ниски цени за 
нощувки и виждате какво става в България. Касае се за едно начинание, 
което в Европа се развива много отдавна и ако сте ходили на туристически 
изложения има такива в Германия, където от един павилион, от 10 
павилиона туристическо изложение, 3 павилиона са с брошури и 
хотелиери, а 7 павилиона са за кемпери и яхти. Освен това, това което се 
предлага е един туризъм, който не е ол инклузив, за съжаление вече ние 
стигнахме фазата 20 долара ол инклузив да предлагаме, а за хора, които се 
интересуват от културен и опознавателен туризъм, т.е. хора които идват с 
леката си кола, които няма да отидат в кебапчийницата или пък на общата 
ясла в хотела, а ще отидат в музея, ще отидат в ресторанта, ще отидат в 
магазина. Хора, които допълнително ще харчат. И един последен пример. 
Какво направи държавата с курорта „Камчия“. Тя скъпо го продаде, в 
кавички разбира се, на съмнителни инвеститори вместо безвъзмездно да 
предостави по 20, 30, 40 декара на големи световни вериги. „Четири 
сезона“, „Мариот“, и в момента това щеше да е най-добрият български 
курорт по цялото Черноморие. За сметка на това имаме едно пълно нищо. 
От 15 000 туриста преди 30 год. в момента имаме 0 туристи. Като 
изключим 4 - 5 пионерчета от Съветския съюз. Така че горещо подкрепям 
това предложение. Това е новаторско в България и по Черноморието. Нека 
един път и ние подкрепим нещо за едни хора, които са помислили да 
направят нещо добро за Варна. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-жа Парушева, заповядайте. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Г-н Недков явно не е разбрал какво имах предвид. Пак казвам. Бях 

„против“ предложението. Категорично след като разговарях с част от 
колегите и главния архитект съм убедена, че такъв проект трябва да 
съществува. От експозето на председателя на това сдружение още повече 
съм убедена, че трябва да го дадем на конкурс, било то и със защитен 
инвестиционен проект, т.е. правим си конкурс, идват кандидатстват с 
инвестиция какъв къмпинг ще изградят точно за кемпери и тогава 
избираме кой да го направи. Безвъзмездно на някой, който не е създавал 



такъв продукт и който ми обяснява, че 10 лв. ще бъдат … Значи, първо 
какви 10 ля.? Тук говорим за търговска дейност. Не съм „против“ този 
проект. Напротив. Само че смятам, че трябва да се случи по най-
правилния, за този град начин. 20 дка дори и да ги дадем безвъзмездно с 
гарантиран проект инвестиционен, хайде да го видим този инвестиционен 
проект, защото ако си говорим за 3 химически тоалетни и ограда, която да 
ми е инвестицията за това нещо, това не е лицето и това не е продукта, 
който искаме да направим. Така че категорично подкрепям това да има 
такъв проект, но категорично си заявявам мнението, че той трябва да бъде 
на конкурс. Дали той ще е за инвестиция или с цена, това е друга тема. А 
изборът на туристите, които избират Варна или който и да е български 
град като дестинация и дали ще ядат кебапчета или ще гледат култура е 
техен. Да, ние трябва да работим в това да им предложим тези неща и да ги 
улесним максимално много да ги видят. Това правим. И това не е в 
конфликт с това, което казвам. Да се защитим това какъв проект първи ще 
получим. Не съм „против“. 20 декара. Нека да са защитени с 
инвестиционен проект, такъв какъвто наистина да подкрепим. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Костадинов, заповядайте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
В продължение на това, което каза колегата Недков искам да дам 

един допълнителен пример. Той спомена за практиката в Турция и 
Егейските курорти. Аз ще дам една друга практика от Грузия. Град 
Батуми, който се намира по хоризонтала точно срещу Варна. Грузия беше 
и продължава да е една от най-бедните бивши социалистически републики. 
В Батуми преди 8 год. имаше малка гражданска война и градът беше сцена 
на сражения между местни милиции, които бяха опозиция на централното 
правителство и тогавашния президент Саакашвили. В момента обаче в 
този град има представени почти всички световни хотелски вериги, като 
тези, които спомена и г-н Недков. Там има два небостъргача, има 
океанариум с косатки и има невероятен бум на туризма, който в момента 
осигурява вътре в сами град, който е от порядъка на 180 - 200 000 души, 
т.е. по-малък от Варна, ръст на брутния вътрешен продукт от порядъка на 
40 % на година. Начинът това нещо да се случи е много прост. Той е на не 
повече от 30 км. на турската граница, наблизо имам курорти, които са 
около Синоп и Трапезунд, турците имат магистрала до границата. Това 
което направиха грузинците беше точно това, което всъщност се предлага 
сега в момента, тъй като те ако трябва да влязат в такива дълги и сложни 
процедури очевидно е, че не биха привлекли инвеститори още повече, че 
Грузия не е и пък най-любимото поле за инвестиции на който и да било, 
предвид на това, че 1/3 от територията на страната й все още е окупирана 
от две самопровъзгласили си републики. Ефектът е огромен. От тази 
гледна точка аз смятам, че след като в една държава е станало, в друга 



държава е станало и то съседни такива и в някаква степен конкуренти на 
нашия все по, за съжаление умиращ туристически продукт, единственото, 
което ни остава е да направим така, че да използваме това, което са 
направили те с надеждата, че щом като е проработило там ще проработи и 
в България. Определено. И идеята е в крайна сметка да се даде възможност 
за едно бързо развитие, защото през последните години виждаме много 
добре как има едни добри намерения, които в крайна сметка не се случват, 
затъват в процедури, затъват в най-различни административни неуредици. 
Аз мога да дам тук примера и включително ние дадохме няколко 
безвъзмездни право на ползвания за най-различни организации, но аз съм 
запознат с едно читалище, на което вече втора година му се отказва 
помещение, въпреки че отговаря на закона и читалището осъди общината 
за това и продължава да му се отказва. Ето това ме притеснява и затова не 
искам да се губи време и затова смятам, че трябва да подкрепим това 
предложение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Г-н Тонев поиска думата. Заповядайте, г-н Тонев. 
  
Владимир ТОНЕВ 
Изглежда наистина тук се превръща в нещо много странно. Ние 

говорим едно и също, на едни и същи езици. Това без съмнение трябва да 
го има, дори и двамата колеги, и колегата Недков и Коцето казаха, че това 
трябва да го има и те самите казват, че е най-добре и дадоха за пример „са 
влезли световни вериги“. Ние изразяваме категорично съмнение в 
качеството на лицето, което иска да го реализира и ние да му го дадем 
безвъзмездно, защото освен, че той е обиколил в чужбина и е видял къде 
какво има, но ние не разбрахме какъв е неговия опит в изграждане на 
подобни съоръжения. Ако е само с гледане знаете приказката за кучето и 
месаря, така че поддържаме предложението. Безспорно това трябва да го 
има, но нека да изберем правилната организация, която това нещо ще го 
направи. Затова по-добре е това да стане с конкурс или търг, нека 
администрацията да прецени и в зависимост от това, кое ще бъде най-
голяма ценност, цената или инвестицията е начина по който се организира. 
Нека дадем възможност на международни кемпер вериги да участват, а не 
да предрешим сега въпроса. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Темелков, заповядайте 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Имам само едно притеснение относно обществения ред и мястото, 

където ще бъде това изградено като кемпери от гледна точка на това, че 
Аспарухово е един хубав квартал, наистина и дали ще се спазва 
обществения ред и като цяло ситуацията там, където се предвижда дали 



няма да пречи наистина на гражданите. Това са моите опасения и ако има 
възможност да се потърси някое по-подходящо място където да не е така 
централно. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения, колеги? Постъпи предложение, това 

…. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Моля? 
 
Аврам ТОДОРОВ 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
А вимето, аз чух името. … И аз името чух. … Добре, но така или 

иначе постъпило е и предложение да бъде отдаван този имот, за тази 
дейност възмездно, не че да я няма дейността. Предлагам …. 

 
Марина КАРАПЕТЯН 
Г-н председател, много се извинявам. Аз в момента се запознавам 

със скицата подробно. Тъй като чета Район „Аспарухово“, кв. „Галата“, 
местност „Черноморец“. Тук на скицата има начертана Варненска морска 
гимназия. Последно къде … Къде е … Защо е дадено кв. „Галата“, 
„Черноморец“, а тук Варненска морска гимназия? Леко объркана съм. В 
крайна сметка къде се предполага да са тези 20 дка за кемпери? Някой 
може ли …. 

Валентина СОФРОНИЕВА 
Доколкото обясни главния архитект на комисия, тъй като беше 

извънредна точка в дневния ред, това ще бъде зад „Багра“, кв. 
„Аспарухово“. 

 
Марина КАРАПЕТЯН 
Защото аз живея в кв. „Галата“ и се обърках в крайна сметка аз къде 

живея нали и пише адрес на поземления имот: гр. Варна, Район 
„Аспарухово“, кв. „Галата“, местност „Черноморец“. Само че аз не живея 
срещу морска гимназия или до „Багра“ и в тази връзка тази скица, която е 
тука нали някой да уточни къде е този имот, защото има служба по 
геодезия и картография и адрес на поземления имот местност 
„Черноморец“. „Галата“ е на няколко километра след „Аспарухово“ и след 
това нещо. Не, просто някой да уточни. Не мисля, че е забавно нали това, 
което говоря. … Къде е … 



 
Петко БОЙНОВСКИ 
Значи скицата е издадена от службата по геодезия, кадастър и 

картография. Имотът се намира зад „Багра“ в „Аспарухово“ на локалната 
алея на канала. 

 
Марина КАРАПЕТЯН 
Значи не е в „Галата“ и не е в местност „Черноморец“? 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Не е в „Галата“, не е в местност „Черноморец“. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Да, знам къде е. Там веднага в ляво. Но „Галата“, „Черноморец“ и 

изведнъж Морска гимназия …. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Така. Колеги предлагам да гласуваме първо това, което беше 

изчетено от г-жа Софрониева, като предложение и ако не събере 
необходимия брой гласове ви предлагам следващо гласуване да изглежда 
по следния начин: Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община 
Варна да изготви, за изготвяне на предложение до Общински съвет за 
отдаване под наем на ПИ със съответния номер за имота и уточняване на 
инвестиционните изисквания към наемателя. Ако не мине, не събере 
необходимият брой гласове ще предложа този текст да бъде гласуван. 
Други мнения и съображения имате ли колеги? Няма. В режим на 
гласуване. …. Гласуваме това, което беше предложено и изчетено от г-жа 
Софрониева, за безвъзмездно право на ползване. Ако не събере 
необходимия брой гласове ще гласуваме следващо, което предложих тук 
на … 

 
Пламен НАЧКОВ 
… май беше обратното …. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Така е, прав сте. Гласуваме за безвъзмездното право на ползване. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
2320-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15006777ВН-001ВН/29.07.2015 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в т. 3 на „Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.”: 
Допълва в т. 3.5 „Учредяване на безвъзмездно право на ползване” върху  



имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.5502.5, с площ 19 669 кв.м., 
предмет на АОС № 8506/02.06.2015 г. 

2320-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
ЗОС, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 и т. 6 от НРПУРОИ, Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение с 
нестопанска цел „Институт за внедряване на Европейски практики“, 
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Трошево, бл. 37, № 49а, 
представлявано от Боян Керемидчиев - председател на Управителния 
съвет, върху имот-частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.5502.5, с площ 19 669 кв.м., 
предмет на АОС № 8506/02.06.2015 г., вписан по надлежния ред в Служба 
по  вписвания – гр. Варна, за срок от 5 (пет) години. 

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

 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 3; въздържали се – 9; 

отсъстващи – 6, предложението не се приема. 
 
Предлагам … 34 трябва да са гласовете. .. Предлагам да гласуваме 

следния текст: Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
за изготвяне на предложение до Общински съвет за отдаване под наем на 
ПИ 10135.5502.5 и уточняване на инвестиционните изисквания към 
наемателя. 

 
2321-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да изготви 
предложение до Общински съвет – Варна за отдаване под наем на ПИ с 
идентификатор 10135.5502.5, с площ 19 669 кв.м., предмет на АОС № 
8506/02.06.2015 г., вписан по надлежния ред в Служба по  вписвания – гр. 
Варна, както и да уточни инвестиционните изисквания към наемателя – 
Сдружение с нестопанска цел „Институт за внедряване на Европейски 
практики“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Трошево, 
бл. 37, № 49а, представлявано от Боян Керемидчиев – председател на 
Управителния съвет. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 1; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
52. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59 - 61 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна одобрява Споразумение за сътрудничество между 



„Балкански ентъртеймънт“ ООД и Община Варна, съгласно приложение 
към настоящото решение. 

Възлага на кмета на Община Варна подписването на 
споразумението, както и извършването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Атанасов, заповядайте. След това г-н 

Начков. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, това предложение беше 

отхвърлено около пет пъти в комисии, последната комисия мина. В 
момента искам да зачета няколко неща, че въз основа … Т.е. имаше 
няколко, има няколко становища, така че разпоредбата на Наредбата за 
реда за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ на 
Общински съвет, съгласно чл. 6, ал. 1 от същата наредба не се допуска 
поставяне на преместваеми обекти върху няколко улици или площади на 
територията на Община Варна, включващи над 20 метра по протежение на 
улица, за която искането попада точно под т. 9 на забранителния режим. 
Няколко становища има и от комисията по „Архитектура“, мисля че ако е 
възможно и председателя на комисията може да каже допълнително тези 
становища. Другото което е - ще коментираме това споразумение, но в 
споразумението е посочено като част от основанията е цитирана Наредбата 
за реда за поставяне на преместваеми обекти, като е цитиран чл. 24, ал. 1, 
т.е. ал. 3, но той засяга и ал. 1, т. 1 и 2. В случая обаче същият попада и под 
чл. 25, ал. 1, че схемите за разполагане на преместваеми обекти съгласно 
чл. 21, ал. 1, т. 1 и 2 в общински и държавни имоти се изработва служебно 
от техническа служба на съответната районна администрация до 30-ти 
ноември на предходната година. Така, това е по отношение на да кажем 
законосъобразността. Сега ще коментирам малко и по това споразумение, 
което според мен не знам споразумение ли е или не. Във самото заглавие е 
написано „Споразумение за сътрудничество“. В преамбюла и по-нататък 
на няколко пъти в чл. 1 е „договора“, в чл. 5 е „споразумението“, в чл. 6 
пак е „споразумението“, после в чл. 7 е „договора“ - не мога да разбера 
договор или споразумение последно е това. Така. За разполагането на този 
обект и капацитета, който е от 750 зрителски места, става въпрос за едно 
доста по-голямо съоръжение, което ще бъде поставено на това място и 
мисля, че това е зелена площ и доста от нещата в самото споразумение, ако 
по-нататък естествено почнем да коментираме по него, са доста неясни и 
според мен не са в полза на втората страна, в случая Община Варна. 
Изтъкнато е, че там могат да се провеждат мероприятия, които касаят 
естествено и Община Варна. В момента Община Варна инвестира огромни 
средства и изгради един чудесен комплекс „Спортна зала“, т.е. преустрои 
го, където има 5 000 места, прекрасно място за мероприятията, които 



Община Варна може да си провежда. Не виждам защо тук се изтъква друга 
причина Община Варна да провежда някъде другаде мероприятия след 
като има такова съоръжение с такива огромни инвестиции направени от 
Община Варна. Другото, което е. Ами има още 3 цирка или 2 цирка, които 
са на територията на Община Варна, които си идват, подават си 
документите към местната администрация, издава им се разрешителното, 
плащат си, плащат си и за смет, така че защо трябва към едни да 
отговаряме по този начин, към други да не отговаряме по този начин. Би 
трябвало всички да са равнопоставени по отношение на предоставените 
услуги. Имам много коментари по отношение на самия договор или 
споразумение, не знам как ще го наречете, които не знам дали сте ги чели, 
не искам да ви занимавам в подробности и да ви чета член по член нещата, 
които съм подчертал и които смятам, че са недопустими в подобно 
споразумение или пак казвам договор, трябва да се уточни какво е, но 
моята идея е Община Варна, ако има подобно желание нека да провежда 
всички там изнесени заседания или пък ако иска да прави мероприятия в 
прекрасната „Спортна зала“, която е направена, а останалите неща, както 
за останалите циркове да бъдат отдадени възмездно и да си плащат всички 
необходимите такси и за предоставянето на тези територии, без да 
коментирам - ще помоля ако е възможно и колежката да коментира по 
отношение на това за законосъобразността и връщането, и доста 
становища, които са по отношение на тази преписка. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Атанасов. Г-жа Парушева, заповядайте. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Тази преписка общо взето втора година мисля, че се движи между 

различните комисии. Ние два пъти сме я разглеждали на комисия по 
„Архитектура“, тъй като изрично е да обясняваме какво име е „Цирк 
Балкански“. Значи те са направили наистина световна оценка на 
изкуството, което създават и мисля, че никой всъщност няма коментар по 
повод на същността на самата им дейност. Но касаещо реализирането на 
този павилион, който включително имайки предвид, че идеята е той да е 
стационарен, размерите му, инвестиционния проект такъв какъвто е 
показан в имот за озеленяване всъщност получихме коментар с няколко 
становища от страна на дирекция „Архитектура“, че той няма как да се 
реализира по този начин, това инвестиционно намерение в този имот. Тук 
не става въпрос за поставяем павилион тип „циркова площадка“, а става 
въпрос за стационарен такъв. По памет не знам … /н.р./, но мисля че беше 
над 800 кв.? Два пъти връщаме с коментар нали да се дефинира кой терен, 
за да може да се случи, т.е. чисто градоустройствено мисля, че арх. Бузев 
също е потвърдил това на колегите, които са направили консултацията - 
чисто градоустройствено дори и да вземем положително становище в 
момента няма как да се случи строеж на това място, защото то в Общия 



устройствен план първо е с отреждане за озеленяване, второ резервира 
част от уширението на булеварда прилежащ към този терен и е заявено в 
трасето на булеварда. Да речем че 3 години може би няма да имаме 
инвестиционни намерения за реализиране на този булевард. Вторият ми 
коментар чисто, не в качеството ми на това, че сме разгледали тази 
преписка в комисия по „Архитектура“, отново е по повод на 
безвъзмездността, тъй като това отново е стопанска дейност … 

 
Иван ЛУКОВ 
То не е за безвъзмездно. … Тъй ли? 
 
Таня ПАРУШЕВА 
И смятам, че … На мен това ми е позиция винаги. Всичко което 

генерира и представлява стопанска дейност моята позиция е, че съм 
„против“ това да бъде безвъзмездно.  

 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, представител на „Академик Балкански“. 
 
Росен БОЯНОВ 
Уважаеми варненци, тъй като г-н Атанасов се изказа точно, направо 

неправилно за цирковете давата, които са пребиваващи тук, нека да 
погледне реално кой цирк е легитимен в цяла България и кой не. Би 
трябвало, когато издавате документите за плащане на наем, някакъв да си 
покажат легитимността за строеж, лиценз и т.н. … Не, обръщам се към 
всички, но понеже Вие поставихте въпроса, че имало още два цирка. … То 
има, но не са законни. … Е ми да. … 

 
Иван ЛУКОВ 
Значи не сме тука хората, които да казваме кое е законно и кое не. 

Има съд за тази работа. 
 
Росен БОЯНОВ 
Второто, което е - отговаряме на всички изисквания по новия проект, 

който го направихме и г-н Бузев го одобри, че има 20 метра отстояние от 
булеварда. .. Нужните 23 метра ги има от към булеварда към 
построяването на цирка. Второто, което е - защитихме интересите, че сме 
номер едно в Европа, номинирани сме и това, което искаме да го създадем 
съвместно с Община Варна, това е че Община Варна ще ползва също 
терена, т.е. залата когато поиска и мислим, че това ще бъде хубаво за 
благото на народа на гр. Варна, тъй като там това е терен озеленяване, 
обаче е кучешки терен за разхождане на кучета. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах. Г-н Начков поиска думата и г-н Атанасов след това. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Реплика, г-н Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Съжалявам, не знам 

как да Ви отговоря, не Ви знам фамилията. .. Уважаеми г-н Боянов, тук не 
коментирам кой е легитимен, кой е нелегитимен, нито коментирам дали 
Вашият цирк, напротив - нямам нищо против .. Моля Ви, изслушайте ме. 
Нито имам нещо против, нито съм казал, че този цирк по някакъв начин е 
неправилно да бъде, но тук не става въпрос за легитимност, не става 
въпрос кой е известен и кой неизвестен. Става въпрос за нормативни 
разпоредби. Защото казахте господин … споменахте името за становището 
на г-н Бузев, ето го становището и аз го казах на  и на комисия и то е ясно 
и точно подчертано, точно чл. 21, ал. 1, т. 1 и затова го прочетох, че освен 
него има и чл. 25, ал. 1 и пак ще я зачета, че схемите за разполагане на 
преместваеми обекти по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 2 в общински и държавни 
имоти се изработва служебно от техническа служба на съответната 
районна администрация до 30-ти ноември на предходната година. Тук пак 
казвам, не говорим и нямам нищо против този цирк, който Вие 
представлявате или някой друг, или въобще хора искат да правят някакви 
инвестиционни намерения. Искам да се спазват разпоредбите и искам това 
споразумение или договор, защото не става ясно какво от двете е, да има 
ясни и точни условия. Освен това там има ангажимент на Община Варна 
да изпълни цялата инфраструктура. Може да го зачета, ако искате. Има 
точно и условия вътре, за да не влизам в подробности, които мога да 
коментирам по-нататък. Така че това е моето становище и то не е лично 
към Вас или към цирка. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Начков, след това г-жа Парушева, заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз ще започна с думите на г-жа Парушева, която каза една много 

добра приказка, че замиращото в България цирково изкуство и желанието 
на един известен цирк да реализира дейност във Варна предполага 
достатъчен интерес икономически, който те са си направили, културно за 
разширяване на възможностите за различни мероприятия и имайки 
предвид, че в града ежегодно се въртят между 4 и 6 цирка аз считам, че на 
този етап сравнявайки името на „Академик Балкански“ и известността, 
която има в цялата общност нали считам, че издребняването с члена и 
алинеята на този етап ни вкарва пак в позицията да вземем трудно решение 
дали това е необходимо във Варна да съществува или не. Знаете един 



туристически град трябва да създава и съответните културни условия на 
почиващите. До сега говорихме за разнообразяване с кемпери, други за 
инклузив туризма, а знаете че голяма част от туристите са от Русия и 
обичат цирковото изкуство, а също и нашите съграждани. Аз мисля, че е 
полезно за тях да дадем положително становище, а по съдържанието на 
споразумението, ако има някакви претенции както колегата Атанасов каза,  
с юристката да се уточнят, но аз предлагам нашето решение да бъде 
принципно. Детайлизирането на това споразумение да е предмет на 
договора, който ще подпише кмета, защото ние не може всичко да му 
вменяваме, значи кмета трябва да има някаква свобода да си сключи един 
договор с цирка. Значи ние, че не възразяваме реализирането на тази 
площадка за цирка. От там нататък и сключване на договор от кмета, а 
кмета да си направи необходимото за сключване на договора. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Процедура. 
 
Пламен НАЧКОВ 
В тази връзка искам да обявя, че нашата група ще изрази 

положително становище по предложението … 
 
Станислав ИВАНОВ 
След дамата, процедура. 
 
Пламен НАЧКОВ 
…. в актуализирания вид. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Недков и той иска да се изкаже в подкрепа на цирка. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…. процедура след изказване ….. /н.р./ 
 
Станислав ИВАНОВ 
Процедура след изказването на г-жа Танева, да прекратим дебатите и 

да преминем към гласуване. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Да, коментарът ми щеше да е в посока на това, че всъщност 

възможността чисто процедурно за случване на този павилион, дали той 
ще бъде строеж или поставен, е въпрос на административна процедура. 
Проект на този етап няма внасян, няма одобрение от главния архитект, 
така че моля да не се спекулира с това нещо. Но това е предмет на 
административна процедура с Община Варна. Дотолкова доколкото в 
момента разглеждаме решение на Общински съвет за учредяване на право 



на ползване, изчистването на процедурата по възможността за реализиране 
на този проект не е предмет на това решение. Моят коментар отново е за 
безвъзмездността, т.е. правя предложение също да бъде възмездно. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Атанасов, заповядайте.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Процедура имаше …. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Е, той беше поискал думата преди да … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…. прекратяване на дебатите …. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Реплика. … Дуплика. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, поисках думата преди да се направи 

процедурното предложение. … Моля? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…. не съм видял …. /н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Начков, значи прекрасно е това, което казвате, само че тука не 

става въпрос да противопоставяме имена и хора, и защото сте принципен и 
защото принципно защитавате позициите точно по членове и то няколко 
пъти в това заседание и в предишни, защото Ви уважавам изключително 
много, че сте принципен и …. Защото Ви уважавам, че сте принципен и 
знаете и четете точно и ясно, и в момента съм учуден, че казвате, че ще 
тръгнем да гледаме точки и членове. Напротив, затова сме тук - да гледаме 
и да ги изчистим тези неща. Значи, никой не противопоставя, никой не 
казва кой какво ще допринесе за варненци. Ми хубаво, дайте да направим 
тогава безплатно след като е безвъзмездно, посещението на всички 
варненски деца, примерно, защото е безвъзмездно. Ами направете го това 
предложение. Иначе излиза по някакъв друг начин това, което ми казвате. 
Другото което е. В крайна сметка представленията нека са безплатни за 
училища примерно, за детски градини, нали … Тогава направете и това. 
Останалото излиза малко извън рамките на нормалното. Така че 
останалите циркове, не знам дали са законни или незаконни, това не е моя, 
не влиза в моите правомощия да ги проверявам, но всички трябва да са 
равнопоставени. След като на тях им е отговорено от дирекцията, че 



трябва да отидат към местната администрация, да си подадат заявленията, 
да им се определи място и скиците, където са определени по чл. 25, ал. 1 и 
да си плащат абсолютно всички разходи, които са свързани с 
експлоатацията на това съоръжение. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Има процедурно предложение за прекратяване … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не, не. Процедурата първо. 
 
Иван ЛУКОВ 
Сега тука вече не е до процедурата г-н Недков, но заповядайте. Ние 

сме политическа партия, която е за открито управление и можем да 
изслушаме абсолютно всички. 

 
Николай НЕДКОВ 
Искам само да ви кажа – преди не мога да си спомня преди колко 

години беше. Може би преди 10. Тогава бях изпълнителен директор на 
„Златни Пясъци“ и едно търговско дружество тогава си позволи съвсем 
безвъзмездно да предостави точно на Цирк Балкански една гола поляна 
пред пречиствателна станция „Златни Пясъци“. Тъй като тогава аз 
прецених, че по-добре да имаме един цирк в „Златни Пясъци“, отколкото 
една гола поляна. Мисля, че сега за Варна важи абсолютно същото. По-
добре да имаме един цирк като Балкански, отколкото една гола поляна. 
Същото важеше и за предното предложение. Не всичко е пари. Има визия. 
Трябва да има визия за този град, как той да се развива. И пропуснах да 
дам преди малко примера как турската държава плаща в момента плаща на 
всеки чартър кацнал в Турция 1000 евро, от собствения си джоб, а не им 
иска летищна такса. Напротив, освобождава ги от летищна такса и плаща 
1000 евро, защото знае ефекта след това какъв ще бъде от това. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Аз ви предлагам да разглеждаме в тази зала местните проблеми, 

които имаме тука да решаваме, да не се занимаваме с това Турция какво 
прави и какво е решила Турция. Да не се бъркаме във вътрешните работи 
на една съседна нам държава. … Така че нека да се съсредоточим върху 
това какво ни предстои във Варна да направим, а пък Турция си е техен 
проблем. … Постъпило е предложение за прекратяване на разискванията. 
Подлагам на гласуване предложението за прекратяване на разискванията. 
… Мога само да ви кажа, че навремето преди повече от 20 год. имахме 
площадка, която наричахме „Циркова площадка“ и всички знаехме, че е на 
„Акациите“ и когато кажеш „Цирковата площадка“ отивахме на 
„Акациите“ всичките. .. Ами точно на „Акациите“. … Как да не беше?  .. 



Ехе. .. Говоря за по-старото поколение, г-н Костадинов. … По-младите не 
го помнят. …. Ами имало е, щом още я помня значи я е имало. 

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

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Предлагам ви в основанията да се прибави и т. 8, която регламентира 

собствеността като по тази начин можем да дадем възможност това 
ползване и възмездно. …. Предложението … То си е възмездно, просто т. 8 
регламентира … Да, точно т. 8 регламентира и собствеността как да …. 

 
Николай НЕДКОВ 
…………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Така. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, дебатите приключиха …. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

2322-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 59-61 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна одобрява Споразумение за сътрудничество 
между „Балкански ентъртеймънт“ ООД, ЕИК 175197139, и община 
Варна, съгласно Приложение към настоящото решение. 

Възлага на Кмета на Община Варна подписването на 
споразумението, както и извършването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
В режим на гласуване, колеги. 
 
Резултати от гласуването: за – 21; против – 2; въздържали се – 20; 

отсъстващи – 5, предложението не се приема. 
 
А Вашето какво е? 
 
Пламен НАЧКОВ 
Няма да се одобрява споразумение, а че общинския съвет не 

възразява да се реализира предложението или какво е на „Балкански 
ентъртеймънт“ и отделно дето ви казах - възлагаме на кмета да сключи 
договор за възмездно ползване с цирка. .. Това го … Е ми … Когато се 
изказах нали казах …. 



 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Парушева това е в контекста, който беше … 
 
Пламен НАЧКОВ 
Значи не си ме слушал. 
 
Иван ЛУКОВ 
Същото …. Дайте да го изчетем тогава. … Г-н Начков изчитам това, 

което Вие предложихте, да видим дали правилно сме разбрали: 
 
2323-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 59 - 61 от 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна  възлага на кмета на Община Варна да 
подготви и подпише Споразумение за сътрудничество с „Балкански 
ентъртеймънт“ ООД, ЕИК 175197139, като извърши всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
В режим на гласуване, колеги. …. Значи не споразумението, а да 

подготви споразумение кмета. 
 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 4; въздържали се – 8; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Колеги, 12:45 ч. е, предлагам обедна почивка до 13:45 ч. 
      

  



Следобедно заседание – начало от 13:45 ч. 
 
 
Присъстват 44 общински съветника, отсъстват: 
 
Андрей ВАСИЛЕВ  
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Миглен ТОДОРОВ 
Снежана ДОНЕВА 
 
Иван ЛУКОВ 

 Нека всички да се регистрират в системата. Ако има някой проблем 
ето я госпожата. Има проблем с таблета. 

Колеги имаме положени тридесет и девет подписа, откривам 
следобедното заседание на Четиридесет и второто заседание на Общински 
съвет -  Варна. 
  



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

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

приходи и разходи за 2014 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на 
одитори за 2015 г. на: 

- „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 
ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 
СТАМАТОВ“ - ВАРНА” ЕООД. 

- „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕАД. 
(2) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 

„Градски транспорт“ ЕАД.  
(3) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 

„Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД. 
(4) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 

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

(5) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 
„Жилфонд“ ЕООД. 

(6) – даване на съгласие за продажба чрез търг на автобус „Ивеко“ 
собственост на „Дворец на културата и спорта” ЕАД. 

(7) – даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на търговски площи, собственост на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

(8) – одобряване на Правилник за реда за провеждане на процедури 
за продажба и отдаване под наем на имоти, собственост на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД. 

(9) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на 
културата и спорта” ЕАД за 2015 г. 

(10) – даване на съгласие на „Градски транспорт“ ЕАД за отдаване 
под наем на гаражна площ. 

(11) – одобряване на Споразумение между „Дентален център І - 
Варна“ ЕООД и Община Варна. 

(12) – избор на независим оценител за изготвяне на оценка на 
активите, пасивите и фактическото състояние на „Варна Ефкон“ ООД с 
оглед определяне стойността на дружествените дялове. 

(13) – възлагане изготвянето на икономически и правен анализ на 
„Варна Ефкон“ ООД и експертно техническо становище за състоянието 
на системата за видеонаблюдение, собственост на дружеството. 



(14) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Драгоман“ № 11.  

(15) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Христо 
Каварналиев“ № 3. 

(16) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Младежка“ № 11. 

(17) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Орел“ № 15. 

(18) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Тунджа“ № 11. 

(19) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Добрева чешма“. 

(20) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец - север“. 

(21) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Кочмар“. 

(22) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец 
- юг“, представляващ ПИ 10135.5403.792. 

(23) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец 
- юг“, представляващ ПИ 10135.5403.3197.  

(24) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, м-ст 
„Вилите“. 

(25) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, к.к. 
„Чайка“, представляващ ПИ 10135.2571.4635. 

(26) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Акад. 
Андрей Сахаров“ № 12. 

(27) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Паско 
Желев“ № 1. 

(28) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, к.к. 
„Чайка“, представляващ ПИ 10135.2571.4634. 



(29) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Петко 
Напетов“ № 15.  

(30) – даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за 
наем между Община Варна и „АИППМПДМ - Уни дент - д-р Мариета 
Михайлова“ ЕООД. 

(31) – даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за 
наем между Община Варна и ЕТ „АИППМПДМ - д-р Евдокия 
Мечкарова“. 

(32) – даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за 
наем между Община Варна и ЕТ „АИППДП - д-р Златка Ставрева“. 

(33) – даване на съгласие за отдаване под наем на част от имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Бенковски“ № 16.  

(34) – даване на съгласие за провеждане на търг за отдаване под наем 
на имот, находящ се в Община Варна, с. Константиново.  

(35) – провеждане на търг за отдаване под наем на имот, находящ се 
в Община Варна, с. Казашко. 

(36) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Борис III“ № 69, на собственика на 
законно построена сграда. 

(37) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Крайбрежна“ № 43, на собственика на 
законно построена сграда. 

(38) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Усмивка“ № 21. 

(39) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в Община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ VIII, 
кв.26. 

(40) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в Община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ II, кв. 51. 

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

(42) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Боровец - юг“, представляващ ПИ 
10135.5403.3931. 

(43) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Боровец - юг“, представляващ ПИ 
10135.5403.450. 



(44) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Сълзица“. 

(45) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 
публичен търг за продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Академик Игор Курчатов“ № 30. 

(46) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел 
„Съучастие“ върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Витко Христов“. 

(47) – учредяване на безвъзмездно/възмездно право на ползване на 
Асоциация „Да съхраним жената“ върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Проф. Державин“ № 25. 

(48) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на 
Министерство на правосъдието, за нуждите на Апелативен съд – Варна 
върху имот, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, до бл. 34. 

(49) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Семеен център - Мария“ 
върху имот, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67. 

(50) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на Сдружение „ИДЕА“ върху имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Преслав“ № 53. 

(51) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Институт за внедряване на 
Европейски практики“ върху имот, находящ се в гр. Варна, ПИ 
10135.5502.5. 

(52) – одобряване на Споразумение между цирк „Балкански“ и 
Община Варна. 

(53) – одобряване на пазарна оценка във връзка с учредяване 
възмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, 
представляващ ПИ 10135.536.295.  

(54) – предоставяне безвъзмездно за управление на ОДЗ „Иглика“ 
на новоизградена сграда. 

(55) – прекратяване на Договор № Д-3-922/586/18.07.2003 г. и 
предоставяне безвъзмездно за управление на Градска Художествена 
галерия – Варна имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Радко Димитриев“ 
№8. 

(56) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителни договори за прехвърляне право на собственост по чл. 
15 от ЗУТ. 

(57) – одобряване на пазарна оценка във връзка с учредяване право 
на надстрояване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Гларус“ № 15. 

(58) - освобождаване от отговорност на членове на Съвета на 
директорите на „Градски транспорт“ ЕАД за 2012 г. и 2013 г. 

(59) – промяна в Устава на „Градски транспорт“ ЕАД. 



(60) – определяне предназначението на жилища – частна общинска 
собственост и включването им във фонд „Ведомствен“. 

(61) – допълнение на Бизнес програма за развитие на общинска 
фирма „Обреди“ ЕООД за периода 2015 - 2017 г. 

(62) – одобряване на пазарни оценки на недвижими имоти, находящи 
се в гр. Варна, кк „Златни пясъци“ във връзка с реализиране на проект № 
DIR-51011119-18-37 „Подготовка и изпълнение на проект за развитие 
на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк „Златни 
пясъци“, Община Варна“, процедура № BG161РО00510/1.11/03/19, 
приоритетна ос 1, ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“. 

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

 
Иван ЛУКОВ 
Преди да дам почивката от преди обяд, г-н Атанасов поиска 

обяснение на отрицателен вот, затова предлагам да му дадем думата за 
обяснение на отрицателен вот и да продължим с точката по „Собственост“. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, това което искам да 

кажа в момента, е че гласувах „против“, изключая нещата, които бяха 
изтъкнати по отношение на цирка и на хората, които участват в него. Тук 
няма нищо общо това и държа да го подчертая, защото беше изтъкнато 
като мотив от някои от колегите. Единственият мотив, който в момента 
ние направихме, това е че нарушихме член от разпоредбата, която касае 
разполагането на подобни обекти. Със това си нарушение в крайна сметка, 
дадохме възможност други неща да минават по този начин. За голямо 
съжаление си измихме ръцете и предоставихме на администрацията, в 
случая на кмета той да подписва и да преценява това споразумение, а 
според мен тези неща трябва да бъдат решавани тук. И след като са ни 
предложени ние трябва да се съобразим и да направим такова решение, 
което да е изчистено, законосъобразно, може би на ръба на 
целесъобразността. По тази причина съм гласувал „против“. Благодаря ви 
за вниманието. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Атанасов. Разбрахме Вашите мотиви, може би сте 

прав. Г-жо Софрониева, заповядайте. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
53. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и ЗОС, и по 

предложение на кмета на Община Варна, Общински съвет – Варна приема 
изменение в „Годишната програма“: Допълва т. 3 „Имоти – общинска 
собственост, предвидени за учредяване на ограничени вещи права” в т. 3.2 
„Учредяване възмездно право на ползване“ върху недвижим имот, 



находящ се в гр. Варна, представляващ ПИ 10135.536.295, с площ 258 
кв.м., предмет на АОС № 7417. 

53.1. На горните основания и по предложение на кмета, Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена във връзка с учредяване 
възмездно право на ползване върху общински недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, ПИ 295, с площ 258 кв.м., при граници: ПИ 21, ПИ 83, ПИ 
10135.536.81, ПИ 101, ПИ 85, в размер на 8 730 лева, без ДДС, за срок от 5 
(пет) години. 

53.2. На горните основания и във връзка с НРПУРОИ и по 
предложение на кмета на Община Варна, Общински съвет – Варна  реши 
да се учреди възмездно право на ползване, за срок от 5 години върху 
общински – недвижим имот, находящ се в гр. Варна, представляващ ПИ 
295, при граници които изчетох. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост  № 7417, 
вписан в Служба по вписванията. 

Предоставянето за възмездно ползване да се извърши след 
провеждане на търг с явно наддаване при начална тръжна цена, в размер на 
8 730 лева, без ДДС, за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване – 10% от 
стартовата тръжна цена, в размер на 873,00 лева, при следните тръжни 
условия, които са пред вас. 

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

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-жо Гърдева, заповядайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
От името на нашата група общински съветници на ГЕРБ предлагам 

тази точка да бъде оттеглена от дневния ред, докато не бъде изяснена 
нормативната уредба за паркоместата в централната част. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков, заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, тази преписка има 

доста така спорни неща и ще започна от това, че предложението, което е 
дадено при нас излиза така, че отваряме Морската градина за търговска 
дейност. Значи предлага се терен в „Салтаната“. За мен е учудващо, тъй 
като от една страна забраняваме сладоледа и царевицата в Морската 
градина, но коли можем да даваме под наем в морската градина. 
Независимо, че в разширената част от Морската градина. Втория проблем, 



който е, е оценката на възмездното право дадена, поне аз така го разбирам, 
че 8 730 лв. е за 5 год., като се раздели на 60 месеца и на квадратурата се 
получава 56 стотинки на кв.м. Аз не знам как е одобрена тази оценка, но 
така или иначе, ако се съобразя с предложението на групата на ГЕРБ, поне 
трябва да се имат предвид тези забележки, че не трябва да се допуща такъв 
вид търговска дейност в Морската градина и второто е - оценката за 
възмездното право да съответства не само да се взема предвид мястото 
където е, а и вида търговска дейност, който се осъществява. Така че нашата 
група също ще подкрепи оттеглянето на преписката. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Начков. Има процедурно предложение за 

оттегляне на точката. Предлагам да гласуваме процедурното предложение. 
В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Пламен Начков – „за“, Юнакова – „за“, Даниела Димова – „за“. .. За 

протокола станаха 41. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
55.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС, 

във връзка чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15010302ВН-002ВН/23.07.2015 г., Общински съвет – 
Варна предоставя безвъзмездно за управление на Градска Художествена 
галерия – Варна, с адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. „Любен 
Каравелов“ № 1, недвижим имот находящ се в гр. Варна, ул. „Радко 
Димитриев“ № 8, представляващ Къща – музей „Георги Велчев“, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1504.67, с площ 514 
кв.м., състоящ се от сгради, с идентификатори №10135.1504.67.1, с площ 
123 кв.м., № 10135.1504.67.2, с площ 34 кв.м., № 10135.1504.67.3, с площ 
82 кв.м., предмет на АПОС № 6674/21.11.2011 г. 

Безвъзмездното управление се учредява на Градска Художествена 
галерия – Варна, за срок от 10 (десет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление за горе описания недвижим имот в полза на  Градска 
Художествена галерия –Варна. 

 
Колеги, всъщност аз преминах две точки напред. Извинявам се за 

което. Ще ви изчета тази, която е в момента. 
 
54. 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. № РД15015710ВН/22.06.2015 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде сключен Анекс към договор № 
Д13000714ВН/25.06.2013 г., като в Раздел І „Предмет на договора”, към 
текста в т. 1 се добави текста: „сграда с идентификатор 10135.2575.453.4, 
със застроена площ 355 кв.м., предмет на акт за публична общинска 
собственост № 8175/07.04.2014 г., вписан в Книгите по вписванията на 
09.04.2015 г., Акт № 108, д. 4114, представляваща Пристройка към ОДЗ № 
24 „Иглика“. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
изготвянето на анекс към договор Д13000732ВН/26.06.2013 г. и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, предлагам първо да гласуваме второто подред, което беше 

изчетено - т. 54. За ОДЗ 24 „Иглика“. Новият корпус, да … Мнения и 
съображение по така изчетения проект за решение за ОДЗ 24? Няма. В 
режим на гласуване. 

 
2324-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № РД15015710ВН/22.06.2015 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде сключен Анекс към 
договор № Д13000714ВН/25.06.2013 г., като в Раздел І „Предмет на 
договора”, към текста в т. 1 се добави текста: „сграда с идентификатор 
10135.2575.453.4, със застроена площ 355 кв.м., предмет на акт за 
публична общинска собственост № 8175/07.04.2014 г., вписан в Книгите по 
вписванията на 09.04.2015 г., Акт № 108, д. 4114, представляваща 
Пристройка към ОДЗ № 24 „Иглика“. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
изготвянето на анекс към договор Д13000732ВН/26.06.2013 г. и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

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

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Юнакова – „за“ и Пламен Начков – „за“. 
Т. 55, която беше изчетена за предоставяне безвъзмездно за 

управление на „Градска художествена галерия – Варна“. Мнения и 
съображения по тази точка, колеги? Няма. В режим на гласуване. 

 
2325-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и съгласно Раздел 

ІV, т. 13 от договор № Д-3-922(586)18.07.2003 г. и по предложение на 



кмета на Община Варна с изх. № РД15010302ВН-002ВН/23.07.2015 г., 
Общински съвет - Варна прекратява договор № Д-3-922(586)18.07.2003 г. в 
частта на т. 1.6, а именно: недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Радко Димитриев“ № 8, представляващ една основна едноетажна сграда, 
със застроена площ от 135 кв.м., състояща се от избени помещения, етаж и 
използваемо подпокривно пространство, три пристройки, съответно със 
застроени площи 42,50 кв.м. и 33,60 кв.м., предмет на АПОС № 
6674/21.11.2011 г. 

2325-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД15010302ВН-002ВН/23.07.2015 г., Общински 
съвет – Варна предоставя безвъзмездно за управление на Градска 
Художествена галерия – Варна, с адрес на управление: гр. Варна 9002, 
ул. „Любен Каравелов“ № 1, недвижим имот находящ се в гр. Варна, ул. 
„Радко Димитриев“ № 8, представляващ Къща – музей „Георги Велчев“, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1504.67, с площ 514 
кв.м., състоящ се от сгради, с идентификатори №10135.1504.67.1, с площ 
123 кв.м., № 10135.1504.67.2, с площ 34 кв.м., № 10135.1504.67.3, с площ 
82 кв.м., предмет на АПОС № 6674/21.11.2011 г. 

Безвъзмездното управление се учредява на Градска Художествена 
галерия – Варна, за срок от 10 (десет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление за горе описания недвижим имот в полза на  Градска 
Художествена галерия –Варна. 

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

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2326-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № РД14026103ВН-004ВН/02.06.2015 г., Общински съвет – Варна  
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във връзка 
със сключване на  предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ на 101 
(сто и един) кв.м. от ПИ 10135.2551.363,  в размер на 4 550 лв. (четири 
хиляди петстотин и петдесет лева) без ДДС, при пазарна стойност на 
1(един) кв.м. 45,05 лв., без ДДС.     

2326-7-1. 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. № РД14026103ВН-004ВН/02.06.2015 г., Общински 



съвет – Варна упълномощава кмета на Община Варна да сключи 
предварителен договор за прехвърляне право на собственост, като: 

1. Община Варна прехвърля на Петър Пейчев Пеев и Ангел Пейчев 
Пеев собствеността върху 101 (сто и един) кв.м. от поземлен имот с 
идентификатор 10135.2551.363, по КК и КР на гр. Варна, целият с площ 3 
165 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 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 новообособения УПИ II-2070, кв. 197,  жк 
„Изгрев“, гр. Варна, съгласно проект за изменение на ПУП – ПРЗ, приет на 
основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, с решение по т. 17 от протокол № 27/23-
24.09.2014 г. на ЕСУТ при Община Варна при следните квоти: 

- Петър Пейчев Пеев – ½ ид.ч. от 101(сто и един) кв.м. ид.ч. от 
поземлен имот с идентификатор 10135.2551.363, съставляващи 50,50 
(петдесет цяло и петдесет стотни) кв.м. от имота, на стойност 2 275 лв. (две 
хиляди двеста седемдесет и пет лева) без включен ДДС. 

- Ангел Пейчев Пеев - ½ ид.ч. от 101(сто и един) кв.м. ид.ч. от 
поземлен имот с идентификатор 10135.2551.363, съставляващи 50,50 
(петдесет цяло и петдесет стотни) кв.м. от имота, на стойност 2 275 лв. (две 
хиляди двеста седемдесет и пет лева) без включен ДДС. 

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 II-2070, 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 
Петър Пейчев Пеев и Ангел Пейчев Пеев. 

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 – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Пламен Начков – „за“. 
 
 
 



Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2327-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № РД15016560ВН/01.07.2015 г., Общински съвет - Варна одобрява 
пазарната оценка изготвена от независим оценител, във връзка със 
сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, на 50 
(петдесет) кв.м. от ПИ 10135.2552.1428, в размер на 2 050,00 лв. (две 
хиляди и петдесет лева), без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 
41,00 лв. (четиридесет и един лева), без ДДС. 

2327-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и 
ал. 5 от ЗУТ, чл. 34, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 34 от НРПУРОИ  и 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. № РД15016560ВН/01.07.2015 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 Румен Величков Петров и 
Христина Живкова Петрова собствеността върху 50 (петдесет) кв.м. от ПИ 
10135.2552.1428,  по  КК  и  КР  на  гр. Варна,  целият  с  площ  16 007 
(шестнадесет хиляди и седем) 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 кв. „Изгрев”, гр. Варна, одобрен с 
решение № 552-6/10/26-27.07.2012 г. на Общински съвет - Варна, които се 
придават към проектен УПИ VІІ-720 „за жил. стр.“, кв. 67, кв. „Изгрев“, гр. 
Варна, обособен съгласно проект за изменение на ПУП – ПРЗ, приет на 
основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, с решение по т. 20 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 правото на собственост, ще бъде 
сключен след влизане в сила на Заповед за одобряване на изменение на 
ПУП - ПРЗ за УПИ VІІ-720 „за жил. стр.“, кв. 67, кв. „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 
Румен Величков Петров и Христина Живкова Петрова. 

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 – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Миглен Тодоров и Добромир Джиков – „за. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2328-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 

от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15002028ВН-004ВН/01.07.2015 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 – Варна, както следва: Към раздел ІІ, точка 5. 
„Прехвърляне право на собственост по чл. 15 от ЗУТ”, се добавя 
следния текст: 

- ПИ 10135.2552.912 и ПИ 10135.2552.1428, кв. „Изгрев”, гр. Варна. 
2328-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15002028ВН-004ВН/01.07.2015 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във 
връзка със сключване на  предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от 
ЗУТ, на 9 (девет) кв.м. от ПИ 10135.2552.1428, в размер на 323,00 лв. 
(триста двадесет и три лева), без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) 
кв.м. 35,89 лв. (тридесет и пет лева осемдесет и девет стотинки), без ДДС. 

2328-7-2. 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 „Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2015 г.“ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД15002028ВН-004ВН/01.07.2015 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 Йорданка Петрова Велкова и 
Владимир Атанасов Велков собствеността върху 9 (девет) кв.м. от ПИ 
10135.2552.1428, по КК и КР на гр. Варна, целият с площ 16 007 
(шестнадесет хиляди и седем) 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 кв. „Изгрев”, гр. Варна, одобрен с 
решение № 552-6/10/26-27.07.2012 г. на Общински съвет - Варна, които се 
присъединяват към проектен УПИ ХI-912, кв. 144, кв. „Изгрев“, гр. Варна, 
обособен съгласно проект за изменение на ПУП – ПРЗ, приет на основание 



чл. 128, ал. 8, от ЗУТ, с решение по т. 20 от протокол № 39/16-17.12.2014 г. 
на ЕСУТ при Община Варна, по посочената 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 ХI-912, кв. 144, кв. „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 
Йорданка Петрова Велкова и Владимир Атанасов Велков. 

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

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

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Д-р Митковски – „за“. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2329-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 2 

от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15009409ВН-004ВН/01.07.2015 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 - Варна, както следва: Към раздел ІІ, точка 5. 
„Прехвърляне право на собственост по чл. 15 от ЗУТ”, се добавя 
следния текст: 

- ПИ 10135.2515.3732, со „Ален мак”, гр. Варна. 
2329-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15009409ВН-004ВН/01.07.2015 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във 
връзка със сключване на  предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от 
ЗУТ, на 46 (четиридесет и шест) кв.м. от ПИ 10135.2515.3732, в размер на 
2 400,00 лв. (две хиляди и четиристотин лева), без ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м. 52,17 лв. (петдесет и два лева и седемнадесет 
стотинки), без ДДС. 



2329-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и 
ал. 5 от ЗУТ, чл. 34, 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. № РД15009409ВН-004ВН/01.07.2015 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 Стоянка Боянова Василева 
собствеността върху 46 (четиридесет и шест) кв.м. от ПИ 10135.2515.3732, 
по КК и КР на гр. Варна, целият с площ 34 652 (тридесет и четири хиляди 
шестстотин петдесет и два) 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 со „Ален мак”, гр. 
Варна, одобрен с решения № 1732-13/17/13,14.10.2009 г. и № 1809-
2/18/13.11.2009 г. на Общински съвет - Варна, които се придават към 
проектен УПИ І-3460 „за жил. стр.“, кв. 48, со „Ален мак”, гр. Варна, 
обособен съгласно проект за изменение на ПУП – ПРЗ, приет на основание 
чл. 128, ал. 3, от ЗУТ, с решение по т. 6 от протокол №  7/24-25.02. 2015 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 І-3460 „за жил. стр.“, кв. 48, со „Ален мак”,  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 
Стоянка Боянова Василева. 

Общински съвет - Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да помоля за тишина в залата. …. Тишина в залата. …. 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 
 
2330-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 

от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15016558ВН/01.07.2015 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 - Варна, както следва: Към раздел ІІ, точка 5. „Прехвърляне право 
на собственост по чл. 15 от ЗУТ”, се добавя следния текст: 

- ПИ 10135.2551.421, со „Франга дере и Кокарджа“, гр. Варна. 
2330-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД 15016558ВН/01.07.2015 г., Общински съвет - Варна 
одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител, във връзка 
със сключване на  предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, на 16 
(шестнадесет) кв.м. от ПИ 10135.2551.421, в размер на 643,00 лв. 
(шестстотин четиридесет и три лева) без ДДС, при пазарна стойност на 
1(един) кв.м. 40,19 лв. (четиридесет лева и деветнадесет стотинки), без 
ДДС. 

2330-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и 
ал. 5 от ЗУТ, чл. 34, 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. № РД15016558ВН/01.07.2015 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 Весела Ангелова Георгиева 
собствеността върху 16 (шестнадесет) кв.м. от ПИ 10135.2551.421, по КК и 
КР на гр. Варна, целият с площ 5 375 (пет хиляди триста седемдесет и пет) 
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 кв. 
„Изгрев”, гр. Варна, одобрен с решение № 552-6/10/26-27.07.2012 г. на 
Общински съвет - Варна, които се придават към проектен УПИ VІ-422 „за 
жилищни сгради“, кв. 205, со „Франга дере и Кокарджа“, гр. Варна, 
обособен съгласно проект за изменение на ПУП – ПРЗ, приет на основание 
чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, с решение по т. 14 от Протокол № 33/04, 05.11.2014 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 VІ-422 „за жилищни сгради“, кв. 205, со „Франга дере 
и Кокарджа“, 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 
Весела Ангелова Георгиева. 

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 – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Тишина в залата да ви помоля. …. Можем ли да запазим тишина в 

залата? …. Огнян Къчев – „за“. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2331-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 2 

от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15009838ВН-006ВН/22.06.2015 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 - Варна, както следва: към раздел ІІ, точка 5. 
„Прехвърляне право на собственост по чл. 15 от ЗУТ”, се добавя 
следния текст: 

- ПИ 10135.5403.9500, со „Боровец - юг“, гр. Варна. 
2331-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15009838ВН-006ВН/22.06.2015 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител, във 
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, на 
38 (тридесет и осем) кв.м. от ПИ 10135.5403.9500, в размер на 1 070,00 лв. 
(хиляда и седемдесет лева), без ДДС, при пазарна стойност на 1(един) кв.м. 
28,16 лв. (двадесет и осем лева и шестнадесет стотинки), без ДДС. 

2331-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и 
ал. 5 от ЗУТ, чл. 34, 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. № РД15009838ВН-006ВН/22.06.2015 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 Димитър Николов Йорданов 
собствеността върху 38 (тридесет и осем) кв.м. от ПИ 10135.5403.9500, по 
КК и КР на гр. Варна, целият с площ 4 043 (четири хиляди и четиридесет и 
три) 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 со „Боровец – юг“, гр. Варна, одобрен с Решение № 2134-
8/21/24.03.2010 г. на Общински  съвет - Варна, които се придават към 
проектен УПИ ІV-1127, кв. 1, со „Боровец - юг“, гр. Варна, обособен 
съгласно проект за изменение на ПУП – ПРЗ, приет на основание чл. 128, 
ал. 3 от ЗУТ, с решение по т. 52 от протокол № 34/11-12.11.2014 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 правото на собственост, ще бъде 
сключен след влизане в сила на Заповед за одобряване на изменение на 
ПУП - ПРЗ за УПИ ІV-1127, кв. 1, со „Боровец - юг“, 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 
Димитър Николов Йорданов. 

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 – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2332-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № АУ152430ВН-015ВН/02.06.2015 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител, във връзка с 
учредяване право на надстрояване на Христина Савова Павлова, с цел 
изграждане на тавански жилищен етаж, със застроена  площ 80 (осемдесет)  
кв.м., върху поземлен имот с идентификатор 10135.2575.572 - частна 
общинска собственост, в размер на 8 800 лв. (осем хиляди и осемстотин 



лева), без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 110 лв. (сто и десет 
лева).  

2332-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2, 
ал. 4 от ЗОС, 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. № АУ152430ВН-015ВН/02.06.2015 г., 
Общински съвет – Варна реши кметът на Община Варна да учреди право 
на строеж на Христина Савова Павлова за надстрояване на съществуваща 
сграда с идентификатор 10135.2575.572.1, над самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор 10135.2575.572.1.2, с цел изграждане на тавански 
жилищен етаж, със застроена  площ 80 (осемдесет) кв.м. върху поземлен 
имот с идентификатор 10135.2575.572 - частна общинска собственост, по 
КК на гр. Варна, целият с площ 537 (петстотин тридесет и седем) кв.м., при 
съседи: 10135.2575.473, 10135.2575.571, 10135.2575.583, 10135.2575.573, 
по одобрената по горе пазарна цена. 

Описаният имот е частна общинска собственост на основание АОС 
№ 7710/ 20.03.2014 г. 

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

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

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Огнян Къчев – „за“. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2333-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като членове на 
Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД Веселин Янков 
Михайлов, Свилен Бойчев Камбуров и Ивайло Петров Иванов за периода 
от 27.07.2012 г. до 31.12.2012 г. 

2333-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД Свилен Бойчев 
Камбуров, за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

2333-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като членове 
на Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД Веселин Янков 
Михайлов за периода от 01.01.2013 г. до 08.03.2013 г.; Георги Атанасов 



Казаков за периода от 08.03.2013 г. до 31.12.2013 г. и Ивайло Петров 
Иванов за периода от 01.01.2013 г. до 22.08.2013 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2335-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, ал. 

1 от Търговския закон, решение № 1174-6/25/30.10.2013 г. на Общински 
съвет – Варна за увеличаване на капитала на „Градски транспорт“ ЕАД, 
Решение № 1 от Протокол № 16/10.07.2015 г. от заседание на съвета на 
директорите на дружеството и по предложение на изпълнителния директор 
на „Градски транспорт“ ЕАД с № ОС14001323ВН/04.11.2014 г., Общински 
съвет – Варна променя чл. 8 от Устава на „Градски транспорт“ ЕАД, 
както следва: 

„Към 05.08.2015 г. е внесен пълния размер на капитала на 
дружеството в размер на 37 338 000 лв. /тридесет и седем милиона триста 
тридесет и осем хиляди лева/“. 

Възлага на изпълнителния директор на „Градски транспорт“ ЕАД да 
извърши вписването на промяната в устава в Търговския регистър. 

 
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, Валери Колев – „за“. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2336-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 1, т. 3 

от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД15019101ВН/30.07.2015 г., Общински съвет – 
Варна определя предназначението на жилища – частна общинска 
собственост и ги включва във фонд „Ведомствен“, както следва: 

- Апартамент, разположен на втория етаж на жилищна сграда, 
находяща се в гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ № 24, със застроена 
площ 71,60 кв.м., състоящ се от: три стаи, кухненска ниша, килер, баня, 



тоалет, перално помещение, коридор и два балкона и изба със светла площ 
8,04 кв.м., предмет на АОС № 759/23.07.1998 г.; 

- Апартамент, разположен на трети етаж на жилищна сграда, 
находяща се в гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ № 24, със застроена 
площ 71,60 кв.м., състоящ се от: три стаи, кухненска ниша, килер, баня, 
тоалет, перално помещение, коридор и два балкона и изба със светла площ 
8,04 кв.м., предмет на АОС № 760/23.07.1998 г. 

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 – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
 
2337-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 

3, б. “г“ от Устава на „Обреди“ ЕООД, във връзка с писмо от Елица Ботева 
– Управител на „Обреди“ ЕООД с № РД 14026572ВН-004ВН/27.07.2015 г., 
Общински съвет – Варна одобрява Бизнес програма за развитие на 
Обреди“ ЕООД – Варна за периода 2015 - 2017 г. /допълнение и 
изменение към Инвестиционна програма вх. № РД-1402657-
2ВН/11.11.2014 г./, съгласно приложение към настоящото решение. 

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

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Последно колеги, благодаря ви за търпението. Да уважим „Златни 

Пясъци“, г-н Недков специално. 
 
2338-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № РД15019508ВН/04.08.2015г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка изготвена от независим оценител, във връзка с 
реализирането на  проект № DIR-51011119-18-37 „Подготовка и 
изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни 
води в агломерация кк „Златни пясъци“, Община Варна“, процедура 



№ BG161РО00510/1.11/03/19, приоритетна ос 1, ОП „Околна среда 2007 – 
2013 г.“ на недвижими имоти, находящи се в гр. Варна, кк „Златни 
пясъци“, представляващи: 

- УПИ Х-11,12, кв. 3 по плана на кк „Златни пясъци“ – „за 
пречиствателна станция – отпадни води и озеленяване“ с площ 4 530,00 
кв.м. по ПУП – ПРЗ на кк „Златни пясъци“, одобрени със заповед № РД-
02-14-197/26.01.2012 г. на Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, идентичен с ПИ 10135.513.12 с площ 4 401,00 кв.м.  и 
ПИ 10135.513.11 с площ 129,00 кв.м.; 

- УПИ VIII-13, кв.3 по ПУП – ПРЗ на кк „Златни пясъци“, одобрен 
със заповед № РД-02-14-174/11.02.2009 г. на Министъра на регионалното 
развитие и благоустройство, идентичен с ПИ 10135.513.703 с площ 3824,00 
кв.м., в размер на  1 999 710,00 лева, без включен ДДС.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
сключването на предварителен договор по придобиването в собственост на 
горецитираните недвижими имоти по цената одобрена от Общински съвет 
– Варна.  

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Николай НЕДКОВ 
Не участвам в гласуването поради изискването на закона за 

конфликт на интереси. 
 
Иван ЛУКОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Николай Недков не участва в гласуването. 
 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Благодаря, колеги. 
 
Иван ЛУКОВ 
Преминаваме към следваща точка. 
 
 
       

  



VIII. 
 
По точка осма 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 нова Наредба за условията и реда за 
прокопаване на елементите на техническата инфраструктура. 

(2) – одобряване на ПУП – ПРЗ за м-ст „Ачмите“ и м-ст „Трошеви 
ниви“, Община Варна. 

(3) – одобряване на ПУП – ПРЗ за м-ст „Таушан тепе“, Община 
Варна. 

 
Докл.: Юлияна Боева – общински съветник 

 
Иван ЛУКОВ 
Тъй като точката е по „Архитектура“, но председателя на комисията 

се наложи да отсъства, спешно по уважителни причини - точката ще бъде 
изчетена, проектите за решения ще бъдат изчетени от г-жа Юлияна Боева. 

 
Юлияна БОЕВА 
Първата точка: 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2339-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, вр. чл. 22, ал. 4 и сл. 
от ЗМСМА, чл. 71 и чл. 72 от ЗУТ, чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА 
при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, чл. 76, чл. 77 
и чл. 79 от АПК и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15014615ВН/10.06.2015 г., Общински съвет – Варна приема нова 
Наредба за условията и реда за прокопаване на елементите на 
техническата инфраструктура, съгласно приложение № 1 към 
настоящото решение. 

 
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. 
 
 
 
 
 



Юлияна БОЕВА 
 
2340-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

129, ал. 1 от ЗУТ и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018478ВН/23.07.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване за кв. 1, кв. 2, кв. 3, кв. 
4, местност „Ачмите“, по КВС на землището на с. Тополи и кв. 5, кв. 6, 
кв. 7 и кв. 8, местност „Трошеви ниви“, по КК на землището на кв. 
„Владислав Варненчик“, гр. Варна и специализирани схеми: Транспортно-
комуникационна, Ел, В и К, Газификация, Вертикално планиране, 
Сметосъбиране. 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Аврам Тодоров – „за“. 
 
Юлияна БОЕВА 
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, 

ал. 1 от ЗУТ и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018479ВН/23.07.2015 г., Общински съвет - Варна одобрява Подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване за кв. 1, кв. 2, кв. 3, кв. 
4, кв. 5 и кв. 6, м-ст „Таушан тепе“, землище на кв. „Виница“, гр. Варна и 
специализирани схеми: Транспортно-комуникационна, Ел, В и К, 
Газификация, Вертикално планиране, Сметосъбиране. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Начков, заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Имайки предвид случая в „Чайка“ с приемането на ПУП-а, искам да 

попитам колежката, тъй като тя не е председател на комисията, но явно 
комисията е била съвместна, имаме ли някакви притеснения, защото има и 
още един ПУП да предложите? 

 
Юлияна БОЕВА 
Не, не, това е последната точка. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Това последния ли е? Добре. С това защото гледам, че има и 

въздържал се, нещо да ни кажете повече. 
 



Юлияна БОЕВА 
Няма притеснения. Това е по смисъла на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ и не се 

налагат отчуждителни мероприятия. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Защото нали е за застрояване и регулация. Пак може да има … /н.р./ 
 
Юлияна БОЕВА 
Не, размерът на засягане на имотите нали, за да се обособят пътища е 

в рамките на 15 до 18 %, за да се налага обезщетителна процедура е над 25 
%. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други колеги има ли? Мнения? Съображения? Няма. В режим на 

гласуване. 
 
2341-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

129, ал. 1 от ЗУТ и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018479ВН/23.07.2015 г., Общински съвет - Варна одобрява Подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване за кв. 1, кв. 2, кв. 3, кв. 
4, кв. 5 и кв. 6, местност „Таушан тепе“, землище на кв. „Виница“, гр. 
Варна и специализирани схеми: Транспортно-комуникационна, Ел, В и К, 
Газификация, Вертикално планиране, Сметосъбиране. 

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

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

  



IX. 
 
По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Социални дейности и жилищна политика” относно: 
(1) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонална пенсия на деца. 
(2) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 

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

на основни жизнени и комунално – битови потребности. 
 

Докл.: доц. Медиха Хамза – Председател на ПК „СДЖП“ 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на комисията, г-жа Хамза. 
 
Медиха ХАМЗА 
Благодаря за думата. 
 
Общински съвет – Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2342-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от 

КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и 
във връзка с предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15011709ВН-001ВН/02.06.2015 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Калина Руменова Митева от град Варна. 

 
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. 
 
Юлияна Боева – „за“ и Валя Софрониева – „за“. 
 
Медиха ХАМЗА 
 
2343-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от 

КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и 
във връзка с предложение от кмета на Община Варна с изх. № 



РД15011095ВН-001ВН/02.06.2015 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на децата Стефан Савов Сандов, Иван Савов 
Сандов, Денис Савов Сандов и Михаела Савова Сандова от град Варна. 

 
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. 
 
Валя Софрониева – „за“. 
 
Медиха ХАМЗА 
 
2344-9. 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 кмета на Община Варна с изх. № 
РД15017912ВН/16.07.2015 г., Общински съвет – Варна отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и 
комунално – битови потребности на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Медиха ХАМЗА 
 
2345-9. На основание чл. 21, ал. 1, 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 кмета на Община Варна с изх. № 
РД15017912ВН/16.07.2015 г., Общински съвет – Варна не отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и 
комунално – битови потребности на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

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



Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 4, предложението се приема. 

 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред. 
 
 

  



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

„Наука и образование” относно: 
(1) – приемане на „Общинска стратегия за сътрудничество с 

висшите училища и за утвърждаване на Варна като интернационален 
университетски град“, разработен в рамките на проект „Партньорство 
между градовете и университетите за развиване на устойчиви градски 
икономики и общества”. 

(2) – актуализиране на списъка на средищните училища от 
Община Варна за учебната 2015/2016 година. 

 
Докл.: Славчо Славов  – Председател на ПК „НО“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на комисията, г-н Славчо Славов. 
 
Славчо СЛАВОВ 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15017731ВН/14.07.2015 г., Общински съвет – Варна приема  „Общинска 
стратегия за сътрудничество с висшите училища и за утвърждаване на 
Варна като интернационален университетски град“, разработен в рамките 
на проект „Партньорство между градовете и университетите за развиване 
на устойчиви градски икономики и общества” (съкратено „EUniverCities”), 
осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма URBACT II, 
съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-н Джагаров, заповядайте. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Колеги, г-н председател, на ПК „Наука и образование“ зададох 

няколко въпроса по отношение на този проект. Директорката на 
дирекцията ми обеща, че ще ми бъде връчен писмен отговор до ден 
днешен и до днешния час още не ми е дал този отговор.  Моите въпроси се 
отнасят първо, как се усвоява този проект, тези 100 000 лв.? По какъв 
начин са усвоени? Каква е програмата? Обществена поръчка или не? Как е 
определен състава на колектива разработващ проекта и в какво се 
изразяват разходите по този проект? И затова ги задавам аз тук в зала. Ако 
може да ми бъде отговорено именно на тези въпроси.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джагаров, въпросът Ви е зададен към?  



 
Николай ДЖАГАРОВ 
Към дирекция „Образование, младежки дейности … /н.р./ Повтарям. 

На заседание на ПК „Наука и образование“… 
 
Иван ЛУКОВ 
Сега към кого задавате въпроса? 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
… когато се разглеждаше този проект ги зададох и там беше 

директорката или там координиращата, която отговаря за този проект. Тя 
обеща, че ще ми даде писмен отговор. В протокола е записано това нещо. 
И аз предлагам да не се утвърждава докато няма писмен отговор на тези 
въпроси, тъй като отчета не съдържа тези части и тези въпроси, на които аз 
ги зададох. 

 
Славчо СЛАВОВ 
Г-н Джагаров, аз доколкото си спомням Вие утвърдихте на заседание 

точно този проект, гласувахте „за“ неговото утвърждаване. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Правилно. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Значи, що се касае до отговора - аз мисля, че трябва да бъде отправен 

към администрацията, за да ви се изпрати писмено този отговор. Това си 
спомням по протокол, който … 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Значи протокола може да бъде прочетен. Става въпрос за 100 000 лв., 

който има резултат стратегия от 40 страници. Значи всяка страница струва 
2 500 лв. Ние тук за 5 000 ля. правим дебат половин час. Зададох коректни 
въпроси, беше ми обещано, имаше медии, да бъде даден писмен отговор. 
Днеска е 15:10 ч., 6-ти август - нямам отговор, затова аз предлагам въпроса 
да бъде снет и докато не се получи отговор да  не се гласува приемането. 

 
Медиха ХАМЗА 
Г-н председател?  
 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Медиха Хамза, заповядайте. 
 
Медиха ХАМЗА 
Уважаеми колеги, ще бъда на коренно противоположно мнение с 

проф. Джагаров. Аз като един университетски преподавател съм 



категорично „за“ една такава стратегия, затова град Варна да стане, казвала 
съм го и сме го разглеждали и на комисия въпроса, образователен център 
на Североизточна България. С тази стратегия идеята ни е да надхвърлим 
границите на нашата държава и да станем един международен център за 
обучение. Категорично „за“. Години наред, проф. Джагаров, коментирахме 
и говорихме, че Варна със своите 5 висши учебни заведения има пълни 
основания да разсъждава да бъде един такъв образователен център. За 
това, че Вие не сте получили отговори или не сте участвали в работата и 
поправянето на тази стратегия, не е необходимо да проваляме облика на 
града ни като един университетски град. В този си вид смятам колеги, че 
трябва да подкрепим стратегията. Тя е наша. Градът е наш. 
Университетите са наши. 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Може ли реплика? 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, г-н Джагаров за реплика. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Вижте, проф. Джагаров не е „против“ това да участваме в този 

проект. Аз това го заявих и на комисия, заявявам го тук на Общински 
съвет. 

 
Иван ЛУКОВ 
Но току що предложихте да бъде изтеглено. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
И затова аз гласувах „за“. Обаче става въпрос за 80 000 лв. от 

Европейския съюз и 20 000 лв. от бюджета на Община Варна. Значи тези 
въпроси, които ги задавам са напълно коректни. Ако вие смятате, че тъй 
като трябва нещо да стане, а то става не по закон, не по правила, които ние 
сме приели кажете, но смятам, че все пак град Варна е университетски 
град, който има авторитет и общинския съвет има авторитет, и ние да 
приемем това нещо, тъй като виждате ли е много полезно смятам, че не е 
правилно. Ако си спомняте за всички проекти, които ние сме приемали, 
ние на дълго и на широко сме обсъждали условията на проектите, 
търговете и т.н. И аз, ако вие ми кажете, даже не писмено - сега да дойде 
тази директорка и да го каже, аз ще се съглася, но не може така на тъмно 
ние, понеже е необходимо и понеже всички сме „за“, да вдигнем ръка и да 
го приемем това нещо. Ако вие смятате, че не е така, кажете. Аз смятам, че 
това нещо е неправилно. 

 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Добре г-н Джагаров, разбрахме Ви. Съветниците със своя вот ще 

определят дали … 
 
Славчо СЛАВОВ 
Може ли една реплика? 
 
Иван ЛУКОВ 
Разбира се, че е обсъждано. Това, че г-н Джагаров … 
 
Марица ГЪРДЕВА 
……………… /н.р./ 
 
Славчо СЛАВОВ 
Г-н председател … 
 
Иван ЛУКОВ 
Постъпи предложение за прекратяване на разискванията. … Колеги, 

постъпи предложение за прекратяване на разискванията. Гласуваме 
предложението за прекратяване на разискванията. 

 
Марина КАРАПЕТЯН 
Славов искаше да каже нещо. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Аз исках само едно допълнение, г-н председател. Една реплика и на 

двамата колеги, които са членове на комисията по „Наука и образование“. 
Колеги съветници, тази стратегия ние я работим повече от две години, г-жа 
Хамза подчерта, това беше дори идеята преди повече от две години, 
наистина Варна да стане университетски град и Община Варна … 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Славов, в момента гласуваме предложението за прекратяване на 

разискванията. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Ок. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви за разясненията. Излязоха резултатите за прекратяване 

на разискванията. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 1; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 



Г-н Джагаров, направихте предложение, понеже не сте получили 
някакви отговори Ваши, да бъде оттеглена точката от дневния ред. 
Държите на това предложение? Да нямаме стратегия за развитието …. 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Така, предложението …. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, Вие може да сте получили отговор, разбира се. Има 

предложение от г-н Джагаров да бъде оттеглена точката от дневния ред, 
докато той получи писмен отговор. … Подлагам в режим на гласуване 
предложението на г-н Джагаров за оттегляне на точката. .… Прави 
предложение - подлагам го на гласуване. Човекът иска отговор. 

 
Резултати от гласуването: за – 14; против – 17; въздържали се – 

11; отсъстващи – 6, предложението не  се приема. 
 
Гласуваме по същество предложението, което беше изчетено от 

председателя на комисията. В режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2346-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15017731ВН/14.07.2015 г., Общински съвет – Варна приема  
„Общинска стратегия за сътрудничество с висшите училища и за 
утвърждаване на Варна като интернационален университетски град“, 
разработен в рамките на проект „Партньорство между градовете и 
университетите за развиване на устойчиви градски икономики и общества” 
(съкратено „EUniverCities”), осъществен с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма URBACT II, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 1; въздържали се – 12; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
 



Славчо СЛАВОВ 
 
2347-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 20 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 84/06.04.2009 г. за приемане на 
Списъка на средищните училища в Република България, определяне на 
критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на 
финансови правила за разходване на средствата за допълнително 
финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от 
средищни училища и във връзка с § 6в от допълнителните разпоредби, ал. 
1, ал. 2 и чл. 26, ал. 4, ал. 5 от Закона за народната просвета и по 
предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15016048ВН/25.06.2015 г.,  Общински съвет – Варна реши: 

– Да се запази статута на средищно училище на СОУ „Димчо 
Дебелянов” за учебната 2015/2016 година; 

– Възлага на кмета на Община Варна да изготви мотивирано 
предложение до Министъра на образованието и науката за включване на 
СОУ „Димчо Дебелянов” в Списъка на средищните училища в Република 
България за учебната 2015/2016 година. 

 
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. 
 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред. 

  



XI. 
 
По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

„Изработване на проект на правилник за организацията и дейността 
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация” относно: 

(1) – изменение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 

  
Докл.: Аврам Тодоров  – Председател на ВрК „ИППОДОСНКВОА“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ВрК „Изработване на проект за 

правилник за организацията и дейността на общинския съвет и неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация“, г-н Аврам 
Тодоров. 

 
Аврам ТОДОРОВ 
Само една точка: 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

2348-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3 от ЗМСМА и по 
предложение на г-н Тодор Балабанов и г-н Станислав Иванов – общински 
съветници с № ОС14001252ВН/21.10.2014 г., Общински съвет – Варна 
изменя Правилникa за организацията и дейността на Общински съвет 
- Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, както следва: 

Чл. 46, ал. 1 придобива следния вид: 
Заседанията на общинския съвет се провеждат от 09.00 ч. до 17.00 ч., 

като с решение на общинския съвет заседанието може да бъде продължено 
най-много с 2 /два/ часа. Предложението за удължаване на работното 
време се прави най-късно до 16.00 ч.“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 3; въздържали се – 0; 

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



XII. 
 
По точка дванадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Правна комисия” относно: 
(1) – допълнение на Наредбата за определянето и 

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

(2) – предоставяне на стадион „Локомотив“ за безвъзмездно 
ползване от Сдружение с нестопанска цел Футболен клуб „Спартак 
Варна“. 

 (3) – изменение на Наредба за реда и условията за пътуване на 
преференциални цени в обществения транспорт на територията на 
Община Варна. 

(4) – изменение на Наредба за финансово подпомагане на спортни 
клубове в Община Варна. 

(5) – изменение на Наредба за финансово подпомагане на 
проявите по програма „Спорт“ и програма „Социален туризъм“ на 
Община Варна.  

(6) – изменение на Инструкция за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица.  

(7) – изменение на 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“. 

(8) – изменение на Правилник за организацията, дейността и 
управлението на общинско предприятие „Спорт – Варна“. 

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

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

докладване, г-жа Юлияна Боева. 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка първа: 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2349-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и 

по предложение на Жельо Алексиев – общински съветник и писмо от ПК 
„Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” с № ОС15000010ВН-
002ВН/12.05.2015 г., Общински съвет – Варна допълва чл. 79А от 



Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна, като се добави нова алинея (4) 
със следния текст: 

Чл. 79 А (4) Освобождават се от такса за съгласуване и/или 
одобряване на инвестиционни проекти, за издаване на разрешение за 
строеж, протокол за определяне на строителна линия и ниво и за други 
административни и технически услуги, заявители (физически и 
юридически лица) за изграждане на обекти – общинска собственост, които 
имат сключени с Община Варна договор за проектиране и/или договор за 
изграждане на обекти общинска собственост. 

 
Като това предложение беше преди това разгледано и прието на 

комисия по „Архитектура“. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 2; въздържали се – 8; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА 
 
2350-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на Владимир Тонев – общински съветник с вх. № 
ОС1500831ВН/03.08.2015 г., Общински съвет – Варна приема следното 
допълнение в Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна:  

Създава се нова ал. 8 към чл. 19А, със следния текст: 
„Не се събира такса сметосъбиране и сметоизвозване и такса за 

обезвреждане на битови отпадъци и депо за преместваемите обекти, 
временни обекти и съоръженията, поставени, монтирани и разположени на 
територията на  морски плаж в изпълнение на разпоредбите на Закона за 
устройство на черноморското крайбрежие или в изпълнение на 
задължения, поети от концесионер или наемател в изпълнение на договор 
за концесия или наем на морски плаж, както и площта на обекти на 
територията на морският плаж по смисъла на §1, т.7 от ДР на ЗУЧК.“ 

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

Недков не участва в гласуването. 
 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 11; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
 



 
Юлияна БОЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 

48, ал. 1, т. 5 и т. 6 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване на сдружение с нестопанска цел ФК 
„Спартак – Варна“, с ЕИК: 176822428, представлявано от Атанас Василев 
Атанасов, върху имот частна – общинска собственост представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.3516.163, находящ се в гр. Варна, 
бул. „Сливница“ № 187, с площ от 52 154 кв.м., включително сграда с 
идентификатор 10135.3516.163.2 за срок от … Не са уточнени годините. 

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

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Светлана Такева, заповядайте. 
 
Светлана ТАКЕВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги общински съветници, 

уважаеми граждани и в случая, най-вече спортисти. Тъй като от вчера до 
днес изникнаха много въпроси и на мен ми се иска, ако може някой да 
внесе яснота, тъй като не всеки от нас е бил съпричастен на цялата 
хронология във връзка с този стадион. Възникнаха и въпроси по 
отношение на броя на клубовете, които носят в името, в първата част на 
името, които са „Спартак“. Моля някой да обясни колко са тези клуба, на 
кой от клубовете ние дадохме 200 000 финансиране, кой е клуба, който в 
момента иска безвъзмездно право на ползване. Другото което е ми се иска 
да ни се разясни от администрацията, е ли е възможно в случая Общински 
съвет – Варна да учреди това безвъзмездно право на ползване и ако има 
вече такова учредено безвъзмездно право на ползване на друг клуб, то на 
какъв принцип е учредено това безвъзмездно право на ползване? На база 
на договор? На база решение на Общински съвет или на базата на нещо 
друго? И отделно от това искам да попитам защо за всяка друга спортна 
база, която е дадена на управление на ОП „Спорт“ ние имаме регламент и 
наредба на базата, на която след определен брой покриване на критерии 
всеки един спортен клуб може да намери своето място в тези бази. Защо 
нямаме регламент и това ли е единствената база, която всъщност по 
никакъв начин няма никакви правила за ползването й. Ще направя 
конкретни предложения, но наистина моля за отговори на тези въпроси. 

 
…………….. /граждани/ 
Браво. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. …. Моля за тишина в залата.  



 
Иван ПЕТРОВ 
Нали искате обяснение? 
 
Иван ЛУКОВ 
Сега, колеги и уважаеми съграждани, ако продължаваме да 

нарушаваме реда в залата нали ви е ясно, че няма да можем да продължим 
работата и язък, че сме стояли цял ден тука. 

 
Марина КАРАПЕТЯН 
Ръкопляскат си хората, какво ….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Да ръкопляскат, ама трябва да има ред в залата. Не сме на театрално 

представление. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Не обиждайте театъра. 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, г-н Петров. 
 
Иван ПЕТРОВ 
Добър ден първо на всички. Това, което каза Светла за разясненията 

мисля, че и тя е запозната, защото аз вчера започнах и не можах да 
завърша. Това, което се случи 2006 г., се случи в тази зала. Всички 
територии, които бяха на футболен клуб „Спартак - Варна“ бяха 
прехвърлени в Спортен комплекс „Спартак“ АД. Това е първото и от там 
нататък футболен клуб „Спартак - Варна“, който на няколко пъти сменя 
ПФК „Спартак“, „Спартак“, де факто от преди 10 дни аз съм избран на 
Общото събрание да управлявам клуба и чак преди една седмица получих 
всички договори, които са прехвърлени от „Спартак“ АД към футболния 
клуб. Де факто футболен клуб „Спартак - Варна“ няма нищо. Аз това исках 
да кажа на всички фенове, на цяла Варна, и на цяла футболна България, че 
9 год. се боря за това нещо и много хора ме изкараха, че съм луд, че съм 
предател. Сега всичко е тук. Сега ще ви го предоставя и това, което се 
случва от вчера до днес е едно умишлено разделение пак на клубовете. 
Има един „Спартак“. За него играха много, да не ги изброявам – от Тома 
Захариев, Кирчев, Пандов, Живко Господинов, Стефан Найденов, които си 
дадоха живота и днеска, които бях с тях заедно - ние тримата с Живко 
Господинов и Стефан Найденов вкарахме 300 гола и аз ще отида да предам 
тях. Те момчетата не са ни гледали. И това, което трябва да стане, казвам 
ви го открито и нека цяла България да чуе, ние имаме отбор. Днеска 
теглиха жребий и тея момчета, трябва да излязат да играят утре. Имаме 300 
деца долу на академията и тези деца нямат подслон ли? Има там 2 стаи. И 



тези 300 деца трябва да тренират. И днеска става едно разделение пак на 
клубовете. Това ли трябва да стане със „Спартак - Варна“? … Какво искате 
аз не мога да разбера? ...... /н.р./ 

 
……………. /гражданин/ 
………………... /н.р/ 
 
Иван ПЕТРОВ 
…… не се обаждай …. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Не влизайте … Много ви моля, не влизайте в … 
 
Иван ПЕТРОВ 
Искам, искам да ви кажа още - „Спартак - Варна“, февруари месец ли 

гласувахте тука 200 000? .. Така беше. Аз също се изправих и казах г-н 
Луков, недейте да гласувате, защото тези 200 000 ще бъдат изхарчени …. 
/н.р./ на Атанас Атанасов и на Илко Станчев ….. /н.р./ няколко месеца 
Илко Станчев е вземал пари от клуба. Ето са договорите. Атанас Атанасов 
е приключил на 08.2014 г. договора си. Къде отидоха тези 200 000 лв. и 
есента нямаше отбор? Някой търси ли отговорност на тези хора? Никой. 
Тези момчета викат с право. Аз също съм бил с тях и затова им казах 
изчакайте да излезе цялата истина. И аз сега ще им я кажа цялата истина, 
да я знаят, че „Спартак“ е ограбен … 

 
……………. /гражданин/ 
………………... /н.р/ 
 
Иван ПЕТРОВ 
Кой е продажник? …. Ето го. .. Ей тези са продажниците. 

Манипулатори и те са платени момчета. И от тук нататък ….. Така, аз 
доказвам. Завели сме дело за името „Спартак“, който иска да го вземе. 
Изкарал съм всичко тук. Удостоверението на автентичния „Спартак“, аз 
съм обявен от Окръжния съд за ликвидатор, обаче аз не се връщам да 
ликвидирам „Спартак“, а да възобновим дейността му. Това ще ви кажа и 
продължавам борбата, но „Спартак - Варна“ ще го има. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Начков, заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз искам да призова двете страни да се изслушват, защото целта на 

разглеждането на този проблем е общинския съвет да вземе правилно 
решение, за да не се стига до обжалвания и затова искам да споделя с вас 
следното.  С колегата Мутафов, който предполагам няма човек, който да не 



го познава като футболна кариера, уточнихме, че за момента в Българския 
футболен съюз освен съдебната регистрация, регистрация на футболен 
клуб в Българския футболен съюз е само „Спартак 1918“, т.е. възниква 
обратния въпрос – тази регистрация на футболен клуб „Спартак“, тя е 
съдебната регистрация, „Спартак Варна“ нали - на Атанас Атанасов. Имат 
ли регистрация в Българския футболен съюз? 

 
……………. /гражданин/ 
………………... /н.р/ 
 
Иван ЛУКОВ 
В момента … 
 
Пламен НАЧКОВ 
И само да се доизкажа. И ако няма такава регистрация ние с какво ще 

се произнасяме с предложения текст на решение? За мен, ако крайно 
решение има във футболния съюз, че това е - във „В“ група ли ще играе? 
Какви са му ангажиментите? Както казва детски отбори, явява се 
наследник, защото в едната си функция Иван е ликвидатор, в другата си 
функция председател на новото сдружение. Ние трябва да стимулираме 
това, което правно е регламентирано и в пространството ще участва като 
спортен клуб. Желанието на другия спортен клуб, значи тук не коментирам 
спора за имената, това си е спор, който съдът ще се произнесе. Трябва да 
извърви тази пътека, да има регистрация във футболния съюз, да видим от 
къде почва съществуването си във „В“ група ли също ще бъде, но ако е 
теглен жребият днеска, както се каза, значи те ще отидат някъде по-надолу. 
Затова аз предлагам да остане стадион „Локомотив“ да се ползва на този 
етап от регистрирания „Спартак 1918“, което …. Което е безспорно. …. 
Когато феновете, които не приемат моето предложение, но техният 
представител Атанас Атанасов представи легитимна регистрация във 
футболния съюз, общинския съвет няма нищо против да разгледа и вземе 
решение къде този футболен клуб ще осъществява дейността си. За 
момента, ако ние вземем това решение ще имаме предоставен стадион на 
футболен клуб „Спартак - Варна“, но той няма да има дейност, защото не е 
регистриран във футболния съюз. Това значи ли решение на проблема? 
Затова аз предлагам да се успокоят страстите. Никой не отхвърля идеята да 
реши проблема на футболен клуб „Спартак Варна“, от колегите. Но нека да 
спазваме и някаква нормативна база, защото как да предоставим един 
стадион безвъзмездно на някой, който футболният съюз не го е припознал 
още? 

 
Иван ЛУКОВ 
Запазете тишина в залата. Зачитам два документа, които представиха 

преди малко при мен тук. Решение в името на народа, Варненски окръжен 
съд, фирмено отделение реши: Да се впишат в Регистъра за юридическите 



лица с нестопанска цел футболен клуб „Спартак 1918“ със следните 
промени - заличава като представляващ Антон Аладаров Фажев и вписва 
като представляващ председателя на управителния съвет Иван Петров 
Иванов. Това е решението на съда от 30.07.2015 г. И от Българския 
футболен съюз: Българския футболен съюз удостоверява, че с решение по 
т. 2 от дневният ред и на основание чл. 34, ал. 1, т. 4 от Устава на 
Българския футболен съюз, Общо събрание (Седми конгрес), проведено на 
14.02.2014 г., прие за редовен член на Българския футболен съюз футболен 
клуб „Спартак 1918“ – гр. Варна, Зонален съвет. Настоящата бележка се 
издава на футболен клуб „Спартак 1918“, за да послужи при необходимост. 
Красимир Кръстев, завеждащ отдел „Координация“ към Българския 
футболен съюз – София. …. Заповядай. За протокола само името на 
микрофон. 

 
Илко СТАНЧЕВ 
Господа, казвам се Илко Станчев и съм част от управителите на 

футболен клуб „Спартак - Варна“. Аз ще говоря така, че да ме чуете 
всички. Ще се постарая така сладко, както се говори до преди малко да дам 
и аз разяснение на господата ….. /н.р./ Господа, футболен клуб „Спартак - 
Варна“ е сдружение, което е създадено на чисто, по волята на нас хората, 
които също се занимаваме във футбол - бъдете сигурни, че не само Иван 
Петров се е занимавал с футбол. И това, че аз съм работил в „Спартак“  8 
месеца и Атанас Атанасов е затова, защото сме професионалисти и затова 
имаме 15 год. трудов стаж, ако не работим би трябвало да не се водим 
футболни специалисти. Затова значението, че ние сме работили 8 месеца за 
нашия клуб „Спартак“ не значи, че ние сме оползотворили парите, които 
Община Варна е дала. Идеята за създаването на този клуб е това колело 
„Спартак - Варна“, което се върти без верига да му се рестартира с хора, 
които искат да работят и знаят как. Не тоз или оня. Говорим за хора, които 
искат само едно нещо от вас. Така да направите, че нашите деца да 
работят, така както трябва да се учат. Този клуб, който говорим има 
претенции и е легитимиран в БФС, спря участието си миналата година. 
При това, преди това с други форми не можа да се справи. Какво лошо има 
да се намерят едни хора чистосърдечно да заявят, че искат да направят 
нещо? Какво повече искат тези момчета зад нас? Едно нещо. Да работи 
школата, да се създаде нов клуб без задължения, господа. Защото 
задълженията на „Спартак“ са огромни и ако вие мислите, че утре ще 
трябва на сесия да мислите пак 200 000 лв. или 300, трябва ново начало да 
се сложи. Затова тази организация е създадена, не да опетнява Иван 
Петров или който и да е. Да се даде едно начало, което да се гласува от вас, 
защото вие сте хората във Варна, които може да гласувате и да дадете това 
начало. Не искам да споря с никой. Аз казвам лично моето си мнение, като 
управител и ви казвам едно нещо - всеки един човек, които иска да работи 
в правилна посока трябва да се изслуша и да му се даде шанс. Не става 
едни и същи хора да търкат колелото. Не става. Няма нищо лошо в това, че 



едни млади хора, амбициозни искат да работят. Мен не ме е страх или не 
ме е срам, че искам да работя, моите колеги също. Благодаря ви за 
вниманието и че ме изслушахте. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Други мнения и съображения, колеги имате ли? Или от 

тук присъстващите? Г-н Начков, заповядайте. 
 
…………… /граждани/ 
Има, има …. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Много ви моля …. Много ви моля … Г-н Начков, заповядайте на 

микрофон … Значи дайте да не си изземваме функциите. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Имам един въпрос само. Значи, ако правилно съм разбрал той 

потвърди това, което казах, че имат само съдебна регистрация.  
 
Иван ЛУКОВ 
Точно така. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Правят ли някакви действия, с които да се регистрират във 

Футболния съюз? За мен остана празно …. /н.р./ 
 
Илко СТАНЧЕВ 
Г-н Начков да обясня, за да се вземе такъв документ, че си член на 

Българския футболен съюз има маса документи, които трябва да се 
попълнят. Това единственото е да имаш база и да можеш да подадеш тези 
документи в срок. А за Вашите опасения, че ние нямаме такъв документ, 
такъв документ се издава, когато се събере конгрес и - или Общо събрание 
или по-точно Изпълком. Изпълком се събира на трети … Няма как да ги 
знае Иван Петров, сега тез тези неща всичките … Просто ви казвам, че не е 
тази бележка проблема. Проблемът на „Спартак - Варна“ е във веригата, че 
е паднала. Разбирате ли ме? И ви отговарям затова, ако този „Спартак - 
Варна“, това сдружение, което му се даде шанса да работи, той ще си 
извади такъв документ и ще работи перфектно с децата. Бъдете сигурни в 
това. 

 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте.  
 
 
 



Атанас АТАНАСОВ 
За протокола. Казвам се Атанас Атанасов и също съм член на 

сдружението ФК „Спартак - Варна“. Искам едно нещо да кажа. Значи 
новосформираният управителен съвет на футболен клуб „Спартак 1918“, 
които са от пет члена – значи искам да ги запитате от колко години не са се 
занимавали с футбол и обратното в нашия клуб новосформирания. Така че 
хора, които не са и подкрепени от феновете в крайна сметка нали тоя 
футбол е за феновете, за вас ….. 

 
Иван ЛУКОВ 
Ако още един път така стане, прекъсвам заседанието и ще ви 

благодаря за присъствието тука. Това не означава, че като викаме сме 
прави. 

 
Атанас АТАНАСОВ 
Поради същата причина един клуб в лицето на „Спартак 1918“, 

който има задължения, не мога с точност да кажа, но не по-малко от 
300 000 лв. - каква е перспективата в този клуб? Значи следваща стъпка 
трябва да бъде професионалния футбол. В момента са във „В“ и тази 
стъпка може да стане само, ако изчистиш тези задължения. С какво? Нито 
имат база. Значи всичките всички имоти са в сдружение или там в спортен 
комплекс „Спартак“, „Спартак – Варна“, „1918“, има един стадион, който е 
даден за 9 год. с клауза в договора с едномесечно предизвестие може да 
бъде прекратен и от двете страни. Това ли е начинът и това е 
перспективата на цялата спартаклийска общност? Значи оставяме на вас, 
вие да си решите. Извинявам се, че съм развълнуван, обаче то вече не се 
издържа. Благодаря ви много. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. 
 
Иван ПЕТРОВ 
Само реплика искам. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Петров, заповядайте. 
 
Иван ПЕТРОВ 
На преждеговорищите само да им отговоря, че Иван Петров целият 

му живот е с футбол и когато създадох детската школа, Илко Станчев 
сигурно не знам къде е бил, феърплей стана шампион на България и тея 
момчета, когато аз играех в „Спартак - Варна“ ми носеха чантите и 
обувките … И сега те ми казват, че не разбирам от футбол. Не. Аз мога да 
управлявам, да ръководя, имам и стратегия как да излезе „Спартак“, 
истинския, който е наш, родния ни клуб, на всички хора, които играха за 



този клуб. Това са много личности, които гласуваха за мен и тази история 
момчета много трудно ще я вземете. Честно ви казвам. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тодоров, заповядайте. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Сега … След вчерашните истории в този град. Вижте какво 

представляваме. Знаете емблемата на Рим какво е - една вълчица и двама 
братя Ромул и Рем, сучат от тази вълчица. След това единият убива другия 
и основава Рим. Натам ли отиваме? .. Може да отидем натам, но да отидем 
с логични, бавни стъпки, разумни стъпки. Мисля, че в тези страсти няма да 
може днес да го решим въпроса, но ще дадем някакъв приблизителен срок 
да изчакаме другия „Спартак“ да излезе там и да седнем да го мислим. Има 
място, има място в този град, но „Спартак“ си е „Спартак“, трябва да бъде 
единен, всички трябва да си вярвате, всички трябва да таковате … От 53-та 
год. съм привърженик на този клуб. Когато беше още стадионът разсадник. 
Вие не го знаете, някой не го помнят, но Карачобанов го знаеше. Дайте, не 
бързайте, не напъвайте, не се дразнете. Само ако си подадем ръка двата 
клуба, ако намерите модуса - имате заслужили майстори, имате 
специалисти, имате и публика ще имате доверието на варненци. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да, благодаря Ви. Г-жа Такева. Д-р Митковски, само след Такева, ако 

обичате. 
 
Светлана ТАКЕВА 
Аз имам конкретно предложение, тъй като тогава когато се биеха 

долу на басейна за това кой от клубовете да заеме коридора или да тренира 
в определено пространство, точно в този състав общинския съвет взе 
решение за наредба, която регламентира на база определени критерии по 
какъв начин да се ползва единствения в случая басейн, който е във Варна. 
Сега имаме един единствен стадион към настоящият момент, с който ние 
като общински съветници можем да боравим. Това е единственият 
стадион, на който може да учредим безвъзмездно или възмездно право на 
ползване. С нищо друго не борави общинския съвет. В тази ситуация 
смятам, че ние не може да преценим, тъй като единственият футболист 
измежду нас, ако не се лъжа е Мартин Байчев. Ние не можем да преценим 
кой е прав, кой е крив, кой е по-добрия, кой е по-лошия от футболистите и 
кой може по-активно да ръководи деца. Смятам, че ние може да въведем 
регламент на база, на който да има критерии, т.е. нека в случая стадион 
„Локомотив“ като решение да бъде прехвърлен за стопанисване към ОП 
„Спорт“ и регламентът, който работи като наредба, която ние сме 
приемали да заработи и за този стадион. Тогава и поколението, което е от 
преди и от времето, за което говори Аврам и поколението, което пък аз 



разпознавам и е тренирало заедно с мен на стадион „Спартак“, само че аз 
съм била в залите, ще бъдат еднакво удовлетворени. Покрият ли 
критериите ще имат безвъзмездно право на ползване, не ги ли покрият то 
те няма да имат право да спорят в тази зала нито с аргументи, нито с 
юмруци. Това е моето предложение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Т.е. Вашето предложение е стадион „Локомотив“ да бъде прехвърлен 

за управление към ОП „Спорт – Варна“ и да се превежда наредбата за 
управление на стадиона към клубовете. 

 
Светлана ТАКЕВА 
Наредбата за безвъзмездно отдаване на общински спортни бази. 
 
Иван ЛУКОВ 
Да, да. Г-н Митковски, заповядайте. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Благодаря Ви, г-н председател. Светле и аз съм бил дълго време 

футболист, и Иван, и Наско знаят, и всички тука моята клубна и футболна 
пристрастност, тя е към „Черно Море“, но преди години когато „Черно 
Море“ беше изпаднал в подобна, не чак толкова тежка, но в подобна 
ситуация, когато беше пред закриване и разпадане, тогава Община Варна 
помогна. Знаете как помогна. Помогна с бази, помогна с пари. Подобно 
нещо се случи и със „Спартак“ за съжаление помогна с пари, но те 
потънаха някъде. Помогна и с база, която обаче не помогна „Спартак“ да 
оцелее. „Спартак“ де факто от миналата година го няма. Аз като варненец 
и като черноморец искам да ходя и да гледам тези два варненски отбора да 
играят заедно, да се срещам с тези момчета, да се освиркваме един друг, да 
се караме, ако трябва и да се бием, но искам двата отбора да съществуват 
във Варна. За тази цел Община Варна трябва да помогне. Казаха, че няма 
как да се регистрират във футболния съюз без база, така че Светле няма 
как да се случи това да помогнем на тях без да им осигурим база. Така че 
нека Община Варна да не е благодетел на едни и мащеха за други. Не 
искам никой да ми ръкопляска и да свирка. Моето предложение е да 
подкрепим предложението, това което е направено. Благодаря ви. 

 
Евгени ЙОСИФОВ 
Добър ден. Казвам се Евгени Йосифов … 
 
Иван ЛУКОВ 
Момент, момент. Секунда. …. Така, слушам Ви. Заповядайте. 
 
 
 



Евгени ЙОСИФОВ 
Казвам се Евгени Йосифов. Понеже тука така възникна един спор 

кой е по-голяма футболна легенда и кой на кого е носил обувките, искам 
само да припомня, че сдружение „Бъдеще за Спартак - Варна“, което след 
това се преименува и беше регистрирано в съда като ФК „Спартак - 
Варна“, беше създадено от футболната легенда Живко Господинов, който 
почина преди три месеца и който вие самите преди една седмица 
гласувахте да бъде почетен член на Варна, така че не забравяйте този 
човек, който умирайки беше доведен в залата и обеща на всички тези 
момчета, които са лъгани толкова години, че те повече никога няма да 
бъдат лъгани с този нов и чист „Спартак“, който всички фенове на 
„Спартак“ желаят. „Спартак 1918“ не е припознат от феновете на 
„Спартак“ и ще ви обясня защо, защото той беше създаден през 2010 г. и 
послужи като параван за скритата приватизация на общинска собственост, 
в това число стадион „Спартак“ и базата „Локомотив“. Премина в ръцете 
на фирма „Инжстрой“ и аз мога да ви припомня тук от тази трибуна какво 
се говори … 

 
Иван ЛУКОВ 
Базата на „Локомотив“ вече частна собственост ли е? 
 
Евгени ЙОСИФОВ 
Не, но се използва от фирма „Инжстрой“ без да има сключен 

договор, така че общината като собственик на база „Локомотив“ не 
получава и стотинка през всички тези години, откакто фирма „Инжстрой“ 
ползва базата и събира наеми от преотдаване на футболните игрища под 
наем и цирк, и т.н. Плюс това там децата няма къде да тренират, защото 
две от игрищата са в неизползваем вид, така че сдружение ФК „Спартак - 
Варна“ има преди няколко дена, оня ден направи пресконференция и 
публичен дебат и дискусия, където официално бяха поканени всички 
членове на общинския съвет и господин кмета, беше поканено и 
ръководството на „Спартак 1918“. И никой не дойде, за да обяви пред 
обществеността какъв е плана му за развитие, от къде се финансират, 
защото миналата година те прекратиха участие, защото нямат 
финансиране. Сега кой гарантира, че те ще имат финансиране за „В“ група 
и няма да финишират след няколко месеца, както стана това и всички тези 
надежди на феновете на „Спартак“, толкова изстрадали от години агония, 
няма да отидат напразно. А тези хора имат план, ако бяхте дошли щяхте  
да чуете какви са техните идеи за финансиране на отбора и за развитие на 
една модерна детско - юношеска школа и това е споделено с кмета 
Портних и е обсъждано. Благодаря. 

 
Иван ПЕТРОВ 
Само да му отговоря на това младо момче … 
 



Иван ЛУКОВ 
Момент, момент. Само не влизайте в диалогов режим. 
 
Иван ПЕТРОВ 
Не, не, няма диалог. 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, г-н Петров. 
 
Иван ПЕТРОВ 
Същият този човек преди 5 год. създаде един, същия отбор на 

феновете и играха в Тополи .. Соколи. .. Не, не, не. И тогава, когато аз им 
казах - момчета, излезем ли от нашия дом, от „Спартак“, ние няма да 
имаме отбор. Колко просъществува този отбор? 6 месеца. Те го 
ръководеха, така че … Не, не, аз съм свидетел на всичко и когато ви го 
говорех вие не слушахте. Сега пак контра искат да има. Разделението няма 
да доведе до нищо и аз затова ви казах, има решение, има законно, там е 
дадено при вас. Мислете, защото не са само това феновете на „Спартак - 
Варна“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така, само за секунда. Г-жо Такева, формулирам Вашето 

предложение, ако имате някакви забележки да го коригираме. Общински 
съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да подготви … 

 
……………. /гражданин/ 
Г-н Луков, бих искал нещо да кажа. 
 
Иван ЛУКОВ 
Момент, не ме прекъсвайте, много Ви моля. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Балабанов, заповядайте за процедурата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Процедурно предложение за удължаване на работното време до 18 ч. 
 
Иван ЛУКОВ 
Предлагам веднага да гласуваме процедурното предложение за 

удължаване на работното време. В режим на гласуване 
 



Резултати от гласуването: за – 42; против – 1; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 4, предложението се приема. 

 
Зачитам предложението на г-жа Такева: 
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 

подготви документи за управление и стопанисване на стадион 
„Локомотив“ – Варна от ОП „Спорт - Варна“ при прилагане на Наредбата 
за безвъзмездно използване и управление на спортната база. 

Имаме такова предложение. Г-н Пасев, заповядайте. 
 
Петър ПАСЕВ 
Уважаеми, ще се обърна към тези, които са най-важни тук - 

феновете, аз съм 40 год. специалист в спорта и знам, че без вас е 
безсмислен спорта. Ако вас ви няма на трибуните, ако ви няма в залите, 
нашият труд е безсмислен. Уважавам това, че сте днеска тука, че имате 
позиция, само че млади момчета - аз съм бил много време чиновник в 
спорта, познавам законите, емоциите са едно, но реда и законите са друго. 
Какво се оказва. Аз съм авторът 2003 г., когато „Черно Море“ по знаете 
нещастни причини беше загазил ние трябваше да спасим футбола, 
хандбала и баскетбола беше загазил и ние, общинският съвет тук прие една 
концепция за спасяване на колективните спортове, в която писахме. 
Понеже общината не може да дава постоянно сухи пари. Дори тогава 
дадохме и част от моите колеги в прокуратурата писаха обяснение, ние 
измислихме нещо. Пари няма да дава общината, но ще даде имоти на хора, 
които като ги ползват около 80 % да отделят за хандбала, баскетбола и 
футбола. Няма да говоря за хандбала и баскетбола - там се взеха едни пари 
и изоставиха, но футбола … Ищков беше много настоятелен тогава, успя и 
дадохме много хубави имоти, за да може тези, които ги взеха да, да 
печелят 20 %, но 80 % да отделят за вас. Само че сбъркахме в тази 
концепция. Признавам. Написахме, дълготрайно да издържат отборите. Не 
сложихме срок. И те започнаха по различен начин да тълкуват. И какво 
стана в крайна сметка? Днеска някои взеха тези имоти. Благодарение на 
„Спартак“ взеха, направиха си едни красиви това, а се оказа, че за футбола 
няма пари. И доведоха до конфликт, най-лошото е днеска - спартаклии 
срещу спартаклии. Ами че вас ви свързва едно и също нещо. И този клуб и 
този клуб. Нима „Спартак“ може да бъде два клуба? За мене най-умното 
решение е. Какво толкова е станало Наско и Иване, че не седнете и се 
обедините. Давам ви пример. На басейна, който ръководех много време 
спортните бази, така се изпокараха помежду си треньорите и треньорките - 
8 клуба има по плуване, 1 клуб има само в Пловдив и ни бие където ни 
хване, защото ние се разединихме като църквите и като всичко останало. 
Вие в момента имате една цел - да възстановите „Спартак“, обичания от 
вас „Спартак“, обичания от Иван, от Наско. Какъв е проблемът? И най-
лошото е, че искате днес тези хора да бъдат съд, те да решават. Ами 
извинявайте, аз съм най-малко съм член на общинския съвет или на 



общината, само че в България проверете - никой Общински съвет и 
община не дават толкова пари за спорта. Няма такъв град и представяте ли 
си сега тези хора изведнъж да вземат страна. Е как да стане? Те са 
Общински съвет на целия град. Тези въпроси в другите спортове ги 
решават федерациите. И накрая свършвам - Наско и ей тези момчета, 
глобата в закона за спорта за клуб, който е регистриран в съда, но 
провежда спортна дейност е от 5 до 10 хил.лв. Значи има точка в закона, 
само че омагьосаният кръг е, за да кандидатствате и вие във футболния 
съюз трябва да представите два документа, аз ги познавам. Че имате 
договор за база и че имате лицензирани треньори. Второто го имате, т.е. 
днеска вие искате общината да ви даде може би договори, за да можете да 
кандидатствате. Само че дори и да стане така, момчета не разделяйте 
„Спартак“ на две. Какво толкова лошо е станало между вас. Съберете се. 
Стиснете си ръцете ……. Вижте, вие имате едно обединени - думата 
„Спартак“ и сърцето …… Живко ми беше личен приятел, малко преди да 
почине беше в къщи, заедно гледахме мач и в паметта на този човек, който 
желаеше „Спартак“ да се върне и да просперира. Евала - направиха го 
почетен гражданин. Заслужава. Той мечтаеше не да се разделяте, а да се 
върне „Спартак“ и свършвам с това, не общинския съвет, той не е съд. 
Общинският съвет не е този, който вие днес искате, защото общинския 
съвет, и свършвам с това, аз обичам фактите - няма друг спорт във Варна, 
който да е получил 200 000 лв. кеш, няма такъв спорт. Нито баскетбол, 
нито волейбол, нито плуване, нито „Черно Море“ футбола …“Черно Море“ 
аз бях председател на надзорния съвет знаете, получи пари но не от 
общината, а от спонсори, така че единствения клуб, който общината 
бръкна и даде 200 000 - е какво повече общината да направи за вас? 

 
Иван ЛУКОВ 
Така, много ви моля запазете тишина в залата. 
 
Петър ПАСЕВ 
Така че последния ми, заради белите ми коси, 40 - годишния ми опит 

в спорта - момчета стиснете си ръцете, не се разединявайте и така ще 
успеете. Успех ви желая. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев поиска думата, само че преди това да изразя едно мнение, 

ако наистина е необходим такъв документ, че трябва да има този клуб база, 
за да може да бъде регистриран във футболния клуб, какво пречи такъв 
документ да бъде издаден от ОП „Спорт - Варна“, че предоставя тази база 
за ползване и от там нататък вие да си извадите документите и да бъдете 
регистрирани във футболния клуб и да ..… 

 
 
 



Петър ПАСЕВ 
Пропуснах да кажа, понеже аз участвах - милион двеста и петдесет 

хиляди за „Локомотив“, голямото игрище, даде Община Варна … 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев …. 
 
Петър ПАСЕВ 
Парите са от Община Варна. 
 
…………………. /гражданин/ 
……………./н.р./ 
 
Петър ПАСЕВ 
Да, така е. 
 
…………………. /гражданин/ 
……………./н.р./ 
 
Петър ПАСЕВ 
Така е, така е. 
 
…………………. /гражданин/ 
……………./н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Много ви моля, много ви моля ще - стигнем до консенсусно 

решение. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, повод за изказването 

ми даде изказването на фена на „Черно Море“. Тази концепция, че в града 
трябва да има един футболен отбор не е концепцията на който и да е 
спартаклия, колкото и да се мразим или обичаме. И тази концепция 
съществува, така че г-н Митковски данайски дарове не приемаме. От 
„Черно Море“. Аз обаче знам историята на помощта за „Черно Море“, 
която беше указана и знам торбичките г-н Пасев, на „Спартак“ това не е 
направено. В момента какво мисля по въпроса. Първо, без обединение на 
спартаклийската общност, без задни мисли, няма да има реална дейност 
дълго стратегически продължаваща в какъвто и да е клуб, който и да е той. 
Дали клубът с председател г-н Иван Петров ще продължи да съществува 
зависи от две неща – пари и тренировъчна дейност с успехи. Дали клубът 
на орела, така наричам образно хората и хората около него ще съществува, 
пак зависи от същото нещо. Тези въпроси, обаче вие трябва да си ги 
изясните на обща среща и според мен това е проблемът на „Спартак“ 



последните, може би 14 - 15 години. Момчета аз знам, че не ме обичате, 
само че знам и много други неща, но аз никога няма да кажа неща, които 
ще уронят престижа на „Спартак“, тук от тази трибуна. Затова първото 
условие общинският съвет, града и който и да е да вземе правилно 
решение, не каквото и да е, а правилно решение, спартаклийската общност 
да излезе с едно предложение. Някой ще трябва да направи крачка назад, 
някой крачка в страни. Аз съм работил с Камен, работил съм с г-н 
Трендафилов, работил съм с другите хора - няма как да кажа, че не са 
спартаклии или че не са способни, но тук искам да опровергая едно нещо - 
никога в живота си не съм се месил във вътрешните работи на „Спартак“, а 
само съм помагал с осигуряване на ресурси и каквото друго са ме 
помолили. Тук е и Трендафилов е участвал, когато съм помагал, и Румен 
Димов, и всички тези хора могат да го потвърдят, така че легендите за мен 
много лесно ще се разбият, но те не са проблема на „Спартак“. Аз не съм 
проблема на „Спартак“, нито пък вие. Не съм съгласен обаче, веднага .. 
Това е първото, значи ако не се обедините момчета, да дойде някой с пари, 
да издържа отбора, аз съм прекарал сигурно 50 - 60 дена в молитви и 
клетви на хора, които са били достатъчно заможни. Няма да дойде никой, 
за да дойде някой сериозен инвеститор на „Спартак“, даже и не се 
нуждаете толкова от базата, колкото се нуждаете от един здрав клуб и 
обединена спартаклийска общност. С това приключих по този въпрос. По 
втория въпрос обаче, не съм съгласен с вашето поведение на стадиона. Аз 
няма да подкрепя поведението на хора, които се бият по време на мач, 
които скандират ксенофобски лозунги, които расистки лозунги скандират, 
които режат футболните врати, които режат маркучите на стадион 
„Спартак“, които спират тренировки, които спират мачове. Казвам ви го, 
защото искам да бъда почтен към вас. Аз несе страхувам .. Момчета 
казвам, че няма да подкрепя тези хора, аз не съм казал кой точно е. 
Познавам повечето от вас по имена, познавам почти всички по 
физиономии. Бил съм на стадиона и знам за какво става въпрос. Някой ден 
ще направят филм за стадион „Спартак“, защото стадионът, с който трябва 
да се гордеете има два лозунги. Единият е против расизмът и насилието по 
стадионите и е издигнат преди 6 год., преди всеки мач от децата. А вторият 
е „На стадион Спартак всички са равни“. Българи, арменци, евреи, турци, 
роми и т.н. И тези лозунги са издигнати на стадион „Спартак“. Какво е 
моето предложение в днешния ден. Може би два - три дена сте закъснели. 
Не като вчера. Вчерашната ви изява и на тези, които ви водиха беше … 
Хайде пак ще  кажа някой … И аз като Божидар Димитров да си дръпна 
езика, беше нещо лошо, за „Спартак“ лошо. Няма как да накарате някой да 
гласува под натиск. Имате вярата. Вярата ви трябва да бъде, не че под 
натиск ще гласува някой, а защото хората са убедени в това, че този път е 
правилния, не пътя на Иван, не пътя на „Спартак - Варна“, общият път на 
„Спартак“ изобщо. Преди да дойда тук ми звъннаха 5 - 6 от най-старите 
спартаклии, включително Зафито и другите и на тях казах същото.  

 



…………………. /гражданин/ 
……………./н.р./ 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател .. Моля да бъдете търпеливи както аз бях 

търпелив вчера, а не съм известен с това качество много, затова моля г-н 
председател, има две линии на поведение. Едната е да предложите това, 
което предложи г-ца Такева, което решава въпроса само с легитимацията и 
на втория клуб. Не знам после как ще се договарят двата клуба. Другото 
предложение е да се поеме ангажимент, защото това е свързано и с 
финансиране. Сега няма защо да си говорим. Вие трябва пред Варна да 
дадете отчет. Иван трябва да стане и да каже, тука такива пари - тези, тези 
и тези хора ще дарят. Ще дарят. Сега ще ви кажа защо го казвам. Вие също 
трябва да станете и да кажете, тука тези, тези и тези хора ще дарят тези 
пари, те ще ни стигнат за първия полусезон при бюджет 460 000 лв., за 
втория полусезон ще търсим помощ от вас., ще търсим помощ от 
спомоществователи, защото за миналата година освен 200 000 с моя 
докладна и с докладна на няколко колеги, писана от общинския съвет и 
взето решение на Общински съвет за дарение оказа се, че единствения 
дарител физическо лице на „Спартак - Варна“ съм аз. Ми то това е смешно. 
Всичко друго … 

 
…………………. /гражданин/ 
И Марешки.  
 
Янко СТАНЕВ 
Не, Марешки е дал заеми и другите са давали заеми. Аз това ще ви 

кажа. Затова е задлъжнял отбора. И пазете се много и във вашия клуб. 
Пазете от …. /н.р./, защото там се дават средства, но под формата на заеми. 
Вижте „ЦСКА“, вижте „Левски“. И приключвам. Няма да гласувам за 
разцепление на „Спартак“, ще гласувам само за единство на „Спартак“. И 
второто,  ще гласувам базата да се използва действително от всички хора. 
Но вие знаете, че стадиона на „Локомотив“ не е пълноценен за развитието 
на мъжки спорт. Той става само за школа. Смятам обаче, че има място за 
две детски школи на стадион „Локомотив“, има и време, има и график, 
който може да се направи. Не говоря за това, че който има инвестиционни 
намерения може да направи и другите игрища. 

Г-н председател, моето предложение е това, ако предложението на г-
ца Такева не мине, аз смята, че ние можем да вземем решение стадион 
„Локомотив“, който е с маломерно игрище да бъде по график използван от 
всички клубове регистрирани в БФС и те веднага ще получат регистрация, 
като представим този документ на тях. Второто обаче, което е по-важно, 
което искам да кажа, че ако не се обедините значи нищо не сме направили. 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Процедурно предложение от … Г-н Митковски поиска думата, Вие и 

процедурното предложение. … Г-н Костадинов процедурно предложение 
или какво? 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Изказване. 
 
Иван ЛУКОВ 
А, изказване.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Кой искаше … 
 
Иван ЛУКОВ 
Много ви моля, много ви моля … Много ви моля … Много ви моля, 

не влизайте … 
 
……………….. /гражданин/ 
….. за 10 год. съсипахте отбора бе ….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Сега. Недейте да нарушавате … Недейте да нарушавате реда в залата 

…. 
 
……………….. /гражданин/ 
Това не е поведение на спартаклия, до оня ден бяхте … 
 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви моля. …. Десет минути почивка, докато се успокоят 

страстите. ……. Много ви моля. …… Много ви моля, недейте ….. Ами 
какво да ….. Г-н Иванов от охраната имали хора, които да влязат в зала? 
….. От охраната …… Моля ви ….. От охраната да влязат в залата. …. От 
полицията да влязат в залата и да изведат феновете на „Спартак“. 

 
Колеги, заповядайте в залата, за да може да продължим работа. …. 

Така. Колеги, заповядайте в залата, започваме работа. Ще помоля, които 
имат така по-силни страсти да останат пред зала. ….. Хайде седнете си по 
местата и се успокоите. …… Хайде моля ви се успокоите се, седнете си по 
местата. ….. Колеги….. Костадин Костадинов. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Благодаря, г-н Луков. Аз първо искам да призова обаче, ако е 

възможно за малко повече ред и тишина в залата. Първо искам да кажа, че 
като общински съветник съм доста впечатлен от някои от фактите, които 



чух. За мене това, някои от фактите, които бяха казани в залата са 
достатъчни да се самосезира, който и да е било Варненски прокурор. 
Сесията се излъчва на живо и би било редно нещата, които се казаха 
веднага да бъдат използвани за една най-малкото прокурорска проверка. 
Защото всички ние трябва да си зададем въпроса защо единия от двата 
големи отбора на Варна, макар че и аз съм от „Черно море“, както д-р 
Митковски, но варненския футбол не може да върви на куц крак. Единият 
от двата големи отбора на Варна е стигнал до това нерадостно състояние. 
В началото на годината, всъщност в средата на годината имаше един много 
неприятен случай с един от двата големи отбора на България, ПК „ЦСКА“ 
- знаем тогава горе долу в същата ситуация се постави един от двата най-
големи отбора. Знаем тогава как излезе от създалия се конфликт. Имаше 
четири проекто отбора. Спортното министерство тогава взе възможно най-
доброто решение, то каза така - ние признаваме този отбор, където са 
запалянковците, няма да използвам думата „фенове“, защото е чуждица и 
не ми харесва. В крайна сметка нещата се уталожиха в рамките на няколко 
седмици буквално. Конфликта тука обаче тлее от години. Иван Петров, 
уважавано име във футболната ни общественост човек, който уважавам и 
познавам, каза - преди шест години даже имаше втори футболен отбор 
„Спартак“. Всички го знаем това нещо. Не приключиха добре нещата, но 
конфликта продължава. Ако ръководството на спортното министерство в 
лицето на Красен Кралев беше реагирало по начина, по който реагира 
Община Варна вече в продължение на години, това сега което се случи със 
„ЦСКА“ щеше да ескалира в огромни мащаби. Слава Богу те го реши 
проблема много бързо наистина. В момента ситуацията е следната - имаме 
един отбор, който така или иначе юридически съществуващ, признат и 
документално дори има и база на която да тренира документално. Макар 
че аз самия, като общински съветник не съм в състояние да кажа и не знам, 
нямам тази информация в какво състояние се намира базата на „Спартак“, 
която е общинска собственост пък от друга страна да не забравяме. От 
друга страна обаче виждаме запалянковците на отбора - спартаклиите 
виждаме, че те са на другата страна и предлагат решение, което е в полза 
на спартаклийската общественост. Това са една голяма част от варненци. 
Решение което, решението което те предлагат не уязвява по никакъв начин 
интересите на дружеството, което представлява Иван Петров. Аз не 
виждам конфликтна точка тук. Говори се за обединение - обединение на 
кого? От едната страна са многото хора от другата страна са юридическата 
регистрация. Така поставен въпроса и идеята да се отложи във времето, 
всъщност създава предпоставки за удължаване на конфликта. Няма да се 
реши по този начин въпроса. Решението е в това предложение, което 
колегата Балабанов даде, той не е тука в залата обаче, поне не го виждам. 
Решението е това, което всъщност е съвместно решение на хората, които са 
от „Спартак – Варна“ и от общинския съвет. Решение, което до голяма 
степен се препокрива с това, което Спортното министерство взе като в 
крайна сметка казуса, по отношение на казуса „ЦСКА“. И хората които се 



интересуват от футбол тука знаят как беше решен проблема, нали така г-н 
Луков? В случая не е нужно да измисляме топлата вода. Подобен казус, 
подобно решение. Проект за решение, няма конфликтни точки. От едната 
страна имаме юридически клуб, от другата също ще имаме такъв. Взема се 
решението, дават се базите и от там насетне се доказва, кой е клуба и по 
какъв начин ще се развива от тук насетне. Но и да не забравяме пак казвам 
накрая, това което казах в началото - много важен въпрос, кой носи 
отговорност за това, че единия от двата големи отбора на Варна стигна до 
това състояние? 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Ще ви помоля за по-кратки изказвания. Г-н 

Митковски, д-р Митковски извинявайте, поиска думата. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Исках само да кажа, че предложението на Светла Такева няма да 

реши въпроса, защото отивайки към общинското предприятие те трябва да 
изпълняват условия по общинската наредба, за да ползват този терен. Ти го 
знаеш и едното от условията е да бъдат регистрирани в съответната 
федерация, а те няма как да се регистрират в съответната федерация, ако 
нямат база. Така че става един порочен кръг. Но могат да го ползват 
възмездно, т.е. трябва да плащат на общината тоя терен на „Локомотив“ за 
да го ползват, ако стане предложението на Светла Такева, но аз мисля че те 
това не го искат. 

 
Иван ЛУКОВ 
Д-р Станев, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, „Спартак“ има нужда от две 

детско - юношески школи. В предложението на клуба, Сдружението с 
нестопанска цел „Спартак – Варна“ за сега е установяването на детско -
юношеска школа проблем им е мястото, където ще се тренира. Ще оставя 
това, че много мразя черноморци да се изказват за „Спартак“ и това е 
повода да се изкажа. Значи такъв филм не признавам. Второто, което е 
„Спартак 1918“ също има ….. /н.р./, също има треньори и също има нужда 
от място къде да тренира. Още повече, че в момента има и мъжки отбор. 
Аз ще го кажа, като човек най-много оплюван заради „Спартак“, е смея да 
го кажа пред вас, сигурно страшно много обичам „Спартак“, за да понасям 
всичко. Има две решения. Едното - базата, която е на „Локомотив“ и 
базата, която е на стадион „Спартак“, става въпрос за изкуствените 
игрища, трябва да бъде взето решение днеска да бъде на двата клуба 
отдадена. На двете детско - юношески школи към клубовете, това е 
решението. „Спартак“ има нужда от 600 деца или от 700, или от 800, 
съгласен съм с тава. Не знам кога го казах вчера, че няма да гласувам 



срещи „Спартак“, но никога няма да гласувам и срещу децата на 
„Спартак“, така че аз съм за това. Моля да се формулира от юристите, ние 
имаме 34 % участие в Спортния комплекс на база на това ние можем да 
определим 34 % от времето за използване на игрищата на Спортен 
комплекс „Спартак“ безвъзмездно от спортния комплекс за нуждите на 
двата ни клуба. Но ще гласувам за това само при условие, че ви пък тука и 
двата клуба, и феновете поемете ангажимент, че за пролетния полусезон 
във Варна ще има само един клуб „Спартак“. Как ще го направите е ваш 
проблем, ако имате мъжество, ако имате топки ще го направите, ако 
нямате ей така ще се караме още дълги години независимо кой е виновен и 
кой не е виновен. Защото от тая вина и от тая невинност никой до сега не е 
спечелил. За това г-н председател това е моето предложение, знам че с г-ца 
Такева предложението е по-изрядно, но моето предложение базата на 
„Локомотив“ и спортната база – изкуствени игрища притежание на 
Спортен комплекс „Спартак“ в частта, която има собственост на Община 
Варна, а именно 34 % от времето което трябва да се ползва, да бъдат 
отдадени безвъзмездно на двата клуба по равно. Аз няма да режа детето си, 
като Соломон на две. Писна ми вече 10 год. да ме карате туй. Зарад туй ей 
къде е - даваме ги на двата клуба, ако трябва ще се определи график от нас. 
Вие имате, как се казва това - да си изкарате от ФСБ веднага документ 
само с това решение може да го изкарате. Между впрочем нека да ви кажа 
и без документ винаги може да си изкарате регистрация, не знам защо не 
сте го направили. Един договор за наем, с който и да е стадион, както беше 
„Тополи“ и се приключва мача. Нали административните неща не са 
проблема на „Спартак“. Тука съм съгласен с колегите, административния 
проблем кой е регистриран, кой не е – не е проблема на „Спартак“. За това 
г-н председател това е моето предложение и ако това нещо се приема, 
обаче аз ще гласувам за него само при положение, че в решението на 
Общински съвет присъства и тезата, щото ще се наложи повярвайте ми за 
следващия бюджет помощ, или по бюджетна линия, или по друга линия. 
Само при положение, че за пролетния полусезон има само един футболен 
клуб „Спартак“, като искате го кръстете, като искате го направете. 
Благодаря за вниманието. 

 
Николай НЕДКОВ 
За да не губим време докато председателя обсъжда проекта за 

решение, аз правя едно допълнително предложение, тъй като в „Спартак“ 
АД има доста голяма част общинско имущество, освен това има апорт на 
общината и общината е получила определен брой акции, които след това 
са доведени до стойност нула, т.е. има кражба на общинско имущество. От  
друга страна, изнесоха се данни, че … 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Недков. 
 



Николай НЕДКОВ 
…. че друго общинско имущество се стопанисва от „Инжстрой“ без 

правно основание, за което има определени виновни длъжностни лица. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Недков, нека да приключим. Сега нито съм Ви дал думата … 
 
Николай НЕДКОВ 
Аз имам още едно изречение да кажа. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ами кажете го … 
 
Николай НЕДКОВ 
Процедурно предлагам общинския съвет да сезира Прокуратурата с 

тези данни, да се направи проверка за виновни длъжностни лица. 
  
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Само че аз ще помоля г-н Недков, ако разполагате с 

такива данни дайте ги в ….. Дайте данните, с които разполагате с тях и ще 
сезираме прокуратурата. 

 
Николай НЕДКОВ 
………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Така. 34 % е собственост на Община Варна от базата. 
 
Николай НЕДКОВ 
………………. /н.р./ 
 
……………… /гражданин/ 
Г-н Луков, мога ли да се изкажа. 
 
Николай НЕДКОВ 
………………. /н.р./ 
 
……………… /гражданин/ 
Г-н Луков, мога ли да се изкажа. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев. 
 
……………… /гражданин/ 
Г-н Луков, мога ли да се изкажа. 



Иван ЛУКОВ 
Има прекратяване на дебатите и вече го гласувахте. 
 
……………… /гражданин/ 
Искам отговор към Янко Станев 
 
Иван ЛУКОВ 
Така, на основание чл. 21 … 
 
……………… /гражданин/ 
Може ли да се изкажа, г-н Луков? 
 
Иван ЛУКОВ 
Не съм Ви дал думата. 
 
……………… /гражданин/ 
Кога ще ми дадете думата? 
 
Иван ЛУКОВ 
Когато реша.  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

като акционер в Спортен комплекс „Варна“ АД взема решение да бъдат 
отдадени безвъзмездно по равно стадион „Локомотив“ и изкуствените 
игрища в Спортен комплекс „Варна“ АД, на двата клуба - ФК „Спартак 
1918“ и ФК „Спартак – Варна“, със съответния ЕИК. 

 
Николай НЕДКОВ 
………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
За „Локомотив“ е ясно. За другите … Вижте сега, за „Локомотив“ е 

ясно … 
 
……………… /гражданин/ 
Г-н Луков, може ли да се изкажа най-после. Значи Янко Станев каза, 

че не му е приятно … 
 
Иван ЛУКОВ 
Не съм Ви дал думата, господине. Дръпнете се от микрофона. 

Оставете ни да работим. 
 
……………… /гражданин/ 
20 секунди само. 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Не съм Ви дал думата. .. Не съм Ви дал думата. 
 
……………… /гражданин/ 
Янко Станев каза, че не му е приятно, когато привърженици на 

„Черно море“ се изказват. Аз съм привърженик на „Спартак“. Всички хора, 
които са тук знаят това нещо …. 

 
Иван ЛУКОВ 
Спрете му микрофона. 
 
……………… /гражданин/ 
… защото сме били в агитката. За разлика от Аврам Тодоров, аз съм 

от 6 - годишен на стадиона ….  
 
Иван ЛУКОВ 
Спрете му микрофона. …. Затова не им давам думата. … Сега ще ги 

гласуваме. ….. Две изречения? Заповядайте. 
 
……………… /гражданин/ 
Излизам като фен на „Спартак - Варна“. Искам да задам един въпрос. 

Защо всички си мислят, че има разделение? Феновете сме там горе. Ето ги. 
Тук са само управници, само вождове. Един индианец не видях, един фен. 
Значи, горе сме всички фенове с треньорите. Второто нещо, което казвам, 
къде са ни феновете? Това е въпрос към това ръководство. …. 

 
……………… /гражданин/ 
Г-н Луков, само да се доизкажа, че подкрепям г-н Костадинов и г-н 

Недков, че трябва да се направи прокурорска проверка и … 
 
Иван ЛУКОВ 
Има процедура. Не съм Ви дал думата, господине. 
 
……………… /гражданин/ 
…. Янко Станев да каже кой подари ….. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не съм Ви дал думата. …. Значи, ако се държите малко по-нормално 

ще ви дам думата, както на всички останали граждани. На никой не съм … 
Ами не съм ви дал думата. …. Така, процедурно предложение има за 
прекратяване на дебатите от г-н Станев. …. Гласуваме процедурното 
предложение за прекратяване на дебатите. 

 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 6; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 



 
Подлагам на гласуване първото предложение, което беше изчетено 

от г-жа Боева. … Това е предложението на г-н Балабанов. … Повтарям, 
предложението на … Всички предложения ще бъдат гласувани. Така, 
предложението на г-н Балабанов. 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
2351-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 

ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 5 и 6 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел 
Футболен клуб “СПАРТАК ВАРНА“, ЕИК 176822428, представлявано от 
Атанас Василев Атанасов, върху имот – частна общинска собственост, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.3516.163, находящ се в гр. 
Варна, бул. “Сливница“ № 187, с площ от 52154 кв.м., включително сграда 
с идентификатор 10135.3516.163.2, за срок от 10 години. 

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

 
В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 27; против – 1; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 13, предложението не се приема. 
 
Юлияна Боева – „за“. 
Предлагам следващото, което постъпи на д-р Станев … Моля? ….. 

Предложението на г-жа Такева. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
2352-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по 

предложение на Светлана Такева – общински съветник, Общински съвет – 
Варна възлага на кмета на Община Варна да подготви документи за 
управление и стопанисване на стадион „Локомотив“ Варна от ОП „Спорт – 
Варна“ при прилагане разпоредбите на Наредбата 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“.  

 
С така изчетения проект за решение, в режим на гласуване. ….. 

Предложението на г-жа Такева. 
 



Резултати от гласуването: за – 13; против – 3; въздържали се – 26; 
отсъстващи – 6, предложението не се приема. 

 
Предложението на д-р Станев. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

като акционер в Спортен комплекс „Варна“ АД взема решение да бъдат 
отдадени безвъзмездно по равно на стадион „Локомотив“ и изкуствените 
игрища в Спортен комплекс „Спартак - Варна“ АД, на ФК „Спартак 1918“ 
и ФК „Спартак – Варна“, с ЕИК: 176822428.  

 
В режим на гласуване, колеги. …… Добре, заповядайте на 

микрофон, г-н Начков. ….. Много ви моля, запазете тишина в залата. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Значи, г-н Янко Станев ясно каза, че правим отстъпката, за да се даде 

да се ползва заедно, като се поставя условие на пролетния полусезон да 
има един клуб „Спартак“, т.е. дава се възможност да не се спират 
тренировки, да се водят разговори. …. Така че, ако няма това условие - 
какво правим? Те ще си извадят очите там.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тонев? 
 
Владимир ТОНЕВ 
За предложение. … Само като допълнение към това и по-скоро 

изяснение, което Янко Станев го постави като условие. Господин … 
 
Иван ЛУКОВ 
Моля да запазите тишина в залата. … Дебатите приключиха. В 

помощ само, ако имате нещо да кажете. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Когато коментираме това, което сега ще го гласуваме би трябвало да 

има срок, ако го гласуваме къс срок … 
 
Иван ЛУКОВ 
Срокът е пролетния полусезон … 
 
Владимир ТОНЕВ 
Примерно, до пролетния полусезон, при това положение няма нужда 

да  поставяме, ако се обединят. Просто това ще бъде до пролетния 
полусезон и ако не са се обединили до тогава, ще вземем друго решение и 
това наше решение ще бъде със срок само до тогава. И всички тези неща, 



да се обединят, дето им ги налагаме, които правно не са издържани ще си 
го направим, слагайки го в срока. Благодаря. 

 
Иван ПЕТРОВ 
… има закон в спорта и във футбола. На поулсезон отбори не могат 

да се обединяват. Затова сега … Ами да. … Е ми как да не съм прав? 
 
Иван ЛУКОВ 
Хайде много ви моля … 
 
Иван ПЕТРОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Така, втората … Това до тук беше предложението на д-р Станев, 

като първа точка и втора точка: „горното решение е валидно, само ако 
двата клуба се обединят до пролетния полусезон“. Или след пролетния 
полусезон? … До. … Така, второто няма …  

 
Пламен НАЧКОВ 
Само да изясня. Г-н Тонев е по-право, защото ние с футбол няма как 

да наложим това, което го изчетохте. Той е прав. По-добре да сложим срок, 
април ли ще е, кога нали почва полусезона, за който това решение …. Това 
решение ….. за съвместно ползване … 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах г-н Начков, разбрах. Правна услуга ще ползваме от г-н 

Атанасов. Заповядайте, г-н Атанасов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ааа, безплатен обяд няма ….. /н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не съм … Уважаеми г-н председател, не мога да давам правни 

услуги. Има тука адвокат - довереник. 
 
Иван ЛУКОВ 
Безплатно е. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Това, което нали беше изчетено във втората точка е абсурд, правен. 

Така че моля ви, г-н Станев с Ваше съгласие … Ето, г-н Станев е съгласен 
до първа точка, за да не правим решения, които после ще паднат, да. .. 
Това е моето предложение, ако г-н Станев е съгласен, разбира се. 

 



Янко СТАНЕВ 
Съгласен съм. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Ок. Това е. 
 
Иван ЛУКОВ 
Изчитам отново само в първата част. …. Прекратихме дебатите, моля 

ви се сега. … Какво значи не е дебат, а е въпрос? 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
2353-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна, като акционер в „Спортен комплекс – Спартак“ АД, взема 
решение да бъдат отдадени безвъзмездно за ползване поравно Стадион 
„Локомотив“ и другите изкуствени игрища в „Спортен комплекс – 
Спартак“ АД на Футболен клуб „Спартак 1918“ и Футболен клуб „Спартак 
Варна“ ЕИК 176822428 за развитието на детско-юношеската школа на 
„Спартак – Варна“. 

 
В режим на гласуване. 
Резултати от гласуването: за – 16; против – 3; въздържали се – 22; 

отсъстващи – 7, предложението не се приема. 
 
Оставаме без решение. За следващата сесия. 
Право на отрицателен вот. Заповядайте, г-жо Такева. 
 
Светлана ТАКЕВА 
Само искам да кажа. Не, че съм „против“ решението да има 

безвъзмездно право на ползване, но приемайки това решение нямаше да 
решим проблема, защото „Спартак“ може да бъде регистриран и като 
„Спартак 2015“ и един трети клуб да се появи и по същия агресивен начин 
да реши да получи безвъзмездно право на ползване. Запазвам си правото, 
ако имаме още една сесия, вече да входирам писмено предложение за 
прехвърляне на стадиона към, за стопанисване към общинското 
предприятие. Смятам, че макар и по-дългосрочно, така ще решим въпроса. 
Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
На следваща сесия при всички положения най-вероятно ще бъде 

поставен и този въпрос. Продължаваме напред за работата на Общински 
съвет. ….. Прокуратурата, като изпратим протокола ще се самосезира. … 
Той се изпраща … Г-н Недков, най-вероятно не сте запознат с процедурите 
на работа на общинския съвет. След сесията се изпраща протокол …  



Николай НЕДКОВ 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Не мога да дам становище. 
 
Николай НЕДКОВ 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Така, продължаваме напред. 
 
Юлияна БОЕВА 
 
2354-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на ПК „Социални дейности и жилищна политика” с № 
ОС15000790ВН/21.07.2015 г., Общински съвет – Варна изменя Наредба за 
реда и условията за пътуване на преференциални цени в обществения 
транспорт на територията на Община Варна, както следва: 

Чл. 12, ал. 2, т. 7 с текст: „т. 7. Лица от 18 години до 64 години с 
определена трайно намалена работоспособност от 91 % до 100 % с чужда 
помощ - за една линия по избор.“ 

 да придобие следния вид: „т. 7. Лица над 18 години с определена 
трайно намалена работоспособност от 91 % до 100 % с чужда помощ - за 
една линия по избор.“ 

 Чл. 19, т. 7 с текст: „т. 7. Лица от 18 г. до 64 години с определена 
трайно намалена работоспособност от 91 % до 100 % с чужда помощ - 
заплащат 20 % от стойността на редовна абонаментна карта за една линия 
месечно.“ 

 да придобие следния вид: „7. Лица над 18 години с определена 
трайно намалена работоспособност от 91 % до 100 % с чужда помощ - 
заплащат 20 % от стойността на редовна абонаментна карта за една линия 
месечно.“ 

 
Смисълът на това е, че отпада ограничението до 64-години. 
 
Иван ЛУКОВ 
Моля за тишина в залата. …. Моля за тишина в залата. … 
Мнения и съображения, колеги? …. Мнения и съображения? Няма. В 

режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Юлияна Боева – „за“; Владимир Тонев – „за“. 



Юлияна БОЕВА 
Следваща точка: 
 
2355-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на Община Варна с изх.  № 
РД15018451ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна приема следните 
изменения: 

1. „Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове в 
Община Варна“ 

В чл. 9 отпада текста отдел „Спорт”, дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт” се заменя с дирекция „Спорт”.  

Да се чете: чл. 9  В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл. 7 
кметът на Община Варна със заповед назначава комисия в състав от 5 
члена, включваща правоспособен юрист от дирекция „Правно-нормативно 
обслужване“, икономист – експерт от дирекция „Финанси и бюджет“, 
експерт от дирекция „Спорт“ на Община Варна, представител на 
Обществения  съвет по спорт към Община Варна, както и представител на 
постоянната комисия „Младежки дейности и спорт“ към Общински съвет – 
Варна. Комисията избира председател между своите членове.  

В чл. 15 текста дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” 
се заменя с дирекция „Спорт”. 

Да се чете - чл. 15 Община Варна, чрез дирекциите „Спорт” и 
„Финанси и бюджет”, упражнява контрол върху изразходването на 
средствата, отпуснати от Общината, като има право да изисква всички 
необходими счетоводни документи, информация за дейността и извършва 
проверка на място. 

2. „Наредба финансово подпомагане на проявите по програма 
„Спорт“ и програма „Социален туризъм“ Община Варна” 

В чл. 2 текста дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” 
се заменя с дирекция „Спорт”. 

Да се чете: Чл. 2. Наредбата определя условията и реда за финансово 
подпомагане на проявите включени в програма „Спорт” и програма 
„Социален туризъм”, провеждани от дирекция „Спорт” в партньорство със 
спортните клубове и организации. 

В чл. 10 текста дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” 
се заменя с дирекция „Спорт”. 

Да се чете: Чл.10. Дирекция „Спорт” на Община Варна има право да 
включва в програмата прояви, които не са предложени от спортните 
клубове, но са традиционни или отговарят на приоритетите за съответната 
година и прояви, които Община Варна ще организира самостоятелно или с 
други юридически лица с нестопанска цел.                 

В чл. 11 отпада текста отдел „Спорт”, дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт” се заменя с дирекция „Спорт”.  



Да се чете: Чл. 11. В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл. 7 
кметът на Община Варна със заповед назначава комисия в състав от 5 
члена, включваща правоспособен юрист от дирекция „Правно-нормативно 
обслужване“, икономист – експерт от дирекция „Финанси и бюджет“, 
експерт от дирекция „Спорт“ на Община Варна, представител на 
Обществения съвет по спорт към Община Варна, представител на 
постоянната комисия „Младежки дейности и спорт“ към Общински съвет – 
Варна. Комисията избира председател между своите членове. 

В чл. 25 текста дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” 
се заменя с дирекция „Спорт”. 

Да се чете: Чл. 25. Организации, които не изразходват отпуснатите 
средства в пълен размер, се задължават да възстановят разликата по банков 
път по сметка на дирекция „Спорт” - Община Варна. 

В чл. 26 текста дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” 
се заменя с дирекция „Спорт”. 

Да се чете Чл. 26. Предоставените по реда на тази наредба финансови 
средства, които не са разходвани по предназначение, не са отчетени 
съгласно изискванията на тази наредба или чието отчитане не е прието, се 
възстановяват от съответната финансирана организация в пълен размер, по 
банков път по сметка на дирекция „Спорт” - Община Варна. 

3. „Инструкция за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица” 

В чл. 11 текста дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” 
се заменя с дирекция „Спорт”. 

Да се чете: Чл. 11. Определянето на сумите по тази инструкция се 
извършва въз основа на предложение на Управителния съвет на спортния 
клуб до дирекция „Спорт” до 30 ноември на календарната година, 
придружено с официални протоколи от Международните спортни 
федерации. 

4. „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” 

В чл. 12 отпада текста отдел „Спорт”, дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт” се заменя с дирекция „Спорт”.  

Да се чете: Чл. 12. (3) В двуседмичен срок от изтичане на срока по 
чл. 12 ал. 1, кмета на Община Варна със заповед назначава комисия в 
състав от 6 члена, включваща правоспособен юрист от дирекция „Правно-
нормативно обслужване“, представител от ОП „Спорт – Варна”, експерт от 
дирекция „Спорт“ на Община Варна, експерт от дирекция „Общинска 
собственост, икономика и стопански дейности”, представител на 
Обществения  съвет по спорт към Община Варна, както и представител на 
постоянната комисия „Младежки дейности и спорт“ към Общински съвет – 
Варна. Комисията избира председател между своите членове. 



5. Правилник за организацията, дейността и управлението на 
общинско предприятие „Спорт - Варна”. 

В чл. 21 текста дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” 
се заменя с дирекция „Спорт”.  

Да се чете: Чл. 21. Разработва ежегодна програма за реконструкция и 
модернизация на спортната база и отчита изпълнението й пред Директора 
на дирекция „Спорт“. 

В чл. 22 текста дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” 
се заменя с дирекция „Спорт” . 

Да се чете: Чл. 22. Съгласувано с Директора на дирекция „Спорт“ 
предоставя съоръжения за провеждане на организирани прояви за 
свободното време, както и почасовото ползване на спортната база.  

В чл. 26 текста дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” 
се заменя с дирекция „Спорт”. 

Да се чете: Чл. 26. Изготвя правилник за вътрешния ред, вътрешни 
правила за организация на работната заплата и щатно разписание, 
съгласувано с директора на дирекция „Спорт“ и го представя за 
утвърждаване от кмета на Община Варна. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Юлияна Боева, за протокола – „за“. 
Преминаваме към следващата точка. 
 
  
 
 
 
 
    
 
 
 

  



XIII. 
 
По точка тринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

„Структури и общинска администрация” относно: 
(1) – одобряване на организационна и управленска структура на 

„Обреди“ ЕООД. 
(2) – промени в общата численост и структура на дейност 737 

„Оркестри и ансамбли“, функция „Почивно дело, култура и религиозни 
дейности“. 

 
Докл.: Станислав Иванов  – Председател на ВрК „СОА“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ВрК „Структури и общинска 

администрация“. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря г-н председател, уважаеми колеги. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

2356-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 23 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 17, т. 3 от Устава на „Обреди“ ЕООД и писмо на Елица Ботева 
– управител на „Обреди“ ЕООД – Варна с № ОС15000807ВН/27.07.2015 г. 
и по предложение на Илия Кафалийски – общински съветник, Общински 
съвет – Варна одобрява нова организационно – управленска структура на 
„Обреди“ ЕООД - Варна, съгласно приложение 1. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 6; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Юлияна Боева – „за“. 
 
Станислав ИВАНОВ 
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

на кмета на Община Варна с изх. № РД15019356ВН/03.08.2015 г., 
Общински съвет – Варна одобрява промени в общата численост и 
структура на дейност 737 „Оркестри и ансамбли“, функция „Почивно дело, 
култура и религиозни дейности“, като увеличава числеността с 6,5 щатни 
бройки. 



Средствата за заплати и осигурителни вноски да бъдат осигурени от 
бюджета на Община Варна за 2015 г.  

2.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от 
Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет – Варна 
приема Статут и Устройствен правилник на „Фолклорен ансамбъл на 
Варна“ съгласно приложение № 1 и № 2 към настоящото решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Г-жа Карапетян. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Аз ако мога само да добавя към така изчетеното предложение, 

юристите да ми подскажат правното основание да допълним с „допуска 
възможност за предварително изпълнение, тъй като календара, който ни 
беше предоставен от дирекция „Култура“ на събитията – едно от тях е 
Деня на Варна на 15-ти август. Ако чакаме чисто формално две седмици за 
обжалване и т.н., възможно е да пропуснем този празник. 

 
Иван ЛУКОВ 
Основанията са: на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет 

– Варна допуска предварително изпълнение на решението. 
Колеги, предлагам .. Имате ли други мнения и съображения? Така. 

Предлагам ви да гласуваме така, както беше изчетено от г-н Иванов с 
направеното предложение от г-жа Карапетян и правните основания, които 
току що изчетох, в едно гласуване. В режим на гласуване. 

 
2357-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15019356ВН/03.08.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява промени в 
общата численост и структура на дейност 737 „Оркестри и ансамбли“, 
функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“, като увеличава 
числеността с 6,5 щатни бройки. 

Средствата за заплати и осигурителни вноски да бъдат осигурени от 
бюджета на Община Варна за 2015 г.  

2357-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, 
ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет – 
Варна приема Статут и Устройствен правилник на „Фолклорен 
ансамбъл на Варна“, съгласно приложение № 1 и № 2 към настоящото 
решение. 

2357-13-2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – 
Варна допуска предварително изпълнение на горните решения, тъй като от 
закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 
поправима вреда. 

 



Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 8; 
отсъстващи – 6, предложението се приема. 

 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред. 
 

  



XIV. 
 
По точка четиринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване представителя на съдружника 

Община Варна, да участват в Общо събрание на съдружниците на 
„ВАРНА-ЕФКОН” ООД. 

 
Докл.: Иван Луков  – Председател на ОбС 

 
Иван ЛУКОВ 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

2358-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 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 от Волфганг Бо – управител на „ВАРНА ЕФКОН” ООД, Общински 
съвет – Варна упълномощава представителя на съдружника Община Варна 
– общинския съветник Владимир Велчев Тонев, да участва в Общото 
събрание на съдружниците на „ВАРНА - ЕФКОН” ООД, което ще се 
проведе на 19.08.2015 г. от 16:00 часа, в адреса на управление на 
дружеството: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, и да гласува по 
посочените в предварително обявения дневен ред точки, като има следните 
правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 
приемане на годишния финансов отчет и баланса на „ВАРНА ЕФКОН“ 
ООД, ЕИК 148114865, за 2014 г. Одобрение за обявяване в Търговския 
регистър на приетия годишен финансов отчет.“ – Проект за решение 
„Съдружниците единодушно приемат изготвения финансов отчет на 
„ВАРНА - ЕФКОН“ ООД, ЕИК 148114865, за 2014 г. и одобряват за бъде 
обявен в Търговския регистър“. - 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: „Вземане на решение 
финансовата загуба от дейността на дружеството през 2014 г. да остане 
непокрита и да бъде прехвърлена за 2015 г.” – Проект за решение: 
„Съдружниците единодушно приемат загубата в размер на 5967,94 лева 
/включваща загуба за 2014 г. – 1700,59 лева и загуба от предходни години 
4267,35 лева /да остане непокрита и да бъде прехвърлена за 2015 г. - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на Община Варна.  

2358-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 



съдружниците на „Варна - Ефкон” ООД, представителят на съдружника 
Община Варна общинския съветник Владимир Велчев Тонев, на 
следващото заседание на Общинския съвет – Варна да  внесе писмен 
доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

 
Мнения и съображения? … Мнения и съображения? Няма. В режим 

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

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Продължаваме със следващата точка от дневния ред. 

  



XV. 
 
По точка петнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 
(1) – кандидатстване на Община Варна като Водещ партньор с 

проектно предложение „Tactical urban Social Innovation Exchange“ 
(„Обмен на целенасочени градски социални иновации“), финансирано по 
програма URBACT III, по покана „Мрежи за планиране на действия“. 

 
Докл.: Николай Георгиев  – Председател на ПК „ЕВМС“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на ПК „Европейски въпроси и 

международно сътрудничество”, за зачитане на проекта за решение. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги:  
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

2359-15. 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. № 
РД15015359ВН/18.06.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Община Варна да кандидатства с проектно предложение „Tactical urban 
Social Innovation Exchange“ („Обмен на целенасочени градски социални 
иновации“), финансирано по програма URBACT III, по покана „Мрежи за 
планиране на действия“. 

Общински съвет – Варна дава съгласие след одобрение на 
проектното предложение и подписване на договор за изпълнение на Първа 
фаза, Община Варна да осигури средства от Общинския бюджет за 
първоначално изпълнение на дейностите по Първа фаза на проект 
„Насърчаване предприемачеството“, финансиран по програма URBACT III, 
по покана „Мрежи за планиране на действия“, преди възстановяването им 
от Договарящия орган и Националния орган в размер до 29 000 евро (или 
56 719,07 лв.). 

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

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
 



Николай ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Следваща точка. 

  



XVI. 
 
По точка шестнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Транспорт” относно: 
(1) – даване на съгласие на „Градски транспорт“ ЕАД за отдаване 

под наем на имот, част от ведомствена бензиностанция, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Тролейна“ № 48. 

(2) – възлагане на кмета на Община Варна да предостави на 
„Градски транспорт“ ЕАД 100% от градските и крайградски линии за 
пренос на пътници от транспортната схема на град Варна. 

(3) – отмяна на Решение № 2064-3 от Протокол № 40/30.03.2015 г. 
на Общински съвет – Варна и 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 за 

изчитане проектите за решения. … Моля за тишина в залата. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, преди да започна изчитането 

искам първо да се извиня за допуснатото от мое недоглеждане за 
протокола, който е публикуван по таблетите. Гласуването е обърнато в 
едната точка и в другата, просто са му разменени местата. Аз ще го 
прочета в момента така, както е по протокол. 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, чл. 17, чл. 17 А и 
чл. 17 Б от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху 
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка 
с писмо № ОС15000816ВН/30.07.2015 г. от изпълнителния директор на 
„Градски транспорт“ ЕАД и по предложение на Жельо Алексиев – 
председател на ПК „Транспорт“, Общински съвет – Варна в качеството си 
на едноличен собственик на капитала на „Градски транспорт“ ЕАД, дава 
съгласие „Градски транспорт“ ЕАД да отдаде за временно и възмездно 
ползване следния свой собствен имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Тролейна“ № 48, съставляващ част от ведомствена бензиностанция, 
представляващ едно масивно складово помещение с площ 101,31 /сто и 
едно цяло тридесет и един/ кв.м., търговско масивно помещение с площ 
66,52 /шестдесет и шест цяло петдесет и два/ кв.м., прилежаща земя с площ 
2 619 /две хиляди шестстотин и деветнадесет/ кв.м., ведно с две 
бензиноколонки и свързаните с тях резервоари, собственост на 
дружеството за период от 5 /пет/ години.  



Сключването на договора за наем да се извърши след провеждане на 
търг при ред и условия определени от Общински съвет – Варна. 

За това предложение са гласували 6 – „за“, 0 – „против“, 0 – 
„въздържали се“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Г-н Митковски, заповядайте. Д-р 

Митковски, извинявайте. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Няма значение. Аз имам само два въпроса. До сега тази 

бензиностанция от кого, тези бензиностанции, тези помещения от кого са 
се стопанисвали и горе долу за тези пет години какво, какъв приход за 
дружеството се очаква, защото горе - долу се знае примерно при какви 
цени ще бъдат отдадени.  

 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Съжалявам, че няма представител на „Градски транспорт“, който да 

може да Ви отговори … Трябва да има представител на ръководството. … 
Нали не всеки шофьор може да отговори или кондуктор може да Ви 
отговори. А по мое сведение на тази бензиностанция й изтича срока на 
действие и когато ние видим условията и търга когато се проведе, можем 
да си направим …… Не мога да Ви кажа. …… Нямам тази информация. 
…… Изтича, изтича срока на действие. …… Договора на наем. …….. Да, 
извинявам се. …… Под наем, да, изтича договора.  

 
Иван ЛУКОВ 
Господине, може би имате възможност да отговорите на въпроса. 
 
Максим ПЕТКОВ  
Искам нещо да кажа. Благодаря. За протокола …. Не не, не съм 

представител на „Градски транспорт“, искам да се изкажа по точката. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, не, не. 
 
Максим ПЕТКОВ  
А, вижте, за протокола - Максим Петков. …. Петков, не Тодоров. 
 
…………….. /н.р./ 
Кой сте Вие? 
 
Максим ПЕТКОВ  
Председател на Националния съюз на превозвачите в България.  
 



Иван ЛУКОВ 
Добре, не влизайте в диалогов режим. Нещо, ако можете да ….. 
 
Максим ПЕТКОВ  
По въпроса, по въпроса за бензиностанцията. …. Вижте сега, тука 

колегите и въобще транспортните хора вдигнаха и аз вдигнах такова 
листче, нали за един превозвач. 

 
…………….. /н.р./ 
Айде сядай долу бе ….. /н.р./ 
 
Максим ПЕТКОВ  
Чакайте малко бе, чакайте да кажа нещо. … Ако гласуваме 

бензиностанцията под наем, което се предлага, до голяма степен се 
обезсмисля следващото решение. Сега е момента „Градски транспорт“ да 
влезе във владение, да си стопанисва бензиностанцията, както е в София, 
както е в Бургас, другите общински превозвачи. Това не е в интерес на 
фирмата. Това исках да кажа.  

 
Иван ЛУКОВ 
Добре, а какво пречи на „Градски транспорт“ да получава ….. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Може ли само, аз искам да Ви помоля г-н председател, да бъдете 

еднакво критичен, както към феновете на „Спартак“, така и към хората, 
които са от тази страна, защото викове и крясъци, когато едните 
ръкопляскаха, Вие искахте да ги санкционирате, а когато другите 
освиркват, Вие нищо не правите. 

 
Иван ЛУКОВ 
Е ма те не освиркват ….. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Да, да, да.  
 
Иван ЛУКОВ 
Не, не, не. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Значи не може на служителите на „Градски транспорт“ да бъдат по-

различни, отколкото останалите …… 
 
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Абсолютно, съгласих се г-жо Карапетян, но те не освиркват, така че 

не мога. Г-н Станев, заповядайте. …. Д-р Станев, заповядайте. …. Моля ви, 
запазете тишина в залата, ще прекъсна сесията пак. 

 
Янко СТАНЕВ 
Моля за тишина. Не съм чул служители на „Градски транспорт“ или 

която и да е общинска фирма да викат някои думи, които ти не искаш да 
чуеш. Има голяма разлика между ропота, който тука се чува и 
скандиранията, които си чула вчера, ако си забравила случайно. Фенското 
поведение няма нищо общо. Мисля че днеска бяха в ред, а мисля, че и тука 
е добре. Сега аз ще гласувам това да има един превозвач във Варна, но 
искам да запитам нещо важно за бензиностанцията, щото моята идея и 
идеята на съветниците е колко се може повече да пълним „Градски 
транспорт“, да спрем с туй надолу и да се отлепяме нагоре. Преди шест 
месеца предложих още да ги вземат тези линии. Вярно, че е малко 
несправедливо към другите хора, но това е положението. Както не мога да 
разрежа на две „Спартак“, така и не мога да гласувам нещо, което е 
различно от интереса на „Градски транспорт“ или общинската фирма, 
която и да е тя. Но дайте ми, кажете икономическия анализ на 
бензиностанцията. Ако на тая бензиностанция ние ще снабдяваме от 
„Лукойл“ … Не разбирам от тази работа, не съм бензанджия и там 
мангизите ще бъдат много по-евтини и горивата и това ще доведе до 0,1 % 
по-висока печалба на „Градски транспорт“, аз съм „за“ и вие сигурно сте 
„за“. Така че нека някой тука от Съвета на директорите да ми каже - колко 
е наема и колко харчим за горива. И ако примерно бъде по-евтино с 3 % 
или с 5 %, това сигурно е някакъв организационен проблем, каква ще бъде 
файдата. И ако ще спечелиме 150 000 лв., е ми 150 000 лв. са десет 
годишни заплати на няколко човека. Защо да не ги вземем? .. Е това е. И за 
това искам да чуем някой тука сигурно, значи той Максим предложи туй, 
ама понеже Максим и той като мене вече е омръзнал на публиката нали, 
могат да го свалят преди да се е изказал даже. Стари грехове плащаме за 
нови неща, това е положението. Заради това, моля някой от ръководството, 
ако не аз съм „за“ това предложение. Бензиностанцията да не й 
удължаваме договора, може би в срок да удължим договора до създаването 
на организация от Общинска фирма „Градски транспорт“ за създаването на 
ведомствена бензиностанция. Тази бензиностанция да бъде ведомствена. 
Няма как да ме убедите, все пак съм пазарник, че аз ако съм частник и 
взимам под наем бензиностанцията, няма да искам да печеля, това 
респективно ще намали печалбата на „Градски транспорт“ нали. 
Благодаря. Извинявайте, така разсъждавам аз. 

 
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Така. Има ли от управителя, някой от управителите на „Градски 

транспорт“, който да може да даде обяснения на така зададения въпрос? … 
Е ми, няма. … Г-н Начков, заповядайте. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, действително аз също 

се чудя, като икономическа логика да имам бензиностанция, да имам 300 
автомобила и да я отдам под наем. Може само да разсъждаваме, ако 
благоволи човек от ръководството, борда на ЕАД-то да ни уведоми, моля 
само Жельо Алексиев колегата, има ли информация кога изтича този 
договор, за да преценим дали има възможност на следващата сесия да го 
разгледаме и да преценим дали трябва да отива на нов договор ……. Кога 
изтича? 

 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Аз лично нямам информация кога изтича, така е постъпило искането 

при нас в постоянна комисията. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Балабанов, само …. 
 
Пламен НАЧКОВ 
В искането няма ли кога изтича? 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Не, няма го това нещо.  
 
Иван ЛУКОВ 
Така, заповядайте г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Искам да кажа г-н председател, че ще подкрепим предложението на 

д-р Станев, срока на договора да бъде до съответно промяна статута на 
бензиностанцията във ведомствена.  

 
Иван ЛУКОВ 
До кога? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Докато стане ведомствена бензиностанцията. До промяна на статута 

и да се експлоатира от страна на дружеството.  
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Т.е. срока на сега действащия договор да бъде удължен до промяна 

собствеността на бензиностанцията? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не собствеността, статута.  
 
Иван ЛУКОВ 
А, статута, до промяна ….. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
До създаване на организация за стопанисването й и експлоатацията й 

от „Градски транспорт“ ЕАД. 
 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах, значи така изчетеното предложение … Много ви моля, 

запазете тишина малко. .. Много се радвам, че ръкопляскаме така на 
предложенията, но дайте да работим, нямаме време. 

Така изчетеното предложение, плюс предложението на д-р Станев с 
г-н Балабанов допълнено, като се удължи срока на действие на сега 
съществуващия договор до изготвянето на документация за смяна на 
статута, до създаването на организация за приемане на бензиностанцията 
като ведомствена. ….. Сега. .. Само че така направените предложения 
влизат в противоречия с това, което беше изчетено преди малко, затова ви 
предлагам нова редакция на проекта за решение. На основание, понеже 
противоречат: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

дава съгласие  за удължаване срока на сега действащия договор за наем на 
бензиностанцията до създаване на организация за преминаване на 
бензиностанцията, като ведомствена. 

 
Марина КАРАПЯТАН 
Може и след пет години. 
 
Иван ЛУКОВ 
Но не по-късно от – срок. .. Срок. …. 
 
………………… /н.р./ 
Шест месеца. 
 
Иван ЛУКОВ 
Е ми три месеца, шест. 
 
 



Пламен НАЧКОВ 
…………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Ама понеже не знаем кога изтича договора. 
 
Пламен НАЧКОВ 
…………… /н.р./ 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Г-н Начков, той може да е изтекъл.  
 
Пламен НАЧКОВ 
…………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Така, аз ви предлагам тогава „в срок един месец от изтичането на 

договора“. …. Ама, може да не е минал единия месец.  
 
Пламен НАЧКОВ 
…………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Така, изчитам отново: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

възлага на „Градски транспорт“ да приеме бензиностанция, ведомствената 
бензиностанция на „Градски транспорт“ след изтичането на срока на 
сегашния наемател. … След изтичането срока на договора на наемателя. 
…. Задължава „Градски транспорт“ да приеме бензиностанцията, като 
ведомствена. ……. Г-н Балабанов, с така направеното …… 

 
Сашо ЛИЦОВ 
Ако обичате, ако обичате, Сашо Лицов за протокола, ако ми дадете 

думата, разбира се. 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте. 
 
Сашо ЛИЦОВ 
От 33 - 34 години работя в „Градски транспорт“. През всичките тези 

години искам да повторя думите, да имаш бензиностанция ведомствена и 
да я отдаваш под наем и през годините да купуваш от доставчика най-
скъпото гориво. Имаше, имаше такива години, плюс това, плюс това, още 
един факт - 2013 г. на 1-ви Януари към доставчика на гориво 
предприятието дължи над 730 000 лв. 



Иван ЛУКОВ 
Предлагате ли нещо? 
 
Сашо ЛИЦОВ 
Искам да определите срок, къс срок …. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ако внимавахте, щяхте да чуете. …. Така, изчитам проекта за 

решение: 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2360-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, чл. 17, чл. 

17 А и чл. 17 Б от Наредбата за реда за упражняване правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна в качеството си на едноличен 
собственик на капитала на „Градски транспорт“ ЕАД, дава съгласие след 
изтичане на срока на договора за наем, „Градски транспорт“ ЕАД да 
приеме и стопанисва като ведомствена бензиностанция, имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48, съставляващ част от ведомствена 
бензиностанция, представляващ едно масивно складово помещение с площ 
101,31 /сто и едно цяло тридесет и един/ кв.м., търговско масивно 
помещение с площ 66,52 /шестдесет и шест цяло петдесет и два/ кв.м., 
прилежаща земя с площ 2 619 /две хиляди шестстотин и деветнадесет/ 
кв.м., ведно с две бензиноколонки и свързаните с тях резервоари, 
собственост на дружеството.  

 
В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 

приключване на дейностите по проект BG161PO001-1.5.03-0002 
„Интегриран градски транспорт на Варна“, писмо № 
ОС15000815ВН/30.07.2015 г. от изпълнителния директор на „Градски 
транспорт“ ЕАД и по предложение на Жельо Алексиев – председател на 
ПК „Транспорт“, Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община 
Варна да предостави на „Градски транспорт“ ЕАД 100% от градските и 
извънградските линии за пренос на пътници от транспортната схема на 
град Варна. 

 



Иван ЛУКОВ 
Г-н Алексиев, не извънградски, а крайградски. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Крайградски.  
 
Иван ЛУКОВ 
Има голяма разлика. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Крайградски.  
Иван ЛУКОВ 
Г-н Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, най-после съм доволен 

от това решение, след като задавах толкова пъти въпроси по какъв начин 
оператора, втория оператор извършва дейността си на територията на 
Община Варна и това не е ли в нарушение на договора. В момента най-
после се случиха нещата, че „Градски транспорт“ ще оперира единствен на 
територията на Община Варна. Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Други мнения и съображения? Г-н Начков, заповядайте. 

Г-н Митковски след това.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Искам да се обърна към присъстващите от „Градски транспорт“, тъй 

като имам и аз доста познати, които работят в „Градски транспорт“, 
снощи, като ми се обадиха по телефоните 4 - 5 човека, останах с 
впечатление, че има един лаф за кривия телефон нали - докато стигне 
информацията, коренно противоположно мнение и за това искам да 
използвам момента, в който да ви обясня, че аз като общински съветник 
никога не съм против „Градски транспорт“ и няма логика един 
представител от 51-та да бъде против рожбата си, която е създадена. Така 
че …. Моля? …..  Така че в случая, аз съм казал следното: няма европейски 
регламент, в който да се насърчава монопола. Не съм искал да 
противопоставям частната фирма на „Градски транспорт“. Това, което съм 
казал е когато България е призната, като икономически пазарна икономика 
и да има монопол, той противоречи на двете икономически категории. 
Второто, което съм казал е, че лично аз съм учуден от тезата, която е заета 
в проекта, защото проекта има 7 - 8 годишна история и проекта е за 
развитие на градския транспорт. Затова, ако има нещо неразбрано от 
присъстващите да стане ясно, че нито аз или мои колеги от групата на 



БСП, сме против „Градски транспорт“. Ние искаме да има конкуренция, за 
да се предлагат по-добри транспортни услуги и на по-добро качество.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Начков, г-н Начков с оглед на ограниченото време, което имаме, 

мога ли да Ви помоля да съкратим малко изказванията, за да можем да 
приключим днеска.  

 
Пламен НАЧКОВ 
Затова, значи г-н Луков, бъдете принципен, аз искам да изразя 

становище … 
 
Иван ЛУКОВ 
Това е молба. 
 
Пламен НАЧКОВ 
… защото за толкова години съветник, за първи път ми се случва да 

остана неразбран макар, че хората, с които говорих казаха, че това не е 
против общата логика, затова казвам - аз поддържам моята теза, че трябва 
да има конкуренция, но това не е във вреда на „Градски транспорт“ и това 
е позицията на нашата група.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Начков. Молбата беше наистина с оглед на 

съкратеното време, което ни остава до края на работния ден, за да можем 
да приключим. Г-н Митковски заповядайте, имахте .. Беше вдигнал ръката. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
………………. /н.р./ 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Така, уважаеми колеги, нека да започнем от там - 2011 г., общинския 

съвет, мнозинството в общинския съвет взима решение за стартиране на 
програмата за „Интегриран градски транспорт”, при която изискване е 
единствен превозвач, да има единствен превозвач и той да бъде общински. 
2011. 2013 г. взимаме подобно решение. Днеска сме 2015 г., т.е. четири 
години въпреки нашите решения има двама превозвачи, от които единия е 
частен. Защо? През тези четири години, никой не ми отговаря защо. Някой 
казва „Транстриумф“, даже нямали и договор. Е как возят тези хора? …. 
Как возят тези хора? Как общината им плаща? Защото предполагам, че те 
не возят безвъзмездно и не работят безвъзмездно. Как? Никой не отговаря 
на този въпрос. Това е чисто процедурно и т.н. Не за първи път и друг път 
съм бил, но този път ще трябва да призная, че съм съгласен с Пламен 
Начков. Значи Пламене, с тебе преди 25 год. бяхме на различни мнения, 
когато правихме транспортната схема и когато въвеждахме … Когато 



въвеждахме .. Тука бях, тука бях. Когато въвеждахме различните 
транспортни превозвачи. Така ли беше? Тогава Вие бяхте да бъде един, 
ние бяхме да бъдат повече от един, да се разбие монопола. Радвам се, че 
след толкова години стигнахме на едно и също мнение, поне с Вас. 
Разбити. Всеки може да се развива. Значи моето мнение е било винаги 
едно и също. Монопола, уважаеми дами и господа, знам че не сте съгласни 
с мене, монопола не води до добро развитие. В момента това може би вие 
си мислите, че ви устройва, като закрия другата фирма и вие поемете 
всички линии. Бъдете сигурни, че точно след, много скоро ще има други 
проблеми. Те са в следващата точка, защото за толкова години Община 
Варна трябваше да оздрави своята общинска фирма, а тя беше източвана 
по всички начини. Единствените неща, които правеше това беше да сменя 
бордовете на директорите и се стигаше ето до това, за което говореше 
преди малко господина от „Градски транспорт“. Ако мислите, че това 
решение ще доведе до нещо, жестоко се лъжете, по-добро за „Градски 
транспорт”. Другата заблуда е, че искането и то някой умишлено 
заблуждава, искането, категоричното искане на Европейската комисия, на 
Европейския съюз за стартиране развитието на тази програма е да има 
само един превозвач. Ето тука са записани и вие сте ги чели тези неща, не 
иска да ви отегчавам, където е записано, че при действащи договори, 
сключени преди 03.12.2009 г., а договора с „Транстриумф” е от 2007 г., те 
остават в сила до тяхното изтичане. И това не пречи на стартиране на 
такава програма, която в момента за „Интегриран градски транспорт“ 
стартира. Благодаря ви.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Балабанов, заповядайте. .. Аз го следя, пуснал съм го, 

пуснал съм го. Ето. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми служители 

на „Градски транспорт”, които присъствате тука половин ден, да ни 
слушате. Няма да се съглася по никакъв начин нито с  колегите от БСП, 
нито с д-р Митковски, изказването което направи. По отношение на тезата 
на БСП. Значи вие твърдите, че трябва да има конкуренция, само че тук 
забравяме, че има един проект за „Интегриран градски транспорт“, където 
има поет ангажимент да има един - единствен превозвач. Неподкрепяйки 
тезата да има един превозвач, това означава провал на проекта. Това 
означава, че ние трябва всички да поемем тежестта да платим парите, 
които сме получили, като безвъзмездна финансова помощ от страна на 
Европейския съюз. Ако държите това нещо да се случи, няма пречка да 
гласувате против това предложение за решение нали. Рискуваме 115 млн. 
лв. Знаете автобусите са дошли, в момента се изграждат BRT коридора, 
информационната система, билетната система и т.н., няма да изброявам и 
велоалеите. По отношение на казаното от д-р Митковски, първо д-р 



Митковски, договори между „Транстриумф” и Община Варна няма. 
Договорите са обявени за нищожни с влязло в сила съдебно решение. 
Проверете делата, има ги съдебните решения, публикувани са, публични, 
ясно и точно в тях е казано, че същите са нищожни, поради това, че са 
сключени въз основа на незаконосъобразно проведена процедура, тогава 
през 2007 г., така че действащи договори, няма. Няма и какво да чакаме, 
съгласно регламента да изтича. Нека да не заблуждаваме хората. Няма 
такива договори. 

 
Николай НЕДКОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По отношение на останалото важи същото, което казах и към 

колегите от БСП, монопол, този монопол го допуска Европа. Този монопол 
в тази дейност го допуска Европа с Европейския регламент и целта каква 
е? Целта е развитие на общинската икономика. В точно определени 
дейности се допуска възлагане на един вътрешен оператор. Така че няма 
какво да коментираме, това е европейска практика, приета от Европейската 
комисия, която е с дясно мнозинство. Благодаря. Призовавам да 
подкрепите проекта за решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев поиска думата, след това г-н Митковски. … А реплика, 

заповядайте. .. Реплика. Заповядайте. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н Балабанов … Уважаеми г-н Балабанов, точно Вие да 

ми говорите, че „Транстриумф” няма договор действащ е малко 
несериозно. Вие и Вашата кантора като доскорошни юристи на 
„Транстриумф”, защитавахте точно обратната теза. …. Как да не сте я 
защитавали? Вие и Емо, като …. Е как да не? …. Е как да не? …. Добре, с 
Емил …. Да, абсолютно състоятелен. …. Вие защитавахте тезата в 
„Транстриумф”, защитавали сте я …. Как да не е вярно? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
……………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, г-н Митковски и г-н Балабанов. …. Моля ви да прекратите … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
……………….. /н.р./ 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Така, д-р Станев заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Имам процедурно предложение, дебата премина в много тесни, 

технологични граници. Мисля, че всички в тази зала са убедени, че ще 
гласуват това решение, защото това ще помогне „Градски транспорт” да 
излиза постепенно от тежкото положение в което е. Още нещо, аз разбира 
се смятам, че това решение само е едно от нещата, които трябва да се 
направи и съм го казвал хиляди пъти, мениджмънта трябва да е съвсем 
различен, реализацията на Европейския проект трябва да бъде ефективна и 
т.н. Но съм съгласен, че ние днеска трябва да вземем това решение и даже 
така чух интересни работи .. Няма значение. Колкото по-компетентни хора 
работят в общинския съвет, толкоз по-добре.   

 
Иван ЛУКОВ 
Така. 
 
Янко СТАНЕВ 
Процедура има.  
 
Иван ЛУКОВ 
Процедура за … 
 
Владимир ТОНЕВ 
Процедурно предложение за спиране на изказванията. 
 
Иван ЛУКОВ 
… прекратяване на … Много Ви моля, г-н Тонев заповядайте. Г-н 

Недков и г-н Тонев, след …. 
 
Пламен НАЧКОВ 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тонев, имате ли нещо да кажете? 
 
Владимир ТОНЕВ 
Не, поисках да направя процедурно предложение за спиране на 

дебатите, понеже не го чух Янко Станев да го казва. Каза само, че има 
процедурно, но не каза какво. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Недков, заповядайте. 
 



Николай НЕДКОВ 
Да, моето предложение всъщност е, че няма какво да гласуваме, тъй 

като след като има съдебно решение, интересно по какви ние ще се 
произнасяме? Едва ли не мнозинството ще направи упрек към кмета 
Портних, който от две години нищо не е правил, при наличие на съдебно 
решение е бездействал и сега общинския съвет му напомни, че също има 
задължение. Това излиза от нашето решение, затова ви предлагам въобще 
да не се гласува такова нещо.  

 
Иван ЛУКОВ 
Така, постъпи процедурно предложение за прекратяване на дебатите. 

В режим на гласуване. …. Гласуваме процедурното предложение за 
прекратяване на дебатите. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 1; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Д-р Митковски – „за”. 
По същество, след като не бяха направени съществени промени, 

предлагам да гласуваме това, което беше изчетено от председателя на 
комисията. В режим на гласуване. …. Предложението, което беше 
изчетено от председателя на комисията гласуваме в момента. … Моля ви 
да запазите тишина в залата. Остана малко време, да не допуснем грешка. 
… Да не се разсейваме, както каза г-н Джагаров, той като при воденето на 
лекции.  

 
2361-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от ЗМСМА, във 

връзка с приключване на дейностите по проект BG161PO001-1.5.03-0002 
„Интегриран градски транспорт на Варна“, писмо № 
ОС15000815ВН/30.07.2015 г. от изпълнителния директор на „Градски 
транспорт“ ЕАД и по предложение на Жельо Алексиев – председател на 
ПК „Транспорт“, Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община 
Варна да предостави на „Градски транспорт“ ЕАД 100% от градските и 
крайградски линии за превоз на пътници от транспортната схема на град 
Варна. 

 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 3; въздържали се – 11; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Г-н Недков – „против”. 
Продължаваме напред, много ви моля за тишина в залата. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с писмо № 

ОС15000817ВН/30.07.2015 г. от изпълнителния директор на „Градски 



транспорт“ ЕАД и по предложение на Жельо Алексиев – общински 
съветник, Общински съвет – Варна отменя Решение № 2064-3 от Протокол 
№ 40/30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна, с което е дадено съгласие 
Съвета на директорите на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна да сключат 
договор за банков кредит с избрана търговска банка, чрез процедура по 
ЗОП, при изрични параметри. 

 
3.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, 

т. 11 от ТЗ, чл. 8, ал. 1, т. 7 от Наредба за реда за упражняване на правата 
на собственост върху частта на Община Варна върху капитала на 
Търговските дружества, във връзка с писмо № ОС15000817ВН/30.07.2015 
г. от изпълнителния директор на „Градски транспорт“ ЕАД и по 
предложение на Жельо Алексиев – общински съветник, 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 търговска банка 
чрез процедура по ЗОП, при следните параметри … 

 
Иван ЛУКОВ 
Следните параметри всички ги имаме на таблетите, всички сме ги 

чели. Благодаря Ви, г-н Алексиев. Мнения и съображения, колеги? Няма. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Как? 
 
Пламен НАЧКОВ 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Еееее … Не го видях, извинявайте г-н Джагаров. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
1,80 см. съм, не ме виждате. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ами не можах да Ви видя. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Аз имам няколко въпроса. Внимателно прочетох мотивите и 

историята на провеждането на първата процедура. Имам няколко въпроса. 
Първо - как бяха избрани тези три банки, които бяха поканени да дадат 
кредит? Второ, кои са мотивите само една банка представила оферта, какво 
не е изпълнила в нашите изисквания, нашите изисквания, които са били 
формулирани? Трето, трето … Г-н председател? 



Иван ЛУКОВ 
Слушам Ви внимателно. Както виждате … 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Трето, трето - каква е гаранцията, че давайки такива правомощия 

сега на „Градски транспорт”, че няма да се получи същия резултат? 
Четвърто - тази лихва, която е сложена в условията на договора от къде е 
взета и не е ли тя причината, за да няма договор, кредит? Пето - тези 
банки, които към ние се обръщаме толкоз ли оценяват „Градски 
транспорт” като не заслужаваща институция, че да не могат да дадат такъв 
един кредит? Когато вие отговорите на тези въпроси, аз ще имам мнение 
как да гласувам.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Г-н Начков, заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз съжалявам, че вече в края на работния ден се гледа такъв 

проблем, но искам да напомня на колегите, че когато обсъждахме 
възможността за теглене на кредит за покриване на падежа на стари 
задължения на база на икономическия анализ, който беше направен от 
работна група аз споделих, че при тези икономически показатели те не 
биха намерили банкова институция, която да удовлетвори заема, който те 
желаят да изтеглят. В момента, а тогава куриоза беше, че отново борда не 
присъстваше. В момента се касае на ръба на вземане на едно решение, 
което аз как спираме часовника на шест часа, ще го гласуваме, няма да ги 
оставим, като Общински съвет. Но още веднъж борда ги няма, т.е. 
работниците заинтересовани идват да слушат какво ще стане, може да е 
под чужда диктовка, управлението, което Янко Станев каза, няма го 
мениджмънта в тази фирма. Т.е. какво правим ние - ние мислим повече от 
тях, а те в момента ги няма. Аз за първи път, общинска фирма, която е 
поискала кредит, два пъти подред не се явява, да си защити тезата пред 
общинския съвет. Затова аз считам, че едно от най-належащите неща е, ако 
не до края на мандата, следващия Общински съвет, първата му работа 
трябва да бъде оздравяване на това голямо търговско дружество. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н председател, много кратък ще бъда. На предната сесия точно и 

ясно казах, какво залагаме. Естествено се случи това ,което и предния път 
го казах. Няма как да заложим бъдещи вземания, кои бъдещи вземания, 
след като няма такива? Следващото нещо, когато си на загуба. Когато си 
на загуба естествено, че банката ще иска определени залози, а в момента 



банката иска наистина залог и на имуществото. Така. Има обаче имоти, 
които не са актувани. Какво правиме и как реагираме в този начин с тези 
имоти? Те не са в капитала - точно така, на дружеството. Как ще отговорим 
на изискванията на банката? Това е въпрос, на който явно няма да получа 
отговор, защото ги няма .. Но все пак повтарям, че това нещо, ако бяхме го 
обсъждали предния път, на предното си заседание и може би тогава 
трябваше да си говорим малко по-дълго, сигурно нямаше да се стигне и до 
този куриоз в момента. Благодаря.  

Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване.  
 
2362-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 

писмо № ОС15000817ВН/30.07.2015 г. от изпълнителния директор на 
„Градски транспорт“ ЕАД и по предложение на Жельо Алексиев – 
общински съветник, Общински съвет – Варна отменя Решение № 2064-3 
от Протокол № 40/30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна, с което е 
дадено съгласие Съвета на директорите на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. 
Варна да сключат договор за банков кредит с избрана търговска банка, 
чрез процедура по ЗОП, при изрични параметри. 

2362-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА, 
чл. 221, т. 11 от ТЗ, чл. 8, ал. 1, т. 7 от Наредба за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на община Варна върху капитала на 
Търговските дружества, във връзка с писмо № ОС15000817ВН/30.07.2015 
г. от изпълнителния директор на „Градски транспорт“ ЕАД и по 
предложение на Жельо Алексиев – общински съветник, 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 търговска банка 
чрез процедура по ЗОП, при следните параметри: 

1.1. Максимален размер на кредита – 5 000 000 лева (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. Обезщетение за забава в размер на договорната лихва, плюс 

надбавка – наказателна лихва – 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 
доказателства за вписано обезпечение. 

1.11. Обезпечение на кредита: 
 - чрез учредяване на залог върху всички бъдещи приходи на 

дружеството; 
 - обезпечение съгласно Приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение; 
 - застраховка по кредита, в полза на Банката за целия срок на 

кредита. 
1.12. Други условия – кредиторът да не изисква други такси, 

комисионни, повишаване на лихвения процент, издаване на Запис на 
заповед. 

 
Резултати от гласуването: за – 27; против – 4; въздържали се – 11; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Благодаря ви колеги. 
 
 

  



XVII. 
 
По точка седемнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Благоустройство и комунални дейности” относно: 
(1) – вземане на решение за удължаване срока на договори № Д-

9200/7841/28.10.1999 г. и № Д-9200/7842/28.10.1999 г. 
 

Докл.: Ради Радев – Председател на ПК „БКД“ 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Радев, заповядайте.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н председател, дайте думата само на дамата, ако обичате, защото 

чака да се изкаже. 
 
Иван ЛУКОВ 
Моля? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дайте думата на дамата моля, чака да се изкаже …. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Ама, имаме една точка, да минем и нея.   
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Просто дамата чакаше ….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Ами добре. … Г-н Радев, заповядайте.  
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Дайте думата на жената да се изкаже …. /н.р./ Нейното изказване не 

е за точка „Дискусия с граждани“, защото касае транспорта. Подкрепям да 
й се даде думата да се изкаже, преди БКД. 

 
Станислав ИВАНОВ 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Така, взимахме всички решения, които трябваше да ги вземем. Г-н 

Радев, заповядайте на микрофон. След това ще им дам думата. 
 
 



Ради РАДЕВ 
Нали чухте колеги. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
В точката „Транспорт“ е изказването. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ама тя приключи точката по „Транспорт“. Заповядайте г-н Радев. 
 
Ради РАДЕВ 
Така. Колеги, предоставям на вашето внимание, следното решение: 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

2363-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 3 във 
връзка с ал. 1 от Закон за концесиите и с цел опазване здравето на 
гражданите на Община Варна, Общински съвет – Варна възлага на кмета 
на Община Варна да сключи допълнителни споразумения към 
концесионни договори касаещи сметоизвозването и почистването с № Д-
9200/7841/28.10.1999 г. за район „Одесос“ и № Д-9200/7842/28.10.1999 г. 
за район „Аспарухово“, считано от датата на изтичането им, като всички 
други условия по договорите остават непроменени, за срок – до избор на 
изпълнител и сключване на договор с кандидатите, избрани по ЗОП по 
обявената обществена поръчка с предмет „Събиране и транспортиране на 
отпадъци, почистване и поддържане на улици и други места за обществено 
ползване на територията на Община Варна по обособени позиции“.   

2363-17-1. 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? 
 
……………….. /н.р./ 
Поименно гласуване, не може …… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах, няма система. …. Поименни гласуване, без таблетите. …. 

Моля? … Без таблетите, ще продиктувам поименно гласуването. …. Така, 
мнения и съображения няма. Поименно гласуване. 

 



Резултати от гласуването: за – 31; против – 0; въздържали се – 13; 
отсъстващи – 4, предложението се приема. 

 
Ради РАДЕВ 
Благодаря ви колеги. 
 
Иван ЛУКОВ 
Точка деветнадесета. 

  



XVIII. 
 
По точка осемнадесета 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. 

 
 
 
 
 
 

Общински съвет – Варна няма произнасяне  

по точка осемнадесета от дневния ред. 

  



XIX. 
 
По точка деветнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински 

съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 
периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. 

 
Докл.: Иван Луков  – Председател на ОбС 

 
Иван ЛУКОВ 
Отчета на председателя на всички беше пратен по таблетите. …. 

Момент, гласуваме го веднага. …. Добре, колеги, който е „за“, моля да 
гласува. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

2364-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и 
във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от Правилника за организация и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет – Варна приема отчет на 
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински 
съвет – Варна и неговите комисии за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г.”, 
съгласно приложение № 1. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
И последно …. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
И последната точка. 
 

  



XX. 
 
По точка двадесета 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 
Две предложения са постъпили. Едното е от Георги Козарев, в кои 

постоянни комисии да бъде, да работи в тези комисии. Зачитам го: 
 
2365-20. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 

„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник  Георги Петров 
Козарев да бъде член на ПК „Младежки дейности и спорт”, ПК „Туризъм, 
търговия и рекламна дейност“ и ПК „Социални дейности и жилищна 
политика“. 

 
Гласуването е явно. Който е „за“, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
И едно постъпило предложение от г-н Аврам Тодоров, поради 

пропускане … Г-н Тодоров, може ли да го изчетете, че ще ми бъде трудно 
аз да го изчета. Малко ми е трудно. 

 
Аврам ТОДОРОВ 
……………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
На микрофон. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Пропуснали сме мандата около 2009 г. На пет бивши колеги 

съветници, да ги освободим от отговорност в „Градски транспорт“. Били са 
в борда: Миглена Петрова Делчева, Веселина Томова Захариева, Мария 
Тодорова Тодорова, Сали Мехмедов Табаков и Младен Радев Марчев. … 
Дай да се отървем бе. 

 
Иван ЛУКОВ 
Това … 
 



 
Аврам ТОДОРОВ 
Янко ….. 
 
Иван ЛУКОВ 
… според мен трябва да мине в друга точка ….. /н.р./ю 
 
Аврам ТОДОРОВ 
…. дай да забравим този период, дай сега. Било каквото било, колеги 

са. …. Айде. ….. Предлагам да гласуваме.  
 
Янко СТАНЕВ 
Аз ще подкрепя предложението с тайната надежда, че сайта „Афера“ 

само един път дневно ще ме пише. … 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Добре. 
 
Янко СТАНЕВ 
Ако е повече от един път, ще стана нали … Това е търгашество сега, 

правя търгашество. …. Вярно ли е? … Предлагам да гласуваме.   
 
Иван ЛУКОВ 
Добре. Поименно, гласуването е поименно. …. Гласуването е 

поименно. … Колеги, минутка още. Поименно гласуване. 
 
2334-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД в състав: Миглена 
Петрова Делчева, Веселина Томова Захариева, Мария Тодорова Тодорова, 
Сали Мехмедов Табаков и  Младен Радев Марчев, за периода от 01.01.2009 
г. до 31.12.2009 г.  

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи –11, предложението се приема. 
 
Добре, благодаря ви. 
 
Имате думата госпожо … Госпожо, заповядайте на микрофон. …. Г-

н Балабанов … Г-н Балабанов, дайте думата на госпожата, да се …. Добре, 
отказва …… Веднага изчитам: „дами и господа общински съветници, г-н 
кмет, ние работещите от „Транстриумф Холдинг“ АД, които повече от 20 
год. … Нека да изчетем декларацията. …. „Декларация от работещите в 
„Транстриумф Холдинг“ АД: дами и господа общински съветници, г-н 
кмет, ние работещите от „Транстриумф Холдинг“ АД, които повече от 20 



год. изпълняваме половината от градските линии във Варна сме сериозно 
притеснени за работата и прехраната на нашите семейства, след решението 
всички градски и крайградски линии, да бъдат възложени на „Градски 
транспорт“ ЕАД. Във връзка с обявеното в медиите обещание от 
председателя на ПК „Транспорт“, г-н Жельо Алексиев, че ще бъдем 
преназначени на работа в общинския превозвач, настояваме за писмени 
гаранции, че това ще се случи за всички нас. Искаме да ни бъдат 
предоставени безсрочни трудови договори в общинския превозвач, без 
изпитателен срок и с гарантирани социални права. Условия, при които 
работим в момента. Гаранциите за запазването на прехраната си искаме 
авансово, преди да сте закрили фирмата ни“. 05.08.2015 г. На г-н Алексиев 
ще му бъде предадено и това ще бъде разгледано в комисията по 
„Транспорт“, където ще бъдат и ще бъде отговорено. Така. 
  



XXI. 
 
По точка двадесета и първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 
 
 
 

Общински съвет – Варна няма произнасяне  

по точка двадесет и първа от дневния ред. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Иван ЛУКОВ 
Поради изчерпване на дневния ред обявявам Четиридесет и второто 

заседание на Общински съвет – Варна за закрито. 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                ВАРНА 

 
                           _____/п/_________ /ИВАН ЛУКОВ/ 

 
 
 
 
ИЗГОТВИЛ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”  
 

  
_____/п/___________/Ю. ПЕТКОВА/    

             
 
 
 
 

                                   СЪГЛАСУВАЛ 
 

                           ______/п/____________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 
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