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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имате думата за въпроси. Г-жа Петкова, да се готви Андрей Василев.  
 
Лидия ПЕТКОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Имам питане към г-н 

Йорданов, кмета на община Варна, за разяснение какво е виждането, каква 
е визията на общинската администрация по отношение на решаване 
статута и преструктуриране на тубдиспансера, което е общоприетото 
наименование. Въпросът беше обсъждан в комисията. Аз като общински 
съветник, като лекар с дългогодишна практика работещ в болница “Св. 
Анна” искам да аргументирам мнението на комисията защо това не е най-
подходящия вариант. Първо болница “Св. Анна” е така наречения пирогов 
на североизточна България. Това е болница, която извършва активно 
лечение, поема цялата спешност на един 500 хиляден град, който в летните 
месеци надхвърля и милион понякога. Постепенното снемане на 
отговорност на Министерството на здравеопазването към много дейности, 
които се финансираха от министерството води до един много крехък 
баланс на финансовото състояние на болница “Св. Анна”. Знаете, че 
хемодиализа от 2012 г. вече е към приоритетите и към активите на 
болниците, най-вече към разходите. Ние получаваме от държавата 
годишно около 800 хил. за хемодиализа, една животоспасяваща процедура, 
а разходите надхвърлят 1 100 000. От там болница “Св. Анна” ежегодно 
губи значителни средства. Втория голям така минус в нашия баланс 
финансова, това е спешният център. През миналата година през спешния 
център са преминали 57 500 пациента, като приблизително около 17 – 18 % 
от тях се хоспитализират. Т.е. финанси получаваме от касата само за 17 %. 
За останалите 57 – 56 000 ние получаваме средства от Министерство на 
здравеопазване, като и там вече средствата са намалени. Освен, че 20 лв. на 
преминал пациент не стигат, защото само един скенер на един пациент с 
поли-травма струва около 200 000 лв., а 200 лв. извинявайте – виждате 
какъв голям така недостиг на средства има, а освен това вече не се плаща 



на преминал пациент, а има сключен договор за точно определена бройка. 
Всеки лекар знае и всеки човек, който опира до спешна помощ знае, че 
спешната помощ не може да се планира. В тази връзка, за да не се 
занимава общинския съвет години наред с дофинансиране на 
тубдиспансера и с евентуалната опасност да се наруши крехкия баланс на 
болница “Св. Анна”, ако се приеме това преструктуриране – аз имам 
питане каква е визията на общинската администрация за преструктуриране 
на тази болница. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
И аз благодаря. Андрей Василев. Г-н Недков след това.  
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Уважаеми г-н Йорданов, уважаеми г-н председател, уважаеми 

колеги. Моят въпрос е свързан по една тема, която в момента ще ви зачета, 
така няколко въпроса съм подготвил. Касае условията, при които протича 
процедурата за избор на изпълнител на обществена поръчка “Инженеринг, 
реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води 
ПСОВ – Варна”, на втори етап. Първия ми въпрос, как бе взето решение за 
толкова комплициран и значим обект да се обяви процедура една седмица 
преди коледните и новогодишни празници и как се прецени, че в условията 
на предстоящите празници срок от 26 работни дни е достатъчен за 
офериране на процедура по инженеринг? Втория ми въпрос, как за краткия 
срок от 26 работни дни ще се обработи информация за над хиляда 
страници, която е основа, за да се подготви проектното предложение. 
Следващия ми въпрос, защо изкуствено се създават условия за 
ограничаване участието на чуждестранни компании при желание от страна 
на такива цялото обявено време от обявяването на поръчката до подаване 
на документите ще бъде изчерпано за превод. Четвъртия ми въпрос, от 
критериите за допустимост се долавя усещането, че обекта може да бъде 
коректно офериран единствено от фирма с предварителна подготовка, като 
изискването е доста комплицирано с натрупването на множество различни 
изисквания към обекта. И последния ми въпрос, не мислите ли, че по този 
начин фирмите кандидати ще оферират с голям коефициент на 
неизвестност и риск, което ще доведе до оскъпяване или до опорочаване на 
изпълнението в последствие. Припомням на Вас и на уважаемите ми 
колеги, като допълнение, че с решение на деветото заседание на Общински 
съвет – Варна, което се проведе на 04.07.2012 г. се даде съгласие на кмета 
на община Варна за приемане на общински дълг и бе упълномощен да се 
издаде запис на заповед по проект “Реконструкция и модернизация на 
ПСОВ – Варна”, втори етап и изграждане на канализационна помпена 
станция “Акациите” и тласкател гр. Варна. Благодаря ви.  

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на Андрей Василев. Г-н Недков, заповядайте. 
 
Николай НЕДКОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. В 

мен се намира договор от 01.08.2012 г. между община Варна и областна 
дирекция на МВР за създаване на звено общинска полиция, състоящи се от 
53 души, като средномесечна цена за услугата е 106 хил. лв., от които само 
17 600 лв. са ДДС. Като в тази сума не са включени и редица разходи, а 
именно за обучение, за облекло, за вещо .., за техническо осигуряване. 
Знаем, че на полицаите обезщетенията и отпуските са значително по-
големи и по-скъпи за бюджета, отколкото на отделните охранители. Или 
общо разхода за община Варна е над 2 млн. лв. годишно. Според 
специалисти в тази сфера, услугата “Общинска полиция” е около пет пъти 
по-скъпа, отколкото същата услуга би се извършила от охранително звено 
към община Варна. Било то закритата вече “Общинска охранителна 
фирма” или общинско предприятие “Охрана”. И с леки поправки на 
наредбата за обществения ред охранителите на община Варна биха 
извършвали абсолютно същите задачи, като нямат право едно – 
единствено нещо да извършват в сравнение с полицаите – да задържат. В 
тази връзка, въпроса ми към кмета е с чия санкция е сключен договора и то 
договор за 10 години, т.е. ангажира общинския бюджет за 10 години 
напред. Освен това, колко задържани има до сега от до сега 
съществуващия договор за “Общинска полиция”, да видим дали има 
смисъл въобще от създаване на такова звено. И какво точно изпълнява това 
звено, че работата да не може да се извършва от охранително звено към 
община Варна. Знаем, че България е страната в Европа с най-много 
полицаи на глава от населението и по този начин ние създаваме още 53-ма 
полицаи, които допълнително да охраняват, като много добре знаем, че пет 
пъти по-евтино може да ни струва тази услуга, ако това го прави общинско 
звено за охрана. И в тази връзка имам още един въпрос, тъй като това 
звено все още не е започнало да работи, каква е сумата, която плаща 
ежемесечно за охраната на историческия музей. Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Недков. Г-н Джагаров, заповядайте.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Уважаеми г-н Йорданов, уважаеми колеги. Имам два въпроса. 

Първия въпрос, документация за избор на изпълнител на обществена 
поръчка за доставка на нов подвижен състав по проект “Интегриран 
градски транспорт на Варна”. Аз първо бих искал да попитам условията за 
конкурса на какво ниво са обсъждани и не били трябвало да участва и 



общинския съвет? И в тази връзка искам да ви посоча два факта, т.е. две 
изисквания, които според мен опорочават конкурса – например на стр. 38 е 
написано така: “минимален обем на двигателя 7,5 литра” и на стр. 52 – 
“минимален работен обем на двигателя 7,5 литра”. Според, аз съм инженер 
човек, според мен в техническите параметри не може да се оказват такива 
данни, тъй като това всеки един производител на транспортни средства 
има собствена номенклатура с типови двигатели и мощности. Би трябвало 
според мен да бъде оказано например колко пътника да има, каква 
икономичност да има. Техниката се развива и същата мощност, която е 
необходима за превозване на пътниците може да бъде и с по-малък обем 
достигната с по-големи обороти. Това мотористите го знаят. Това ми е 
първия въпрос. Тъй като това съмнение заляга не само в мене, а би могло 
да бъде атакувано и в съда и да се провали търга за избор на доставчик на 
превозни средства.  

Втория ми въпрос. Ул. “Генерал Колев” беше реконструирана обаче 
като че ли, казвам като че ли, не съм специалист, но ще ви кажа за какво 
става въпрос. Цялата улица с изключение на пресечниците “Царевец” и 
“Чаталджа” е с непрекъсната осева линия от горе до долу и страничните 
улици, като “Драва Соболч” и “Баучер” имат задължителен десен завой. 
Това може би е направено от гледна точка на това да не се затруднява 
движението, но до какво довежда това нещо. Това довежда, че този, който 
иска да направи ляв завой минава два пъти по целия този участък от 
“Царевец” до “Чаталджа”. И тъй като пък на същата улица се намира 
детска градина и сутрин и вечер родителите докарват и приемат децата се 
получава неудачие. Според мене, тъй като пък са сложени и лежащи 
полицаи, т.е. всички коли намаляват, би могло да се разреши ляв завой и да 
се облекчи движението по “Генерал Колев”. 

И още един по отношение на организацията на движението, улица .., 
значи продължението на “Пирин”, това между “Пикадили център” и 
окръжна .., болница “Св. Анна”. Самия магазин има собствен паркинг, 
обаче се позволява паркирането и на самата улица, което естествено, че 
затруднява движението, особено тези, които искат да вземат ляв завой. 
Според мен там също може да се помисли как да се оптимизира може би 
действително трябва да се премахне този паркинг, т.е. да се паркира на 
средата на улицата и по този начин ще се облекчи движението. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на проф. Джагаров. Други питания колеги? Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми г-н Йорданов, г-н Апостолов, уважаеми колеги. Първо, 

относно отговора постъпил от кмета на общината г-н Йорданов за ул. 
“Мир” № 40. Благодаря за отговора и се радвам, че по един и същи начин 



виждаме развитието на проблемното място в района. Относно отговора, 
който получихме за СУПЦ – първо моля, тъй като съм обеден, че кмета се 
е разпоредил на време, но отговорите пристигат по време на самото 
заседание, което ако искаме да спазваме процедурата ние не можем да го 
направим, тъй като трябва да се запознаем и едва тогава да отреагираме. 
Затова моля отговорите да се получават на време. Що се отнася до СУПЦ – 
става въпрос за сумата от 3 749 000. Миналата година точно декември 
месец председател на комисията беше д-р Станев по “Финанси и бюджет”, 
се коментираше необходимата допълнителна сума, която да бъде 
отпусната от общинския съвет, тя беше отпусната, за да завърши ремонта и 
да бъдат усвоени тези близо 4 млн. Една година по-късно тези 4 млн. не са 
усвоени от общината. Преди това има още шест месеца забавяне. Т.е. общо 
близо година и половина те не се усвояват и явно, че има някаква пречка те 
да бъдат усвоени. Така или иначе това са много пари – 4 млн. Вината е в 
неподготвена добра документация от страна на служители на 
администрацията ли? Или в лошо изпълнение от страна на фирмата? Но не 
може да има 4 млн. неусвоени вече толкова дълъг период от време и да 
няма човек, който да отговаря защо те не са усвоени. Иначе благодаря на г-
н Радушев, който е написал отговора пунктуално, но така или иначе това е 
огромна сума и много дълъг период. Както и да клатите главата г-н 
Радушев, това са реалните факти.  

И относно другото питане за “Транстриумф холдинг” и “Градски 
транспорт” – отговорът Ви е безкрайно точен и коректен, за което Ви 
благодаря, но тогава се задава въпросът кой в крайна сметка е инициирал 
началото на подобна сделка и ако тя не е била необходима защо в 
продължение на една година тя се коментира. И наистина ще се понесат ли 
и там отговорности относно тежкото състояние на “Градски транспорт” 
един път и втори път, ако се стигне до осъдителни действия от страна на 
Административния съд и необходимостта от плащане на тези 750 хил. евро 
неустойка. Благодаря предварително.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Гуцанов. Други питания колеги? Не виждам. В 

залата е кмета на града, заповядайте г-н Йорданов.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Уважаеми г-н председател на общинския съвет, уважаеми общински 

съветници, дами и господа. Интересни въпроси. Частично ще отговоря, 
разбира се ще се разпоредя за остатъка от необходимата информация там, 
където е наложително в цифри и подробности да бъде изготвена, и както 
преди малко се обърна внимание своевременно връчване на общинските 
съветници задали въпросите. Преди да започна отговорите на въпросите да 
ви информирам, че в единадесет часът ще връчим и дарението на 



противопожарната – 108 чифта ръкавици и 12 комплекта 
топлоизолационно облекло, което общината дарява по тяхно искане след 
дихателите, след другата техника, която сме дарили на противопожарна 
охрана, правим това дарение, ако общинските съветници са в състояние да 
излъчат свой представител да присъства, бих се радвал. Това е и един 
добър преход към следващата тема въведена с вашия въпрос за бъдещето 
на тубдиспансера.  

Това е въпрос от особена важност и с повишена трудност. Вие искате 
да знаете мнението на администрацията ли? Всички са наясно – години 
наред ние дофинансираме този диспансер. Не достигат и тази година 
средствата. Първото, което моите колеги, ваши колеги по професия, мои 
колеги в администрацията, правят предложение за понататъшната ни 
работа да се направи един анализ на случващото се в болницата. Какви 
средства се отпускат, какво се дофинансира, как те се разходват, направено 
ли е всичко възможно и те да придобиват някакви средства или нещо от 
този тип. Та това ще бъде първата стъпка. Относно неговото бъдеще – 
решението ще го вземем заедно. Ние трябва да го подложим на едно 
сериозно обсъждане, администрация и Общински съвет, за да стигнем до 
най-доброто и най-разумно решение именно изхождайки от важността на 
тази, на това звено, за здравето на варненци и на региона. Регионите, по-
скоро казано. Така че това ще бъде първата стъпка, анализите като бъдат 
изготвени аз ще помоля заедно с вас да седнем и да вземем онова решение, 
което ще счетем, че ще бъде най-правилно. Знам, че има решение на 
комисията, която 225 хил. лв. мисля, че беше сумата с условието, ако има 
финансова възможност за това. В каква степен финансовата възможност 
ще ни даде да платим през тази година ще разберем, включително и до 
края на работния ден в петък. Независимо от това дали всички 
положителни, оптимистични събития, които очакваме се случат или не се 
случат, струва ми се човешки, ако става дума за заплати от тази сума, да се 
види какво може да бъде изплатено, но само за заплати на хората в 
предвид на идващите празници. Това е една възможност, която ще 
обсъждаме до последните минути на работното време позволяващо 
постъпление и разплащане от общинския бюджет.  

Въпросът за пречиствателната станция – без да зная, че днес ще ми 
бъде зададен въпроса на традиционната оперативка, която се провежда по 
евро-проектите всеки вторник от 13 ч. се установи, че срокът за подаване 
на документи не е 24 дни. Първо е обявена не една седмица преди Нова 
година, а на 13-ти декември. Не една, две и нещо. На 13-ти декември е 
обявена. Второ, не са 24 дните, а са 26 работни. Именно поради 
съображението, че може би тези 24 работни дни прекъсвани от празници, 
почивни дни ще бъдат недостатъчни за запознаване, съответно за вземане 
на решението за участие. 36. За условията, разбира се нищо не мога да ви 



кажа, защото те са изработени изцяло от Министерството на околната 
среда и водите. Това са условията, по които тя ще бъде проведена.  

“Общинска полиция” – трябва да има повече доказани демократи, 
като Вас г-н Недков, които да бдят какво правят полицаите. Задържат е 
ерго извода, преди всичко тяхната функция. Е не, сега. Трябва да има 
общинска полиция и то с всички онези функции и права на държавната 
полиция, която я има, защото в противен случай аз мога да доразвия 
Вашата идея за частен Общински съвет, частна администрация, частно 
министерство, частна армия, частни охранителни фирми и тъй. Имаме си и 
наша собствена фирма “Общинска охранителна фирма”, която ще 
заработи. Но без тези 53-ма полицаи винаги трябва да има в дейността с 
оглед на всички възможни хипотези, които могат да възникнат в 
общественото битие, държавно присъствие на държавна полиция. И тук 
използвам случая да ви кажа, че не става дума за задържане, когато това се 
наложи има особено налагащо смущение на обществен ред налагащо 
задържане, то трябва да бъде осъществено – нещото, което частните 
охранители, ако им се наложи да направят и ние се облегнем на тях ще 
трябва точно в тези два – три часа да търсим държавната полиция, която да 
свърши тази работа. Разбира се тук са и санкционните правомощия на 
частните охранители. Нямам нищо против тях, но държавната институция, 
общинското самоуправление, което има такива белези задължително 
трябва да стъпи и на униформена полиция, регламентирана дейността й по 
закон със съответните правомощия, но и отговорности съм длъжен да 
допълня. Задължително. Сега. Цените са такива, те не са измислени от нас, 
съществува ценоразпис за всяка една услуга, която бъде оказана от 
държавна или общинска полиция, ние сме длъжни да я заплащаме. Каквато 
е сумата, такава е, тя е официална, тя е известна и тя трябва да бъде 
платена. Такъв е реда, редно е да си имаме общинска полиция, дълго време 
.. А между другото обезщетенията са с решение на Министъра на 
вътрешните работи, не бяха заплатени, беше ни спестено плащането на 
много голяма сума при ликвидацията на звеното в досегашния му вид. Ще 
си имаме, имаме регулярна среща с ръководството на полицията, в 
момента се провеждат конкурси за заемането на всяка една от тези 
длъжности, завишени са изискванията професионалните към бъдещите 
общински полицаи, както в отношение на физическа подготовка, ред 
тестове полагат и имахме преди десетина дни водих последния разговор – 
84 допуснати кандидати, които ще се борят за тези 53 места, след което те 
ще отидат шест месеца на обучение и някъде след, как да кажа, след 
средата на следващата година ще започнат частично, етапно да постъпват 
в, да встъпват в изпълнение на своите функции. Неизбежно е, наложително 
е, нуждаем се от това звено, след като има определен ценоразпис, по този 
ценоразпис ще се движим. Няма колебания, не може да има, че в цялата 
сериозност дейността по опазване на обществения ред, които казвам са 



събития в бъдеще несигурно, но с висока степен да се сбъднат, не може да 
бъде поверено единствено на частни охранители.  

“Градски транспорт” е следващия въпрос. Условията. Не мога да ви 
кажа какви условия са възприети, не съм участвал в тяхното обсъждане и 
не мога. И да ги прочета едва ли ще разбера твърде, толкова 
професионална е темата. Но последното, което мога да кажа и което току 
що споделихме с г-н Радушев – всички тези условия, в това число и 
параметрите, които вие споменахте конкретно, не се нагърбвам да ги 
повторя, са съгласувани с Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, те са предложени от консултанта, който беше избран, 
съгласувани са с “Джаспърс” и имаме одобрението на органите в Брюксел 
за провеждането на тази процедура. Това, което мога да ви отговоря, 
разбира се с интерес .. Имало е и общински съветници, до колкото знам, в 
обсъждането и приемането на тези критерии, но за това можете да запитате 
и вашия колега, който е председател на транспортната комисия.  

Нека с извадка от протокола от заседанието, комисията по 
безопасност на движението, която създадох с моя заповед, да се запознае 
със случаите, които Вие предлагате, да се преразгледа маркировката 
регулираща движението в участъците за “Генерал Колев” и на другото 
място. Ще помоля г-н Куликов, като излезе протокола от заседанието на 
общинския съвет, така направените предложения от общинския съветник 
г-н Джагаров да бъдат внесени на заседание на комисията по безопасност 
на движението, за да могат те да се произнесат допустимо ли е, възможно 
ли е, безконфликтно ли бъде движението, ще се подобри ли комфорта, 
удобството на пътуващите по тези улици, без това да става за сметка на 
безопасността на движението. Мисля, че това е по-добрия изход от 
ситуацията. 

“Градски транспорт” – не. СУПЦ. Сега и трите забележки, които 
бяха направени са отстранени, т.е. реализирани са дейностите по 
вертикална планировка, асансьора и топлофикацията на обекта. 
Протоколът е пред мен, комисията мина, одобри всички извършени 
строителни дейности и очакваме, силно се надяваме, парите да ни бъдат 
изплатени в рамките на тази седмица, до края на тази седмица за СУПЦ. 
Сериозна е сумата. Всички много ще се радваме, ако изплащащият 
средствата намери и време и средства за нас, и да ни ги даде още тази 
година. И други такива суми очакваме, да се надяваме, че всичко това ще 
се сбъдне по европейски проекти разбира се, които са добре, успешно 
приключили.  

Сега, градския транспорт .. Подсказаха ми колегите. За първи път 
това е коментирано на заседание на общинския съвет в протокол от 
заседание на общинския съвет през юни месец миналата година. Една 
подробна справка с този протокол вероятно ще даде отговор на въпроса 
къде, кой, как, при какви обстоятелства, защо е повдигнал въпроса със 



сделката за “Градски транспорт”. Да ви връщам във фактология, която 
изчерпателно се опитах да изложа на пресконференциите предхождащи 
излизането на информация за случващото се в градския транспорт считам 
за излишно. В крайна сметка и аз съм получил от управляващия “Градски 
транспорт” извадка от този договор, само тази част, в която се урежда 
материята с плащането на неустойка при сбъдването на определени 
обстоятелства, които разбирам май са се случили в правния мир. Това, 
което мога да кажа за градския транспорт. Не прехвърлям отговорност, но 
сами съзнавате, че решенията за настоящето и бъдещето на градския 
транспорт ще се вземат от неговия собственик – общинските съветници. 
Не бягаме от участие в един такъв труден разговор. Очевидно е, че трябва 
да се работи в тази посока. Това е, което мога да кажа по зададените ми 
въпроси. Очаквам репликите. Няма да слизам от трибуната.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Андрей Василев. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Г-н Йорданов, аз си направих труда и изброих дните, които остават 

до подаване на документите за този проект. И едната дата е 21-ви януари, а 
другата е 24-ти януари. Ако изброите работните дни ще видите, че от 
датата на пускане на документацията за продажба до датата на внасяне на 
документите с готовите оферти има точно 26 работни дни за единия и ... 

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
36 вчера ми казаха на оперативката ...    
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Е аз ... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Хората са се натъкнали на това обстоятелство, което Вие очевидно 

като разумно изтъквате основателно. Колегите, които вчера ми докладваха 
на оперативката казаха 36 ще бъдат работните дни. 

 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Направете си ... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Г-н Радушев, потвърждавате ли го това нещо?  
 
Петър РАДУШЕВ 
Да.  



Андрей ВАСИЛЕВ 
Календарни, не работни. Работни са 26. Освен това, искам да кажа 

още нещо. Относно изискването за изпълнение на обект за 100 хил. 
еквивалент жители и 4 тона суха утайка, си направих труда да проверя и да 
проуча обществените поръчки за пречиствателни станции за такива води 
през последните пет години. Такава пречиствателна станция освен тази, 
която е направена на първия етап във Варна няма. Това прави допустим 
изпълнителят само един. Поради .. Парадокса тук е, че като условие това е 
съвсем приемливо от гледна точка на мащаба на проекта, но фирмите, 
които могат да оферират са 99 % чуждестранни. Ето тук пак задавам 
въпроса – а тези 26 ... 

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Не го задавайте на мен. Казах Ви, опитах се да Ви отговоря, но Вие 

искате ... 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Срокът е ... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
... за втори път да прозвучи Вашия въпрос, втори път прозвучава моя 

отговор. Поради сложността на материята, която видно е за всеки, който е 
незапознат и не е специалист в тази област - условията бяха изготвени и 
предоставени от министерството.  

 
Андрей ВАСИЛЕВ 
26 работни дни са малко за превод на ... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Как може да увеличите, ако това е малко за хората - това е вече 

нещо, на което може би можем да влияем. По отношения на условията се 
разбрахме. Заради сложността възприети бяха, изработени бяха и при тях 
ще се състоят състезанията. От министерството са изработени. Какво може 
да направите – можете ли да увеличите времето, да съгласувате едно 
увеличение на времето за подаване на тези документи.  

 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Това е минималния срок. .. Да. .. Е как да не е малък при 26 работни 

дни? 1000 страници е документацията. 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Елате на микрофона д-р Радушев. 
 



Петър РАДУШЕВ 
Освен това имаме изрично писмо – знаете, че в Министерството на 

околната среда по Оперативна програма “Околна среда” има свръх 
договаряне. Т.е. има договаряне на повече от 120 %. Защо? Защото някой 
от проектите няма да бъдат реализирани и тези, които се забавят с 
изпълнението на поръчките просто ще отпаднат. Имаме изрично писмо от 
министър Нора Караджова, че по тази схема – 16-ката, за реконструкция на 
ПСОВ – Варна договорите с изпълнителите, трябва да бъдат подписани 
най-късно до 30-ти април. В една хипотеза, когато са възможни и 
обжалвания, тъй като ще има големи интереси, големи кандидати разбира 
се, и чуждестранни и български. Сами разбирате, че едно необосновано 
удължаване на този срок – месец и половина – два, няма да повлияе 
благотворно върху развитието на този проект изключително важен за 
Варна.  

 
Андрей ВАСИЛЕВ 
На 04.07 ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря.  
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
... както казах, е дадено съгласие на кмета на община Варна за 

поемане на общински дълг и е упълномощен да подпише запис на заповед. 
Значи 04.07., сега сме 12-ти месец. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на Андрей Василев. Проф. Джагаров, г-н Недков. 

Репликите следват.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н Йорданов, благодаря Ви за отговора. По отношение на първия 

въпрос аз изказах опасенията си. Аз разбирам, че Вие лично не приемате, 
такава отговорност не носите, но вижте – понеже говорихме за “Градски 
транспорт”, консултативна фирма, която в един момент ето дебатите още 
продължават, ни подведе. Сега ние пак ще изберем консултативна фирма. 
Вие цитирате, че нашето министерство се е съгласило, но аз се съмнявам 
нали едно министерство, което толкова проекти одобрява да стигне до 
такива технически параметри, при които действително биха могли да 
опорочат. Аз ще ви кажа, аз предния мандат съм участвал в търгове – не за 
“Градски транспорт”, където в едно от условията беше написано нали едно 
изискване, което определяше една единствена фирма в България. Да не 
стане по същия начин и това нещо. Вижте, аз ви казах обема, работния 



обем не говори нищо, като технически параметър, той само определя кой 
ще бъде продавача. Тоз който има такива, такава номенклатура ... 

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Разсъждаваме ... Извинявайте, че Ви прекъсвам. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Да, да.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Какво би могло да се случи ли? 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Аз ще Ви кажа какво може да се случи. Значи, ако влезем в интернет 

и да видим автобуси с такъв обем ще видите колко фирми ще бъдат 
доставчиците. А пък, ако ние напишем, че искаме да има 50 места и да 
харчи пет литра на 100 км., това вече е друго. Защото те могат да бъдат 
постигнати с 2000 куб.см., с 5000, 7000 и т.н. Затова Ви обръщам 
внимание. Това нещо се чете не само от общинските съветници, а и тези, 
които ще се явят нали да кандидатстват. Преди малко г-н Радушев каза, че 
може да бъде опорочено, да изтървем срока, да не получим парите. Може 
да се получи по съвършено същия начин и това нещо. На това Ви обръщам 
внимание. Махнете такова нещо. Или аз не знам кой участва от 
общинските съветници ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Джагаров, може би по-добре е да чуем г-н Луков, вместо така 

този монолог. Той е готов да даде отговор на въпроса.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Е ми, да беше го дал. Благодаря. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Защото казахте, че не знаете г-н кмета, ако няма отговор на въпроса, 

да дадем на г-н Луков.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Да каже. 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Този въпрос отговор ще даде бъдещето. Това е безпределно ясно - 

всичко онова, което ще се случи. В крайна сметка, след като сме взели 
одобрението на специалистите от Брюксел, където всички тези неща също 



така се преглеждат, проверяват – аз не виждам какво ние от тук нататъка 
повече или по-малко можем да коригираме, или да направим. Винаги 
изпитвам и аз самия притеснения започвайки какъвто и да евро-проект с 
оглед на възможността в крайна сметка, в крайна сметка ние да останем, 
без да получим средствата. Такава усложнена обстановка е. По принцип 
едно такова обръщане на внимание е полезно, наложително, необходимо, 
но и аз в рамките на моите възможности, без да мога повече сигурност и 
убеденост да ви вдъхна, ви отговарям през какви инстанции е минало, за да 
се получи становище или одобрение. Нямам друг механизъм, с който да 
бъда по-убедителен.  

 
Иван ЛУКОВ 
Ако позволите г-н кмете ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Кратък отговор ... 
 
Иван ЛУКОВ 
Слушам, ако председателя на общинския съвет разрешава. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Кратък отговор. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ако разрешите ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Заповядай.  
 
Иван ЛУКОВ 
Първо, г-н Джагаров е много по-добре да прочетете изцяло какво 

пише в проекта и в техническата документация, и тогава да кажете кое е 
писано и кое не е писано. Защото за местата е залегнало колко места са .. 
автобуси, колко е минималния брой на соло автобусите, колко места да 
имат, каква да бъде киловатовата мощност на двигателите и т.н. Освен 
всичко друго има комисия за защита на конкуренцията КЗК, в която също 
може да бъде обжалвано или да бъде допуснато, или да не бъде допуснато. 
И тези условия ... Момент. И тези условия са минали през агенцията 
предварителен контрол от агенцията за обществените поръчки и са 
одобрени от там. Просто прочетете.  

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Вижте ... 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Луков.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Вижте ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мисля, че не е тук темата ... 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Вижте, вижте. Ако стигне до комисията за конкуренцията, значи сме 

го загубили. Аз това искам да предупредя. И това всеки един участник 
може да го обжалва.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Този риск винаги го има.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Ама .. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Ама то го има, ама защо не го махнем и да няма риск. Това ми е на 

мене въпроса.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-н Недков, за да приключим с репликите. 
 
Иван ЛУКОВ 
... в комисията по “Транспорт” и ще му го обясним ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-н Недков.  
 
Николай НЕДКОВ 
Да. Уважаеми г-н кмете ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не влизайте в разправии. Г-н Недков.  
 
 



Кирил ЙОРДАНОВ 
Идеята ... Г-н Недков, прощавайте. Значи идеята е за повече контакт 

и информация в рамките, както се казва на общуването между общинските 
съветници и в този смисъл, понеже не прозвуча в микрофон е 
предложението на г-н Луков да направите този контакт и да обмените 
повече информация. Г-н Недков, извинявайте.  

 
Николай НЕДКОВ 
Да. Искам да кажа, че не съм удовлетворен от Вашия отговор, тъй 

като всъщност не получих отговор на нито един от моите три въпроса. 
Бяха въведени думи, които аз не бях казал. Никога не съм говорил за 
частни охранители. Напротив, винаги говорих за охранители подчинени 
пак на Вас, на звено, за което няма да плащаме 20 % ДДС. 20 % върху 2 
млн. Можем да си представим колко детски градини, колко други нужди 
бихме задоволили. Въпросът беше с чия санкция сключихте договор за 10 
години? Мисля, че решението дали да има или да няма общинска полиция 
не е Ваше, а е на общинския съвет. И то договор за 10 години.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря ... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Така ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
... на г-н Недков. 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Пак да се върнем, на което казахте на предишната серия. Много 

добре и ясно прозвуча, че казахте “за какво ни е тази структура, след като 
това нещо може да бъде поверено на частни охранители”. Няма друг 
вариант между полицията и другите форми на оказване на тази услуга. Ако 
се чувствате пренебрегнати, като орган и е взето решение без ваша 
санкция, готов съм на диалог, ако ще и на последствия. И да бъде веднъж 
за винаги ясно, че общината дори в демократични условия и държавата 
имат характеристики, имат потребности, за което са създадени структури и 
органи, без които не може да се мине и несериозно отношение към такъв 
въпрос, като сигурността не може да има. Това е моето лично убеждение. 
На никого не съм длъжен да го налагам, но го изповядвам и го споделям 
пред всички вас. Без униформена полиция, без правомощията на хората в 
униформа и техните отговорности, не може да върви обществения ред. Не 
може. Това е мое убеждение. След като има цена за тази сигурност, 
законово определена, тя ще бъде и платена.  



Николай АПОСТОЛОВ 
Дайте и дупликата да чуем.  
 
Николай НЕДКОВ 
Полиция има. Аз не случайно в своя въпрос казах - в България има 

най-много полицаи на глава от населението. Не бива да игнорираме, във 
Варна имаме достатъчно полицаи. Не случайно казах, че и структурата, 
която е към общината и която може да охранява, да извършва тези 
охранителни дейности, може да има същите абсолютно същите 
правомощия с изключение на задържане. Затова единия въпрос беше – 
колко задържани има до сега. Г-н кмете, не се подсмихвайте, това са ..  

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Как няма, то ... 
 
Николай НЕДКОВ 
... това са 2 млн., които не излизат от Вашия джоб. А от джоба на 

варненци. Чакат, хиляди хора чакат за помощи ... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Знаете ли, приема се ... 
 
Николай НЕДКОВ 
... болници и други специализирани заведения ... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Така, слушайте. Отстрани ... 
 
Николай НЕДКОВ 
И моето предложение е ... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
... в една такава позиция е ... 
 
Николай НЕДКОВ 
... на общинска сесия. 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Има закон за полицията, която ни дава тази възможност и тя е 

използвана в редица други български градове. И до сега и по досегашния 
ред ние сме поемали издръжката на тези хора. Няма нищо ново. Нищо 
ново. Има привеждане в съответствие със закона. И ние имаме достатъчно 
свои обекти, на които да възложим охраната и поддържането на 



обществения ред точно на тези хора. Иначе действително, ако трети път 
вземете думата кажете, повторете сумата и проявете загриженост от къде 
идват средствата и къде отиват. Пак казвам – отиват за сигурността, отиват 
за обществен ред, отиват в държавата. Не отиват на разпределение, не 
отиват на случайно хрумване, каприз или лично предпочитание.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, да благодарим на г-н кмета, ако нямате други питания. Не 

виждам някой да иска думата. ... Имаме ли други питания? Не виждам. 
Моля за ... Не виждам други питания. Г-н кмете, Вие нещо? 

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
И аз ви благодаря.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н кмета. Колеги, преминаваме с точка втора от 

приетия дневен ред.     
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 14 

от заседание, проведено на 19.12.2012 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Финанси и бюджет” относно:  

(1) – актуализация на бюджета на община Варна за 2012 г.  
(2) – даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от 

бюджета на община Варна за изпълнение на проект „Хуманизъм и 
прагматизъм в образованието на деца и ученици със специални 
образователни потребности /дестинация – Варна, време - 21 век/.  

(3) – отпускане на финансови средства за изграждане на нов подход 
към ведомствена бензиностанция на „Градски транспорт” ЕАД – Варна. 

(4) – отпускане на финансови средства за подпомагане на Районен 
център по трансфузионна хематология – гр. Варна.  

(5) – увеличаване числеността на ОП „Строителство и ремонт”. 
(6) – даване на съгласие да бъдат отпуснати заемообразно финансови 

средства от бюджета на община Варна за 2013 г. по проект „Подкрепа за 
разработване на Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие – гр. Варна” на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год.  

(7) – даване на съгласие да бъдат отпуснати заемообразно финансови 
средства от бюджета на община Варна за 2013 г. по проект „Изграждане 
на партньорска мрежа за междурегионално сътрудничество в областта 
на управлението на човешките ресурси между община Варна, 
Република България, Департамент Нор, Република Франция и 
община Дордрехт, Кралство Нидерландия” на ОП „Административен 
капацитет”. 

(8) – даване на съгласие с проектно предложение “Естетизация и 
модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на 
град Варна”, община Варна да кандидатства за финансиране в рамките на 
схема “Зелена и достъпна градска среда” на ОП “Регионално развитие” 
2007-2013 г. 

(9) –  приемане на план-сметка на дейност „Чистота” за 2013 г. 
(10) – изменение и допълнение в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Варна. 



(11) – определяне на границите на зоните в населените места и 
категориите на вилните зони на територията на община Варна.  

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

(13) – отпускане на финансови средства на ТВ „Черно море”  за 
реализиране на  предаване „Европейска Варна”. 

(14) – отпускане на финансови средства на „Дарик радио – Варна” 
за съвместен медиен проект „Зала Пленарна”. 

(15) – опрощаване на държавни вземания. 
(16) – отпускане на финансови средства на фондация „Човек на 

фокус” за изготвяне на проекти за реконструкция на сграда, находяща се в 
гр. Варна, ул. „Хан Крум” № 19 към Храм „Св. Успение Богородично”.  

 
      Докл.: И.Портних – Председател на ПК „ФБ“ 

     
 Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

773-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, § 8 от ПЗР на 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и чл. 47 от 
Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет, във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с изх. № РД12016771ВН/14.11.2012 г., Общински съвет – 
Варна приема актуализиран Бюджет на Община Варна за 2012 г. в 
приходна част в размер на 191 646 000 лв. и в разходна част в размер на 
191 646 000 лв., съгласно приложения. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против – 4, въздържали се – 1, отсъстват – 18/ 

 
 
 
 
774-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение от Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12017379ВН/22.11.2012 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъдат осигурени заемообразно от Бюджета на Община Варна за 2013 
година финансови средства в размер до 57 000 лв. /петдесет и седем 
хиляди лв./ за покриване на разходите по изпълнение на проект № 
BG051PO001-4.1.04-0062 „Хуманизъм и прагматизъм в образованието 
на деца и ученици със специални образователни потребности 



/дестинация – Варна, време – 21 век/”, финансиран от Европейския 
социален фонд по ОП “Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 4 
– “Подобряване на достъпа до образование и обучение”, до 
възстановяването им от Управляващия орган. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 
 
 
 
 
 
775-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

от Кмета на Община Варна с изх. № РД12017245ВН/20.11.2012 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови 
средства в размер на 30 000 лв. (тридесет хиляди лв.) за изграждане на нов 
подход към ведомствена бензиностанция на „Градски транспорт” ЕАД 
– Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от Бюджета на Община Варна за 2012 
г., дейност „Други дейности по транспорта”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 
 
 
 
 
776-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

от Кмета на Община Варна с изх. № РД12017520ВН/23.11.2012 г., във 
връзка със затрудненото финансово състояние на Районния център по 
трансфузионна хематология – гр. Варна и с оглед на голямата 
обществена значимост на Центъра и неговото нормално функциониране, 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови 
средства в размер на 11 200 лв. /единадесет хиляди и двеста лв./ за 
подпомагане с по 200 лв. до края на 2012 година на всеки от 56-те души 
щатен персонал в Районен център по трансфузионна хематология  – гр. 
Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 39, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 11/ 

 
 
 
 



777-2. На основание чл.21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 52 от ЗОС и 
по предложение от Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12017416ВН/22.11.2012 г., Общински съвет – Варна решава: 

- Да бъде утвърдена нова структура на ОП „Строителство и 
ремонт”, като се увеличи числеността от 14 на 32 щатни бройки, считано 
от 01.01.2013 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

- Да се разкрият 18 нови щатни бройки, както следва: 
• Технически ръководител – 1 щ. бр. 
• Счетоводител – 1 щ. бр. 
• Технически сътрудник – 1 щ. бр. 
• Счетоводител ТРЗ – 1 щ. бр. 
• Касиер – 1 щ. бр. 
• Началник склад – 1 щ. бр. 
• Работник склад – 1 щ. бр. 
• Шофьор – 2 щ. бр. 
• Бояджия – 1 щ. бр. 
• Гипсаджия – 1 щ. бр. 
• Водопроводчик – 1 щ. бр. 
• Общ работник – 1 щ. бр. 
• Отговорник, техническа поддръжка – 1 щ. бр. 
• Работник техническа поддръжка – 4 щ. бр. 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 

778-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 
от Кмета на Община Варна с изх. № РД12017880ВН/28.11.2012 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати заемообразно 
от Бюджета на Община Варна за 2013 год. финансови средства в размер до 
310 000 лв. (триста и десет хиляди лева) за мостово финансиране на 
допустимите разходи по проект BG161РО001-1.4.07-0012 “Подкрепа за 
разработване на Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие – гр. Варна”, финансиран по ДБФП BG161PO001/1.4-
07/2010/003 в рамките на схема BG161РО001/1.4-07/2010 “Подкрепа за 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, приоритетна 
ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4: 
„Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП 
„Регионално развитие” до възстановяването им от Управляващия орган на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 год. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 39, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 



779-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 
от Кмета на Община Варна с изх. № РД12000121ВН-080ВН/06.12.2012 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати заемообразно 
от Бюджета на Община Варна за 2013 г. финансови средства в размер на 
112 958,00 лв. (сто и дванадесет хиляди деветстотин петдесет и осем лв.) с 
ДДС за мостово финансиране на допустимите разходи по проект с рег. 
номер 10-25-28/01.02.2011 г. „Изграждане на партньорска мрежа за 
междурегионално сътрудничество в областта на управлението на 
човешките ресурси между община Варна, Република България, 
Департамент Нор, Република Франция и община Дордрехт, Кралство 
Нидерландия”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ №10-25-28/23.02.2012 г. в рамките на бюджетна линия 
BG051PO002/10/2.5-01, Приоритетна ос II „Управление на човешките 
ресурси”, подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално 
сътрудничество” до възстановяването им от Управляващия орган на 
Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 год. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 
 
 
 
 
780-2. 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. № 
РД12018620ВН/06.12.2012 г., Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие в проектно предложение “Естетизация и 
модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на 
град Варна”, с което община Варна ще кандидатства за финансиране в 
рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-
09/2012: “Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: “Устойчиво 
и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: “Подобряване на 
физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 
2007-2013 г., да бъдат включени следните основен и допълнителни обекти 
на интервенция: 

1.1.Основен обект с обхват: Градска градина (Поземлен имот 
10135.1506.39) 
 - Площад „Независимост” (Поземлен имот 10135.1507.3) - бул. "Княз 
Борис I" (Поземлен имот 10135.1507.403) - ул. „Русе” (част от Поземлен 
имот 10135.1506.172) - засяга стълбите пред входа на драматичен театър 
„Стоян Бъчваров”. 

1.2. Допълнителни обекти: 



1.2.1. бул. "Сливница“ (част от Поземлен имот 10135.1508.1) - в 
обхват от бул. „Княз Борис І” до ул. „Петко Каравелов”; 

1.2.2. бул. "Сливница“  (част от Поземлен имот 10135.1508.1) - в 
обхват от ул. „Петко Каравелов” до ул. „Стефан Караджа”; 

1.2.3. бул. "Сливница“ (част от Поземлен имот 10135.1508.1) - в 
обхват от ул. „Стефан Караджа” до ул. „Славянска”; 

1.2.4. бул. "Сливница“ (части от Поземлени имоти 10135.1508.1, 
10135.1508.266, 10135.1508.267) в обхват ул. „Славянска” - бул. 
„Приморски”; 

1.2.5.  пл. „Митрополит Симеон“ (Поземлен имот 10135.1506.38); 
1.2.6. ул. „Преслав“ (част от Поземлен имот 10135.1507.852) в 

обхват от бул. „Княз Борис І” до ул. „Хан Аспарух”; 
 1.2.7. ул. „Преслав“ (част от Поземлен имот 10135.1507.852) в 

обхват от ул. „Хан Аспарух” до ул. „Одесос”;  
1.2.8. ул. ”Сан Стефано” (част от Поземлен имот 10135.1507.892) в 

обхват от ул. „Одесос” до ул. „Граф Игнатиев”; 
1.2.9. ул. ”Сан Стефано” (част от Поземлен имот 10135.1507.892) в 

обхват от ул. „Граф Игнатиев” до бул. „Приморски”; 
1.2.10. бул. „Сливница” (Поземлен имот 10135.1508.74) - градинка 

„Севастопол”. 
2. Общински съвет – Варна поема ангажимент, предназначението на 

всички посочени в т. 1 обекти на интервенция по проект “Естетизация и 
модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на 
град Варна” да не бъде променяно за период не по-малък от 5 години след 
приключване на дейностите по проекта. 

3. Общински съвет – Варна поема ангажимент, елементите на 
подземната техническа инфраструктура попадащи в трасето на основния и 
допълнителните обекти на интервенция да бъдат реконструирани там, 
където е необходимо и въведени в експлоатация (ако е приложимо) до 
сключването на договор с изпълнител/и за строително-ремонтни дейности 
по проект “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони 
за обществен отдих на град Варна” по ОП “Регионално развитие” 2007-
2013 г. 

4. Дава съгласие за осигуряване собствен принос по проекта (за 
основния обект и всички допълнителни обекти на интервенция) в размер 
на минимум 5 % от общата стойност на безвъзмездната финансова помощ 
по схема №:BG161PO001/1.4-09/2012 “Зелена и достъпна градска среда”, 
Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 
1.4: “Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП 
“Регионално развитие” 2007-2013 г. 

5. Дава съгласие от Бюджета на Община Варна да бъдат осигурени 
средства за покриване на всички недопустими разходи по проект 
“Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за 



обществен отдих на град Варна”, с който Община Варна ще кандидатства 
за финансиране в рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ № 
BG161PO001/1.4-09/2012: “Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна 
ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: 
“Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП 
“Регионално развитие” 2007-2013 г. 

6. След одобрение на проектното предложение и подписване на 
договор за безвъзмездна финансова помощ, Община Варна да осигури 
средствата от бюджета на Община Варна за покриване на допустимите 
разходи по проект “Естетизация и модернизация на главни пешеходни 
зони и зони за обществен отдих на град Варна” преди те да бъдат 
възстановени от ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г. Средствата да 
бъдат предвидени в бюджета на община Варна за съответната година, 
съгласно времевия график за изпълнение на проекта.   

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 
 
 
781-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 и 

т. 7 от ЗМСМА и чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и по предложение от Кмета на 
Община Варна с изх. № РД12018636ВН/06.12.2012 г., Общински съвет – 
Варна приема план-сметка за дейност “Чистота” за 2013 г., съгласно 
приложение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 6, въздържали се – 2, отсъстват – 17/ 

 
 
 
 
782-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 

от ЗМДТ, във връзка с предложения от Кмета на Община Варна с изх. №№ 
РД12015230ВН/25.10.2012 г., РД12017751ВН/27.11.2012 г., писмо от ПК 
„Правна комисия” с № РД12015230ВН-004ВН/07.12.2012 г. и писмо от ПК 
„Благоустройство и комунални дейности“ с № РД12017751ВН-
001ВН/10.12.2012 г., Общински съвет – Варна приема изменения и 
допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна 
/НОАМТЦУТОВ/, както следва: 

І. 1. Отменя точка 6 „услуги, извършвани от дирекция "Стопански 
дейности и икономическо развитие" и районите по компетентност“ на чл. 
83, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 



такси и цени на услуги на територията на Община Варна 
/НОАМТЦУТОВ/. 

2. Приема изменения в същата алинея на посочения член като 
текстовете на точки 4, 5, 7 и 12, придобиват следния вид: 

- Точка 4 от „4. услуги, извършвани от дирекция "Здравно 
развитие" и районите по компетентност“ на „4. услуги, извършвани от 
дирекция "Социални дейности и здравно развитие" и районите по 
компетентност“; 

- Точка 5 от „5. услуги, извършвани от дирекция "Общинска 
собственост" и районите по компетентност“ на „5. услуги, извършвани от 
дирекция "Общинска собственост, икономика и стопански дейности" и 
районите по компетентност“; 

- Точка 7 от „7. услуги, извършвани от дирекция "Образование" на 
„7. услуги, извършвани от дирекция "Образование, младежки дейности и 
спорт";  

- Точка 12 от „12. услуги, извършвани от дирекция "Осигуряване и 
опазване на обществения ред" на „12. услуги, извършвани от дирекция 
"Управление на сигурността и контрол на обществения ред". 

 
ІІ. Изменя наименованията на раздели IV, V, VII, XII като същите 

придобиват следния вид: 
- От раздел „IV Дирекция „Здравно развитие“ и районите по 

компетентност“ на „раздел IV Дирекция „"Социални дейности и здравно 
развитие" и районите по компетентност“ 

- От раздел „V Дирекция ”Общинска собственост“ и районите по 
компетентност“ на „раздел V Дирекция "Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности" и районите по компетентност“; 

- От раздел „VII Дирекция ”Образование“ на „раздел VII Дирекция 
"Образование, младежки дейности и спорт"; 

- От раздел „XII Дирекция „ОООР“ на „ раздел XII Дирекция 
"Управление на сигурността и контрол на обществения ред". 

 
ІІІ. Отменя раздел VI Дирекция "Стопански дейности и 

икономическо развитие" и районите по компетентност“ от Приложение 2 
към НОАМТЦУТОВ, като услуги 6.1 до 6.8 включително се прехвърлят в 
раздел V Дирекция "Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности" и районите по компетентност със съответната номерация, както 
следва: 

 

№  
по ред 

Наименование на 
услугата / правото 

Ц Е Н А Н А У С Л У Г А  
обикновена бърза експресна 
Срок Лева Срок Лева Срок Лева 



ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА, ТРАНСПОРТ И РЕКЛАМА“ 

5.25 

Издаване на 
разрешение за 
таксиметров превоз 
на пътници 

      

        -   до 2 години до 5 дни 60 лв. Х Х Х Х 
        -  до 1 година до 5 дни 30 лв. Х Х Х Х 

5.26 

Издаване и заверка 
на маршрутни 
разписания за 
автобуси, 
обслужващи линии 
от републиканската 
и областна 
транспортна схема  

до 7 дни 10.00 лв. Х Х Х Х 

5.27 

Определяне на 
място за спирката, 
която ще ползва 
превозвачът по 
международни 
автобусни линии  

до 14 дни 25.00 лв. Х Х Х Х 

5.28 

Издаване на 
комплект от 2 броя 
стикери към 
разрешение за 
таксиметрова 
дейност  

  Х Х Х Х 

       -   до 2 години до 5 дни 30 лв.     
        -  до 1 година до 5 дни 15 лв. Х Х Х Х 

5.29 Съгласуване на проекти за разполагане на рекламно-информационни 
елементи и преместваеми съоръжения 

   - до 4 кв.м. до 30 дни 30 лв. Х Х Х Х 
   - над 4 кв.м.  до 30 дни 100 лв. Х Х Х Х 

* Забележка : За разглеждане на всяка отделна позиция  представена в 
пакета документи от проекта се заплаща цена до 4 кв.м. - 5 лв.  

и над 4 кв.м. - 10 лв. 

5.30 

Издаване на 
разрешение за 
поставяне на 
рекламно 
информационни 

до 45 дни 60 лв. Х Х Х Х 



елементи  

ОТДЕЛ „ТУРИСТИЧЕСКА И МОРСКА ПОЛИТИКА“ 

5.31 

Заверка на регистри 
за покупка и 
продажба на 
отпадъци от  черни 
и цветни метали   

до 7 дни 20 лв. Х Х Х Х 

 
ІV. Приема изменения и допълнения в Приложение 1 към 

НОАМТЦУТОВ, както следва: 
1. Наименованията на административните услуги по чл. 56, т. 5 „За 

заверяване на преписи от документи и на копия от планове и 
документацията към тях“; по чл. 60, ал. 1, т. 2 „Издаване на удостоверение 
за идентичност на имената на едно лице“, по чл. 60, ал. 1,  т. 7 „За издаване 
на удостоверение за семейно положение“, по чл. 60, ал. 1, т. 8 „За издаване 
на удостоверение за родствени връзки“ и по чл. 60, ал. 1, т. 9а „Обработка 
на адресна карта“  да се четат:  чл. 56, т. 5 „Заверка на копие на документи 
от техническия архив“; чл. 60, ал. 1, т. 2 „Издаване на удостоверение за 
идентичност на лице с различни имена“, т. 7 „Издаване на удостоверение 
за семейно положение, съпруг/а и деца“; чл. 60, ал. 1, т. 8 „Издаване на 
удостоверение за съпруг/а и родствени връзки“, чл. 60, ал. 1, т. 9а 
„Обработка на адресна карта за настоящ адрес“. 

2. Срока на експресните услуги по чл. 60, ал. 1, т. 9в“ Издаване на 
удостоверение за постоянен адрес- експресна услуга – веднага“ и в т. 
9г“Издаване на удостоверение за настоящ адрес- експресна услуга – 
веднага“ да се чете „1 ден“ при запазване на съществуващия размер на 
таксите, като същите придобиват следния вид: „т. 9 в) Издаване на 
удостоверение за постоянен адрес-експресна услуга - 1 ден“ и „ т. 9 г) 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес-експресна услуга - 1 ден“. 

3. В чл. 60, ал. 1 се създават нови точки т. 9д и т. 9е, както следва: 
 
„9д) Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес 
- обикновена услуга –          7  дни –         3.00 лв.   
- бърза услуга –           3 дни –         5.00 лв.  
- експресна услуга –   1 ден –         10.00лв.„ 
„9е) Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес 
- обикновена услуга –          7  дни –         3.00 лв.   
- бърза услуга –           3 дни –         5.00 лв.  
- експресна услуга –   1 ден –         10.00лв.„ 



4. В чл.67 I, т.1 „ Издаване на удостоверения  УП 2 и 3 за брутно 
трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж“ се отменя и 
създава нови т. 1.1 и т.1.2, както следва: 

 „1.1 Издаване на удостоверение за осигурителен доход /УП2/ 
- обикновена услуга –          14 дни –         5.00 лв.   
- бърза услуга –                10 дни –         7.00 лв.  
- експресна услуга –         5 дни –          10.00лв.”. 
  „1.2 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж /УП3/ 
- обикновена услуга –          14 дни –         5.00 лв.   
- бърза услуга –                  10 дни –         7.00 лв.  
- експресна услуга –           5 дни  –         10.00лв.”. 
 
5. Общински съвет – Варна - приема изменение в наименованието на 

т.1.41 “Презаверяване на Разрешение за строеж /чл.154, ал.4 от ЗУТ/“, като 
същата следва да се чете „т.1.41 Презаверяване на Разрешение за строеж 
/чл.153, ал.2, ал.3 от ЗУТ/“. 

 
V. Приема изменения в чл.67, ІІ. ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ”  

от Приложение 1 към НОАМТЦУТОВ, като същия раздел придобива 
следния вид: 

„ІІ. ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ”  
1. Издаване на документи от значение за признаване, упражняване 

или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и 
такси  /СУНАУ-ОБА13-1/ 

Експресна услуга - веднага - 5.00 лв 
2. Издаване на копие от подадена  данъчна деклараци /СУНАУ-

ОБА13-2/ 
Обикновена услуга -до 7 дни  - 4.00 лв. 
Експресна услуга - до 1 ден  - 7.00 лв. 
3. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и 

незавършено строителство /СУНАУ-ОБА13-3/ 
За декларирани имоти по чл. 14 от ЗМДТ за физически лица, с 

изключение на имоти с учредено право на ползване : 
Експресна услуга – веднага -10.00 лв. 
За всички останали случаи: 
Обикновена услуга – до 14 дни – 20.00 лв. 
Бърза услуга – до 3 работни дни – 40.00 
За незавършено строителство: 
Обикновена услуга – до 14 дни – 10.00 лв. за 1 обект + 2.00 лв. за 

всеки следващ 
Бърза услуга – до 3 работни дни – 60.00 лв. за 1 обект + 5.00 лв. за 

всеки следващ 



4. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни 
средства /СУНАУ-ОБА13-4/ 

Обикновена услуга - до 7 дни - 4.00 лв. 
Експресна услуга - до 1 ден - 6.00 лв.   
 
5. Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими 

имоти и такса за битови отпадъци /СУНАУ-ОБА13-5/ 
Обикновена услуга - до 7 дни - 4.00 лв. 
Експресна услуга - до 1 ден - 6.00 лв. 
 
6. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху 

наследство /СУНАУ-ОБА13-6/ 
Обикновена услуга - до 7 дни - 4.00 лв. 
Експресна услуга - до 1 ден - 6.00 лв. 
 
7. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 

/СУНАУ-ОБА13-7/. 
издава се до 7 дни-   безплатна  
 
8. Предоставяне на данъчна и осигурителна информация /СУНАУ - 

ОБА13-8/ 
Безплатно- в 7 дневен срок, с изключение на искания от Частни 

съдебни изпълнители, които заплащат такса в зависимост от исканата 
услуга. Частните съдебни изпълнители прилагат към искането документ, 
удостоверяващ, че услугата е заплатена. 

 
9. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по 

Закона за местните данъци и такси /СУНАУ-ОБА13-9/ 
Обикновена услуга - до 7 дни - 3.00 лв. 
Експресна услуга - до 1 ден - 10.00 лв. 
 
10. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина. 
Безплатна – в срока за издаване на искания документ. 
 
11. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на 

строеж. 
Обикновена услуга - до 14 дни – 10.00 лв. за 1 обект + 2.00 лв. за 

всеки следващ; 
Бърза услуга – 3 работни дни – 60.00 лв. за 1 обект + 5.00 лв. за всеки 

следващ/.  
 
12. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на 

ползване. 
- Обикновена услуга – до 14 дни – 20.00 лв. 



- Бърза услуга  до 3 работни дни – 40.00 лв. 
  
13. Издаване на удостоверение за декларирани данни 
За страната - експресна услуга - веднага - 3.00 лв. 
За чужбина-обикновена услуга - до 7 дни - 5.00 лв. 
За чужбина - експресна услуга - до 1 ден - 10.00 лв. 
Забележка: 1. От заплащане на горепосочените услуги се 

освобождават: Община Варна, Областна администрация – гр. Варна, 
органи на съдебната власт, Национална агенция по приходите и други 
държавни и общински органи, ползващи услугите за служебни цели. 

 
VІ. Отменя т. 3.1 ”Изготвяне на справки за адвокати и вещи лица, 

относно сключени договори за отдаване под наем на общински обекти и 
платени наеми“ от раздел III дирекция „Финанси и Бюджет“ и т. 5.19 
“Приемане и обработване на искания, молби и жалби, свързани с 
придобиване право на собственост от граждани върху застроени земи от 
горския фонд“ с всичките и подточки А, Б, В, и Г от раздел V дирекция 
„Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ към 
Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ. 

 
VІІ. Приема изменения в Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ в 

наименованията на услуги 1.1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 4.1, 4.2, 5.17, 5.17А, 
5.17Б, 5.18., 5.18А, 5.18Б, 5.18В, 5.18.Г, 5.20  и 12.2 придобиват следния 
вид: 

- От точка 1.1 “Издаване на служебна бележка за липса на 
задължения към Община Варна“ на точка „1.1 Издаване на служебна 
бележка за липса или наличие на задължения към Община Варна“; 

- От точка 2.1 “Възстановяване и промяна на име“ на точка „2.1 
Възстановяване или промяна на име“; 

- От точка 2.3 “Издаване на удостоверения за семейно положение за 
сключване на граждански брак с чужденец в чужбина“ на точка „2.3 
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в 
чужбина“;  

- От точка 2.4 “Издаване на удостоверения за семейно положение за 
сключване на граждански брак с чужденец в Република България“ на точка 
„2.4 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с 
документ за сключване на граждански брак в Република България“; 

-  От точка 2.5 “Удостоверяване на данни и справки по регистрите за 
гражданско състояние от минали години“ на точка „2.5 Издаване на 
заверен препис или фотокопие от личен регистрационен картон или 
страница от семейния регистър на населението”; 

- От точка 2.6 “Издаване на удостоверение за вписване в регистрите 
на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец 



или на лице без гражданство“ на точка „2.6 Издаване на удостоверение за 
вписване в регистрите на населението“; 

- От точка 4.1 “Проверка на готовността на басейн и издаване на 
разрешително за ползването му през летния сезон“ на точка „4.1 Проверка 
готовността за разкриване и издаване на разрешително за ползване на 
плувен басейн“; 

- От точка 4.2 “Проверка на готовността на плаж и издаване на 
разрешително за ползването му през летния сезон“ на точка „4.2 Проверка 
готовността за разкриване и издаване на разрешително за ползване на 
морски плаж“; 

- От точка 5.17 “ Приемане и обработване на искания, молби и 
жалби, свързани с възстановяване на собствеността върху земи във и извън 
границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ“ на точка „5.17 
Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с възстановяване на 
собствеността върху земи във и извън границите на урбанизираните 
територии по реда на ЗСПЗЗ“; 

- От точка 5.17А. “ Приемане и обработване на искания, молби и 
жалби, свързани с издаване на заповед за възстановяване на собствеността 
върху земи във и извън границите на урбанизираните територии по реда на 
ЗСПЗЗ” на точка „5.17А. Приемане и обработване на искания и жалби, 
свързани с издаване на заповед за възстановяване на собствеността върху 
земи във и извън границите на урбанизираните територии по реда на 
ЗСПЗЗ “; 

- От точка 5.17Б. “ Приемане и обработване на искания, молби и 
жалби, свързани с изменение на план на новообразувани имоти и 
придружаващата го документация в CAD формат и вписване на регистрите 
във връзка с възстановяване на собственост по реда на ЗСПЗЗ.“ на точка  
„5.17Б. Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с изменение 
на план на новообразувани имоти и придружаващата го документация в 
CAD формат и вписване на регистрите във връзка с възстановяване на 
собственост по реда на ЗСПЗЗ.“; 

- От точка 5.18. “Приемане и обработване на искания, молби и 
жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани с 
предоставено право на ползване по реда на ЗСПЗЗ“ на точка „5.18. 
Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване 
право на собственост от граждани с предоставено право на ползване по 
реда на ЗСПЗЗ.“; 

- От точка 5.18А. “Приемане и обработване на искания, молби и 
жалби, свързани с изготвяне на оценка на земя по § 4 ЗСПЗЗ в селищни 
образувания и строителни граници.“ на точка „5.18А. Приемане и 
обработване на искания и жалби, свързани с изготвяне на оценка на земя 
по § 4 ЗСПЗЗ в селищни образувания и строителни граници.“; 



- От точка 5.18Б. “ Приемане и обработване на искания, молби и 
жалби, свързани с издаване на заповед за одобряване на оценка на земя по 
§ 4 ЗСПЗЗ в селищни образувания и строителни граници.“ на точка „5.18Б. 
Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с издаване 
на заповед за одобряване на оценка на земя по § 4 ЗСПЗЗ в селищни 
образувания и строителни граници.“; 

- От точка 5.18В. “ Приемане и обработване на искания, молби и 
жалби, свързани с издаване на заповед за придобиване право на 
собственост върху земя по § 4 ЗСПЗЗ в селищни образувания и строителни 
граници.“ на точка „5.18В. Приемане и обработване на искания и жалби, 
свързани с издаване на заповед за придобиване право на собственост върху 
земя по § 4 ЗСПЗЗ в селищни образувания и строителни граници.”; 

- От точка 5.18Г. “Приемане и обработване на искания, молби и 
жалби, свързани с изменение на план на новообразувани имоти и 
придружаващата го документация в CAD формат и вписване на регистрите 
във връзка с придобиване право на собственост по реда на ЗСПЗЗ.“ на 
точка  „5.18Г. Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с 
изменение на план на новообразувани имоти и придружаващата го 
документация в CAD формат и вписване на регистрите във връзка с 
придобиване право на собственост по реда на ЗСПЗЗ.“; 

- От точка 5.20. “Приемане на искания, молби и жалби, свързани с 
издаването на протокол за въвод във владение върху земи в и извън 
границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ“ на точка „5.20. 
Приемане на искания и жалби, свързани с издаването на протокол за въвод 
във владение върху земи в и извън границите на урбанизираните 
територии по реда на ЗСПЗЗ“; 

- От точка 12.2 “Заверка на протокол при определяне на строителна 
линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка“ на точка 
„12.2 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 
строежа“. 

 
VІІІ. Приема допълнение в раздели II дирекция „Информационно и 

административно обслужване“ и районите и X. “Копирни услуги, 
продажба на бланки, заверки и др., извършвани от Дирекциите в община 
Варна и районите”, към Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ, като създава 
три нови услуги т. 2.10 “Издаване на удостоверение за правно 
ограничение“, т. 2.11 „Издаване на удостоверение за родените от майката 
деца“ и т. 2.12 „Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители“ и 
допълва т. 10.1“Копирни услуги за една страница формат А1 и формат А0,  
както следва:  

 
№  Наименование на Ц Е Н А Н А У С Л У Г А 



по ред услугата / правото обикновена бърза експресна 
Срок Лева Срок Лева Срок Лева 

2.10 
Издаване на 

удостоверение за 
правно ограничение 

7дни 3 лв. 3 дни 5 лв. 1 ден 10 лв. 

2.11 

Издаване на 
удостоверение за 

родените от майката 
деца 

7дни 3 лв. 3 дни 5 лв. 1 ден 10 лв. 

2.12 
Издаване на справки 
по искане на съдебни 

изпълнители 
7дни 5 лв. 3 дни 10 лв. 1 ден 15 лв. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
IX. Общински съвет – Варна приема изменения и допълнения, 

както следва: 
Чл.18. (1) Размерът на таксата за битови отпадъци се определя, както 

следва: 
1. (нов - в сила от 01.01.2013 г.) – За нежилищни имоти на 

предприятия - в левове според количеството на битовите отпадъци, с 
честота на извозване, определена със Заповед на Кмета, или 
пропорционално върху отчетната стойност на недвижимите имоти. 

2. (нов - в сила от 01.01.2013 г.) – За жилищни и нежилищни имоти 
на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия – пропорционално 
върху данъчната оценка на имота, изчислена по норми съгласно 
Приложение 2 към ЗМДТ, или в левове според количеството на битовите 
отпадъци, с честота на извозване, определена със Заповед на Кмета. 

3. (изм. - в сила от 01.01.2013 г.) За предприятията, притежаващи 
разрешение за извършване на дейности по оползотворяване и/или 
обезвреждане на отпадъци, издадено по реда на чл. 37 от ЗУО, се дължи 
само такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено 
ползване. 

10.1 Копирни услуги за една страница  

   - едностранно - формат А4 0.25 лв. 
- формат А3 0.40 лв. 

 - формат А1 3.00 лв./стр. 
 - формат А0 6.00 лв./стр. 

  - двустранно - формат А4 0.50 лв. 
- формат А3 0.80 лв. 



(2) Таксата за битови отпадъци се събира от общинската 
администрация. 

 

Чл. 18а. – ( нов - в сила от 01.01.2013 г.) Когато не може да се 
установи количеството битови отпадъци по чл. 18, ал. 1, т. 1 и т. 2 за 
определен недвижим имот, таксата се определя пропорционално върху 
отчетната стойност (за имотите по чл. 18, ал. 1, т. 1), съответно върху 
данъчната оценка (за имотите по чл. 18, ал. 1, т. 2) 

Чл.18, ал. 1. и ал. 2  от приложение 1 към НОАМТЦУТОВ да бъде 
изменен както следва изм. – в сила от 01.01.2013г.): 

Размерът на таксата се определя, както следва: 
1. Общински съвет- Варна определя такса за битови отпадъци за 2013 

г. за жилищни имоти на граждани и предприятия в размер на 1 на хиляда 
пропорционално върху данъчната оценка на имотите, изчислена по норми 
съгласно Приложение 2 към ЗМДТ. По видове услуги таксата е както 
следва: 

- За сметосъбиране и сметоизвозване – 0.37 на хиляда; 
- За обезвреждане на битови отпадъци и депо – 0.35 на хиляда; 
- За почистване на териториите за обществено ползване – 0.28 на 

хиляда.  
2. Общински съвет – Варна определя такса за битови отпадъци за 

2013 г. върху отчетната стойност на нежилищните имоти на предприятията 
и върху данъчната оценка на нежилищните имоти на гражданите в размер 
на 3,9 на хиляда. По видове услуги таксата е както следва: 

- За сметосъбиране и сметоизвозване – 2.20 на хиляда; 
- За обезвреждане на битови отпадъци и депо – 0.55 на хиляда; 
- За почистване на териториите за обществено ползване – 1.15 на 

хиляда. 
3. Общински съвет – Варна определя таксата за битови отпадъци в 

зависимост от вида и броя на декларираните към 30 ноември на 
предходната година съдове за изхвърляне на отпадъци, в размер на 18 лева 
за 1 куб. метър некомпактирани битови отпадъци, при честота на извозване 
съгласно Заповед № 4260/26.10.2012г. на Кмета на Община Варна.  

4. За предприятията, притежаващи разрешение за извършване на 
дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, издадено 
по реда на чл. 37 от ЗУО, се дължи само такса за поддържане на чистотата 
на териториите за обществено ползване. 

§1. Създава се нов член 19а със следното съдържание: 
 Чл. 19а. (В сила от 01.01.2013 г.) 
(1) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване и такса за 

обезвреждане на битови отпадъци и депо за недвижими имоти, 
представляващи незастроена земя, които няма да се ползват през цялата 
година или през определен период от нея и задължените лица (граждани и 



предприятия) са подали декларация за това в Дирекция „Местни данъци” 
до 30 декември на предходната година. За 2013г. срокът за подаване на 
декларацията е до 31 януари 2013г. включително. Декларацията трябва да 
бъде подписана от всички собственици, респ. ползватели с учредено вещно 
право на ползване.  

(2) За новопридобити недвижими имоти, представляващи 
незастроена земя, които няма да се ползват до края на текущата година или 
част от нея, задълженото лице подава декларацията по ал. 1 в Дирекция 
”Местни данъци” в 2-месечен срок от датата на придобиване на имота. 
Декларацията трябва да бъде подписана от всички собственици, респ. 
ползватели с учредено вещно право на ползване. 

(3) В декларацията по ал.1, респ. ал. 2 се придружава от 
едновременното представяне на следните документи: 

- служебна бележка от В и К Варна, удостоверяваща, че за този имот 
е спряно подаването на вода за предходните 12 месеца или няма разкрита 
партида за отчитане на вода;  

- служебна бележка от електроразпределителното дружество, 
удостоверяваща, че за този имот е спряно електрозахранването или няма 
разкрита партида за отчитане на ел. енергия; 

Задължените лица дават изрично съгласие за извършване на 
проверки от общинската администрация и декларират, че за вписване на 
неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 
кодекс, регламентиращ документално престъпление.  

(4) Декларацията по чл. 19а, ал. 1, респ. ал. 2 се подава от 
задълженото лице по образец одобрен със Заповед на Кмета на Община 
Варна. 

(5) В случаите, когато декларацията е подадена извън срока по чл. 
19а, ал. 1 респ. ал. 2 същата не поражда правни последици. 

(6) За недвижими имоти, представляващи незастроена земя, които 
няма да се ползват през цялата година или през определен период от нея и 
за които са подадени декларации, отговарящи на условията на ал. 1, респ. 
ал. 2, се начислява такса само в частта „поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване”. 

(7) В случаите, когато след проверка на органите на общинската 
администрация се констатира ползване на недвижимия имот, за който е 
подадена декларация по ал. 1 или ал. 2, нарушителят дължи глоба 
/имуществена санкция/ в размер трикратния  размер на годишната такса за 
сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови 
отпадъци и депо за имота, но не по-малко от 1000 лв., глобата се налага по 
реда на ЗАНН. 

§2. Създава се нов чл. 19 б със следното съдържание: 



(1) Освобождават се от такса за битови отпадъци като собственици и 
ползватели, считано от 01.01.2013г. молитвените домове на законно 
регистрираните вероизповедания в страната; 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 12/ 

 
 
 
 
 
 
 
783-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 13, ал. 2 от ЗМСМА и във 

връзка с  чл. 6, т. 7 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и 
такси (Предишна ал.6 – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) и по 
предложение от Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12018431ВН/05.12.2012 г., Общински съвет – Варна определя 
границите на зоните в населените места и категориите на вилните 
зони на територията на Община Варна, както следва: 

ПЪРВА ЗОНА: 
Обхваща следните микрорайони: 1 – ви, 2 – ри, 3 – ти, 4 – ти, 6 – ти, 

7 – ми, 8 – ми, 10 – ти и 18 – ти – територията между: бул. ,,Цар 
Освободител”, бул. ,,Княз Борис I”, бул. ,,Царевец”, ул. ,,Братя Бъкстон”, 
ул. ,,Битоля”, ул. ,,Пирин”, ул.,,Дрин”, ул. ,,Кракра”, бул. ,,Христо Ботев”; 

Приморски парк – територията от Морска гара до сп. Почивка. 
ВТОРА ЗОНА: 
Обхваща следните микрорайони: 11 – ти (част), 12 – ти (част), 9 – ти, 

13 – ти, 14 – ти, 15 – ти (част); 5 – ти, 17 – ти, 19 – ти, 20 – ти – територията 
между бул. ,,Царевец”, бул. ,,Княз Борис I”, бул. ,,Васил Левски”, ул. ,,Ян 
Палах”, ул. ,,Струга”, бул. ,,Вл. Варненчик”, ул. ,,Георги Пеячевич”, ул. 
,,Свобода”, ул. ,,Доброволци”, ул. ,,Кракра”, ул. ,,Иван Рилски”, ул. ,,Тодор 
Влайков”, ул. ,,Момчил Войвода”, ул. ,,Девня”, бул. ,,Христо Ботев”, ул. 
,,Кракра”, ул. ,,Дрин”, ул. ,,Пирин”, ул. ,,Битоля”, ул. ,,Братя Бъкстон”; 

Приморски парк – територията от ,,Почивка” до ,,Траката”, 
м.„Евксиноград“ и с.о.„Долна Трака“. 

Териториите на курортните комплекси: 
1. К.К. „Златни пясъци“ 
1.1.Компактната част е с граници: 
- от запад – път I – 9 (Варна – Балчик) 
- от юг – гора, път IV – 90023 към Варна и КК „Ривиера“ 
- от изток – акваторията на Черно море 
- от север – северната граница на складова база на „Златни пясъци“ 

АД 
1.2.Обособените части са както следва: 



- Къмпинг „Панорама“ (извън землището на Варна)  
- Aтракционен комплекс „Кукери“, къмпинг „Златни пясъци“ 
- Стопанско – административен комплекс 
- Водоснабдителен комплекс „Златни пясъци“ 
- Атракционен комплекс „Меча поляна“ 
- Атракционен комплекс „Каракачански стан“ 
- Атракционен комплекс „Горски кът“ – „Колибите“ 
- Атракционен комплекс“Конен пикник“ 
- Комплекс с магазин и паркинг 
 
2.КК „Ривиера“ с граници: 
- от север – К.К. „Златни пясъци“ 
- от изток – акваторията на Черно море 
- от юг – К.К. „Чайка“ 
- от запад – К.К. „Златни пясъци“ и К.К. „Чайка“ 
 
3. К.К. „Чайка“ с граници: 
- от север – м. ”Баба Алино”, К.К. „Златни пясъци“ и К.К. „Ривиера“ 
- от изток – К.К. „Ривиера“ и акваторията на Черно море 
- от юг – К.К. „Слънчев ден“ 
- от запад – СО „Ален мак“ и м. ”Баба Алино” 
 
4. К.К. „Слънчев ден“ с граници: 
- от север – К.К. „Чайка“ и СО „Ален мак“ 
- от изток – акваторията на Черно море 
- от юг – К.К. „Св. Св. Константин и Елена“  
- от запад – път I-9 (Варна – Балчик) 
 
5. К.К. „Св. Св. Константин и Елена“ с граници: 
- от север – КК „Слънчев ден“ 
- от изток – акваторията на Черно море 
- от юг – резиденция „Евксиноград“ 
- от запад – I – 9 (Варна – Балчик) 
 
ТРЕТА ЗОНА: 
Обхваща следните микрорайони: 11 – ти (част), 12 – ти (част), 15 – ти 

(част), 16 – ти , 23 – ти, 24 – ти, 25 – ти, 26 – ти, ж.к. „Младост” – 
територията между: ул. „Девня”, ул. ,,Момчил Войвода”, ул. „Тодор 
Влайков”, ул. „Иван Рилски”, ул. ,,Кракра”, ул. „Доброволци”, ул. 
„Свобода”, ул. „Георги Пеячевич”, бул. „Вл. Варненчик”, ул. „Струга”, ул. 
„Ян Палах”, бул. „Васил Левски”, бул. ,,Осми приморски полк”, бул. 
,,Христо Смирненски”, бул. ,,Цар Освободител”, ул. ,,Ян Хуняди”, бул. 
,,Вл. Варненчик”, ул. ,,Акад. Иван Корчатов”. 



ж.к. ,,Изгрев”, ж.к. ,,Бриз”, ж.к. ”Свети Никола”, 21 – ти микрорайон, 
Западна промишлена зона, Южна промишлена зона, кв. ,,Аспарухово” – 
територията между: ул. ,,Мур”, ул. ,,Средец”, ул. ,,Лайош Кошут”, ул. 
,,Нишава”, ул. ,,Георги Стаматов”, ул. ,,Първи май”, ул. ,,Мара Тасева”, ул. 
,,Народни Будители”,  

ЧЕТВЪРТА ЗОНА: 
Обхваща следните територии: м-ст „Прибой“ – кв. „Аспарухово“, 

кв. „Галата“, ж.к. „Възраждане”, кв. „Аспарухово” – останалата 
територия, която не е включена в трета зона, кв. „Виница”. 

ПЕТА ЗОНА: 
Обхваща следните територии: ж.к. „Владислав Варненчик”, кв. 

”Галата” и териториите на всички бивши селищни образования (част от 
урбанизираните територии според Общия устройствен план (ОУП) на 
Община Варна.) 

I КАТЕГОРИЯ ВИЛНА ЗОНА 
Всички вилни зони на територията на Община Варна съгласно ОУП. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 
 
 
 
 
784-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с 

писма с вх. № СДЗР12001029ВН/06.11.2012 г. и № 
СДЗР12001054ВН/08.11.2012 г. от управителя на „СБАЛПФЗ – Варна” 
ЕООД и по предложение от Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12017521ВН/23.11.2012 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер на 9 148 лв. /девет хиляди 
сто четиридесет и осем лв. /с ДДС, за доставка на газьол за отопление 
/маркиран/ за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение 
по пневмо – фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, като субсидия 
за нефинансови предприятия за текуща дейност § 43-01, в дейност 469 
„Други дейности по здравеопазването” от Бюджета на Община Варна за 
2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 
 
 
 785-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства на 



„Специализирана болница за активно лечение по пневмо – фтизиатрични 
заболявания – Варна” ЕООД, както следва: 

• 245 000 лв. за възнаграждения на персонала до края на годината; 
• 25 000 лв. за отопление, ел. захранване и водоподаване за 

болницата; 
• 99 000 лв. за задължения към „Залива 47 – СП” АД Варна – 

доставчик на храна на туберкулозно болните. 
Средствата да бъдат изплатени до края на месец януари 2013 г. и 

включени в бюджета на Община Варна за 2013 г.  
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 
 
 
 
 
786-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
30 000 лв. (тридесет хиляди лв.) без ДДС, във връзка с втори етап от 
реализиране на ТВ предаване за излъчване по ТВ „Черно море” – 
„Европейска Варна”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 
 
 
 
787-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
33 900 лв. за съвместен медиен проект „Зала Пленарна“ на Дарик радио и 
Общински съвет – Варна.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 
 
 
788-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо № ОС12000583ВН/23.05.2012 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на Петър Иванов 
Грънчаров, гр. Варна, ул. „Ген. Скобелев” № 13А, ет. 1, ап. 2. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 1/ 



789-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
писмо № ОС12000985ВН/23.08.2012 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на Снежана 
Кънчева Дерова, гр. Варна, ул. „Херман Шкорпил” № 5, ет. 2. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 

 

 

790-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение от 
Кмета на Община Варна с изх. № РД12015919ВН-003ВН/14.12.2012 г.,  
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови 
средства на фондация „Човек на фокус” в размер на 12 000 лв. за изготвяне на 
проекти за реконструкция на сграда, находяща се в гр. Варна, ул. „Хан Крум” 
№ 19 към Храм „Св. Успение Богородично”. 

Средствата да бъдат осигурени от Бюджета на Община Варна за 2013 г., 
дейност 898 „Други дейности по икономиката”.   

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 11, отсъстват – 13/ 

 
 

   
 
  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
       В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 14 
от заседание, проведено на 19.12.2012 г. 

по точка  трета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука 
и образование” относно:  

(1) – приемане на статут за награда „Варна” в системата на 
предучилищното и училищното образование.   

(2) – приемане на статут за награда „Варна” в сферата на науката 
и висшето образование.  

   
Докл.: С. Славов – Председател на ПК „НО“ 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
791-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 3 и т. 5 от ЗМСМА и по предложение от Славчо Славов Славов – 
Председател на ПК „Наука и образование”, Общински съвет – Варна 
приема Статут за награда „Варна” в системата на предучилищното и 
училищното образование”, съгласно приложение № 1, във връзка с 
което отменя Статут за награда „Варна” в системата на народната 
просвета. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 
 
 
 792-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 3 и т. 5 от ЗМСМА и по предложение от Славчо Славов Славов – 
Председател на ПК „Наука и образование”, Общински съвет – Варна 



приема Статут за награда „Варна” в сферата на науката и висшето 
образование”, съгласно приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 13/ 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 14 

от заседание, проведено на 19.12.2012 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

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

граждани за лечение. 
(2) – приемане на докладите за самооценка на Специализирана 

болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р 
Д. Стаматов” Варна ЕООД. 

(3) – преобразуване на Седмична санаториална детска ясла № 2 в 
Целодневна детска ясла с наименование „Моряче”. 

(4) – възлагане на кмета на община Варна да предприеме 
необходимите действия за съгласуване преструктурирането на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо–
фтизиатрични заболявания - Варна” ЕООД с Министъра на 
здравеопазването. 

  Докл.: проф. А. Клисарова – Председател на ПК 
„Здравеопазване“ 

        
Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
793-4. 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 № 194-5/4/01.02.2012 г. и на база здравен статус, Общински съвет – 
Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение № 1 към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 
 
 



794-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 86 от ЗЛЗ, 
във връзка с чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 18/20.06.2005 год. за 
критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните 
заведения и писмо от управителя на   Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов” 
Варна ЕООД с № ОС12001676ВН/23.11.2012 г., Общински съвет – Варна 
приема докладите за самооценка на Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Д. 
Стаматов” Варна ЕООД. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
795-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 18 от ЗМСМА, във връзка 

с чл. 4, ал. 2 от Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на 
детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и по 
предложение от Кмета на Община Варна с № РД12018733ВН/07.12.2012 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за преобразуването на Седмична 
санаториална детска ясла № 2,  находяща се в гр. Варна, кв. „Чайка”, ул. 
„Рупи” № 2 в Целодневна детска ясла с наименование „Моряче”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 
 
 
 
 
796-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

проведен дебат на ПК “Здравеопазване” на 13.12.2012 г., Общински съвет 
– Варна възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите 
действия за съгласуване преструктурирането на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо–фтизиатрични заболявания - 
Варна” ЕООД с Министъра на здравеопазването. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 14 

от заседание, проведено на 19.12.2012 г. 
по точка пета 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) – одобряване на ПУП – ПУР на с.о. “Под село”, землище с. 
Звездица, община Варна. 

(2) – одобряване на ПУП – ПУР на с.о. “Виница – север”, гр. Варна. 
(3) – одобряване на ПУП – ПУР на с.о. „Манастирски рид, Бялата 

чешма и Дъбравата”.   
    Докл.: Т. Парушева – Председател на ПК 

„АСУОРТОНМ“ 
          

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
797-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

129, ал. 1 от ЗУТ и по предложениe на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12017637ВН/26.11.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява подробен 
устройствен план /ПУП/ - плана за улична регулация на улици и поземлени 
имоти за обекти публична собственост /ПУР/ за територията в границите 
на селищно образувание “Под село” /одобрен с решение № 322-4 от 
протокол № 12/29.05.2000 г. на Общински съвет – Варна/, в това число и 
схеми: схема за електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, схема за 
електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, схема за 
газоснабдяване, схема сметосъбиране, сборна схема на техническата 
инфраструктура, схема за вертикално планиране и транспортно 
комуникационна схема. 

/за – 36, против – 0, въздържали се –0/ 
 
 



798-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
129, ал. 1 от ЗУТ и по предложениe на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12015853ВН/02.11.2012г., Общински съвет – Варна одобрява подробен 
устройствен план /ПУП/ - плана за улична регулация на улиците и 
поземлените имоти за обекти публична собственост /ПУР/ за територията в 
границите на селищно образувание “Виница-север” /одобрен с решение 
№ 322-4 от протокол № 12/29.05.2000 г. на Общински съвет – Варна/, в 
това число и схеми: схема за електронни и съобщителни мрежи и 
съоръжения, схема за електроснабдяване, схема за водоснабдяване и 
канализация, схема за газоснабдяване, сборна схема на техническата 
инфраструктура, схема за вертикално планиране, транспортно – 
комуникационна схема и схема сметосъбиране. 

/за – 36, против – 0, въздържали се –0/ 
 
 
 
799-5. 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. № 
РД12-9302/26/13.12.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява подробен 
устройствен план /ПУП/ - плана за улична регулация на улици и поземлени 
имоти за обекти публична собственост /ПУР/ на с.о. „Манастирски рид, 
Бялата чешма и Дъбравата” без квартали №№ 20, 21 и 26, в това число и 
схеми: схема за електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, схема за 
електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, схема за 
газоснабдяване, сборна схема на техническата инфраструктура, схема за 
вертикално планиране и транспортно комуникационна схема. 

/за – 36, против – 0, въздържали се –0/ 
 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  



 
Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 14 

от заседание, проведено на 19.12.2012 г. 
по точка шеста от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Транспорт” относно:  
(1) – изменение на решение № 1414-14/15/20.05.2009 г. на Общински 

съвет – Варна. 
(2) – упълномощаване на съвета на директорите на „Градски 

транспорт” ЕАД във връзка с процесуалното представителство по ВАД № 
544/2012 г. по описа на Арбитражния съд при БТПП. 

(3) – промяна в транспортната схема на община Варна. 
 

    Докл.: И. Луков – Председател на ПК „Транспорт“ 
     
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

800-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 99 А, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за движение по пътищата и 
по предложение на Кмета на Община Варна с № РД 
12018510ВН/05.12.2012г., Общински съвет – Варна решава да бъде 
променено решение № 1414-14 на Общински съвет – Варна, Протокол № 
15 от заседание проведено на 20.05.2009г., за „Режим на преференциално 
паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания” в следните точки: 

1. Издаването, преиздаването и анулирането на карта със знак 
„Инвалид”, за ползване на привилегии при движение и паркиране на 
моторни превозни средства от хора с увреждания, притежаващи експертно 
решение на ТЕЛК, да се осъществява от Дирекция „Социални дейности и 
здравно развитие”. 

2. Картите със знак „Инвалид” се издават със срок: 
• Срока до който важи експертното решение на ТЕЛК; 



• Когато експертното решение на ТЕЛК е със срок пожизнен, 
картата да се преиздава на всеки 5 /пет/ години. 

3.  МПС превозващи хора с увреждания, които притежават карти 
със знак „Инвалид”, могат да паркират преференциално: 

• На специално определени и обозначени за тази цел места; 
• Безплатно в „синя зона” с режим на кратковременно 

паркиране; 
• Безплатно в паркингите общинска собственост, здравните, 

лечебните и социалните заведения на територията на Община Варна. 
/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 

801-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 
писмо на Ивайло Иванов – Председател на Съвета на директорите на 
„Градски транспорт” ЕАД Варна с № РД12018513ВН/05.12.2012 г. и по 
предложение на Председателя на ПК „Транспорт”, Общински съвет – 
Варна дава съгласие съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД 
да възложи на адвокат процесуалното представителство по ВАД № 
544/2012 г. по описа на Арбитражния съд при Българската търговско-
промишлена палата- гр. София, образувано по иск от „ФРЕЯ ТУРС” АД и 
„БОЛКАН ТРЕЙД” ООД гр. Варна срещу „Градски транспорт” ЕАД. 

Общински съвет – Варна възлага на Съвета на директорите на 
„Градски транспорт” ЕАД да предприемат действия по организиране на 
процедура по ЗОП за избор на процесуален представител по делото. 

/за – 24, против – 0, въздържали се – 13/ 
 
 
 
   

802-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от 
Наредба № 2/15.03.2002г. на МТС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № РД12019003ВН/12.12.2012 г., Общински съвет – Варна 
утвърждава промяна по автобусна линия № 48 от Транспортната схема 
на Община Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 14 

от заседание, проведено на 19.12.2012 г. 
по точка седма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Собственост и стопанство” относно:  

(1) – допълване на „Годишната програма за 2012 г.” и отдаване под 
наем на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Топола” № 36. 

(2) – допълване на „Годишната програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в 
гр. Варна, с.о „Телевизионна кула”. 

(3) – даване на съгласие за бракуване на стопански инвентар и два 
броя автомобили собственост на „Стопанска и спомагателна дейност” 
ЕАД /в ликвидация/. 

(4) – доклад от Станислав Георгиев Иванов за участието му в 
общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД. 

(5) – доклад на представителя на община Варна д-р Ивайло Бояджиев 
за участието му в общото събрание на акционерите на МБАЛ“Света Анна 
– Варна” АД. 

(6) – предоставяне на сгради - общинска собственост, безвъзмездно 
за управление на основни училища. 

(7) – учредяване безвъзмездно право на ползване върху движими 
вещи - общинска собственост в полза на „Обреди” ЕООД. 

(8) – промяна предназначението на жилище, находящо се в гр. Варна, 
ул. „Топола” № 36, ет. 2. 

(9) – предварително съгласие за прокарване на обекти на 
техническата инфраструктура върху недвижими имоти – общинска 
собственост в полза на „Южен поток България” АД. 

(10) – одобряване на пазарните оценки и провеждане на публично 
оповестен конкурс за продажба на имоти, находящи се в гр. Варна, ж.к. 
„Възраждане” II м.р. и гр. Варна, ул. „Академик Курчатов” № 1. 

(11) – даване на съгласие за отдаване под наем на помещение в ДКЦ 
I „Света Клементина – Варна” ЕООД. 

(12) – приемане на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г.”. 

(13) – предоставяне безвъзмездно за управление имот с 



идентификатор 10135.51.105.1.2 в полза на Община Варна. 
(14) – определяне предназначението на общински жилища, находящи 

в гр. Варна, ул. „Народни будители” № 77, вх. Б, ет. 1. 
(15) – промяна в капитала на „Обреди” ЕООД. 
(16) – изменение на решение № 31-3-2/2/16.11.2011 г. на Общински 

съвет – Варна. 
(17) – учредяване на безвъзмездно право на ползване, върху имот – 

публична общинска собственост, в полза на ИАОС за монтиране на 
измервателна станция. 

 
  Докл.: Д. Джиков – общински съветник 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

803-7. 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 № РД12013823ВН-003ВН/09.11.2012 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012г.”: 

Общински съвет – Варна допълва т. 1 – “Имоти – общинска 
собственост, предвидени за отдаване под наем” в т. 1.1 – ”Нежилищни 
имоти – частна общинска собственост” на Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012г. с 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. ”Топола” 
№ 36 и представляващ гараж № 2, разположен на първия етаж от 
седеметажна жилищна сграда, с идентификатор 10135.3513.329.1.11 
с площ 20,39кв.м. и 1,9577% идеални части от общите части на 
сградата и правото на строеж, предмет на АОС №5947/30.11.2009 г. 

803-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и  
ал. 2 от ЗОС, по реда на чл. 50 и сл. от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с № РД12013823ВН-003ВН/09.11.2012 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе 
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. ”Топола” № 36 и 
представляващ гараж № 2, разположен на първия етаж от 
седеметажна жилищна сграда, с идентификатор 10135.3513.329.1.11 
с площ 20,39кв.м. и 1,9577% идеални части от общите части на 
сградата и правото на строеж, предмет на АОС №5947/ 30.11.2009г. за 
срок от 5 /пет/ години при стартова месечна наемна цена, определена 
съгласно чл. 3, ал. 1 т. 10 от „Методика за определяне на стартови базисни 



цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за 
отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи – общинска собственост”, в 
размер на 79,97лв., без включен ДДС. 

803-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 52 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с № РД 12013823ВН-003ВН/09.11.2012 г., Общински 
съвет – Варна утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 

физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна. 
2. За участие в публичния търг с явно наддаване са необходими 

следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/ или заверено от участника – физическо лице, копие от лична 
карта; 

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/; 

2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите 
лица – оригинал; 

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно-
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция за приходите – оригинал;  

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна – оригинал; 

2.9. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 

2.10. декларация за липса на неизплатени и неизпълнени задължения 
(не само финансови) по договори с Община Варна; 



2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 

2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 

2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 95,96 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC:CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

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

* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичния търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 
 
 
 
804-7. 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 № АУ001794ВН-
005ВН/11.10.2012 г., Общински съвет – Варна допълва „Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2012 г.”, приета с решение №147-18/3/14,15.12.2011 г. на Общински 
съвет, както следва: Към точка 2.2. Имоти частна – общинска собственост, 
предвидени за прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на 
община Варна: 
№ Административен адрес АОС № 

     1. с.о. „Телевизионна кула”, ПИ № 10135.2509.143 
150 кв.м./383 кв.м. 

6857/2012 г. 

804-7-1. 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 № АУ 001794ВН-005ВН/11.10.2012г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Варна от недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, с.о.”Телевизионна кула”, представляваща 



земя с площ 150,00 (сто и петдесет) кв.м. ид.част – частна общинска 
собственост по АОС №6857/28.02.2012 г. от ПИ №10135.2509.143 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и девет.сто четиридесет и 
три), целия с площ 583,00 (петстотин осемдесет и три) кв. м., при граници 
на имота: ПИ 10135.2509.9504, ПИ 10135.2509.140, ПИ 10135.2509.141, ПИ 
10135.2509.142, ПИ 10135.2509.145, ПИ 10135.2509.144 с адрес: гр.Варна, 
с.о.”Телевизионна кула”  в размер на 9 900,00 (девет хиляди и деветстотин) 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00 (един) кв. м. – 66,00 
(шестдесет и шест) лева, без включен ДДС. 

804-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, по реда на чл. 33, предл. 2 и чл. 34 от НРПУРОИ, по 
предложение на Кмета на Община Варна с № АУ 001794ВН-
005ВН/11.10.2012г., и в изпълнение на „Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.”, 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Пламен Борисов 
Атанасов и Радостина Тончева Георгиева, чрез продажба на земя с площ 
150,00 (сто и петдесет) кв.м. ид.част – частна общинска собственост по 
АОС №6857/28.02.2012 г. от ПИ №10135.2509.143 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин и девет.сто четиридесет и три), целия 
с площ 583,00 (петстотин осемдесет и три) кв. м., при граници на имота: 
ПИ 10135.2509.9504, ПИ 10135.2509.140, ПИ 10135.2509.141, ПИ 
10135.2509.142, ПИ 10135.2509.145, ПИ 10135.2509.144 с адрес: гр. Варна, 
с.о.”Телевизионна кула”, по одобрената пазарна оценка, при следните 
квоти: 

- 75,00 /седемдесет и пет/ кв.м. на пазарна стойност 4 950,00 
/четири хиляди деветстотин и петдесет/ лева, без включен ДДС на Пламен 
Борисов Атанасов с постоянен адрес гр.Варна.  

- 75,00 /седемдесет и пет/ кв.м. на пазарна стойност 4 950,00 
/четири хиляди деветстотин и петдесет/ лева, без включен ДДС на 
Радостина Тончева Георгиева с постоянен адрес гр.Варна.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 
 
 
 

 
805-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Глава VІІ от ТЗ, 

във връзка с докладна записка от ликвидатора на “Стопанска и 
спомагателна дейност” ЕАД – в ликвидация, с рег. № ОС12001631ВН от 



16.11.2012 г. и по предложение на Кмета на Община Варна с № ОС 
12001631ВН-001ВН/05.12.2012 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД – в ликвидация да бракува 
2 броя превозни средства и ДМА – стопански инвентар, собственост на 
дружеството, както следва: 

1. Товарен автомобил /бордови/ - Фолксваген транспортер /дизел/ 
с рег. № В 5340 КС, рама № WV2ZZZ24ZHH054098, двигател № JP244767, 
пуснат в движение на 19.12.1986 г. 

2. Лек автомобил ВАЗ 2107 с рег. № В 53 39 КС, рама 
XTA210700N0701839, двигател № 2332279, пуснат в движение на 
01.01.1992 г. 

3. ДМА – стопански инвентар, а именно: 
№ НАИМЕНОВАНИЕ СЧЕТ С/КА БРОЙ 
1. Агрегат /375/ 981 1 
2. Ацетиленов генератор /270/ 981 1 
3. Басейн (умивалник) /372/ 981 1 
4. Казани алпака /038/ 981 10 
5. Касов апарат „Датекс” /389/ 981 1 
6. Легени пластмасови /047/ 981 10 
7. Маса с етажерка /263/  981 1 
8. Поднос алпака /068/ 981 52 
9. Полу бюро /412/ 981 1 
10. Полюлей /061/ 981 7 
11. Маса мраморен плот /259, 260/ 981 4 
12. Прахосмукачка /243/ 981 1 
13. Столове зелени /226/  981 4 
14. Тави алпака /084/ 981 16 
15. Тави алпака /398/ 981 3 
16. Тенджера алпака /343/ 981 6 
17. Тенджера алпака /110/ 981 5 
18. Тенджера алпака /342/ 981 1 
19. Хладилник /409/ 981 1 
20. Хлеборезачка /353/ 981 3 
21. Хлеборезачка /383/ 981 1 
22. Черпаци /102/ 981 35 
23. Чинийки алпака /094/ 981 5 
24. Шоли алпака /344/ 981 6 
25. Месомелачка /ДЯ 2/ 981 1 
26. Месомелачка /ДК 2/ 981 1 
27. Ел. бойлер /Стол 12/ 981 1 
28. Фризер – ракла /ДК 5/ 981 1 
29. Ел. пекарна 2 фурни 981 1 
30. Везни 10 кг. /Стол 12/ 981 2 
31. Ел. печки 6 плочи /ДК 2/  981 2 
№ НАИМЕНОВАНИЕ СЧЕТ С/КА БРОЙ 
1. Бояджийска помпа /265/ 981 1 
2. Брадви /011/ 981 4 
3. Верига /192/ 981 1 
4. Воден пистолет /292/ 981 1 
5. Гащеризон защитен /145/ 981 1 



6. Гедории /020/ 981 1 
7. Гнезда знаци /143/ 981 1 
8. Зарядно устройство /151/ 981 1 
9. Знаци опасни товари /142/ 981 9 
10. Комплект замби /173/ 981 1 
11. Кирки /048/ 981 10 
12. Ключ В и К /155/ 981 1 
13. Ключ В и К /264/ 981 1 
14. Ключ глух к-н /171/ 981 1 
15. Ключ лула к-т /138/ 981 1 
16. Количка бригадирска /049/ 981 1 
17. Лебедка 1 тон /057/ 981 1 
18. Лопати криви и прави  981 5 
19. Маркуч /269/ 981 1 
20. Машинка теракот /068/ 981 1 
21. Мигащи сигнали лампи /147/ 981 2 
22. Мотики /058/ 981 6 
23. Отвес /076/ 981 1 
24. Пили единични /083/ 981 1 
25. Пили к-т /082/ 981 1 
26. Пистолет бояджийски /190/ 981 1 
27. Помпа потапяща /144/ 981 1 
28. Проволка /139/ 981 10 м. 
29. Противогаз /149/ 981 1 
30. Рендета дърводелски /085/ 981 7 
31. Цифри за табели ADR /141/ 981 12 
32. Чанта за оборудване /150/ 981 1 
33. Ролетка 5 м. /182/ 981 1 
34. Търмъци /100/ 981 2 
35. Чукове /124/ 981 3 
№ НАИМЕНОВАНИЕ СЧЕТ С/КА БРОЙ 
1. Каси пластмаса  3026 27 
2. Каси дървени 3026 7 
3. Лонда прясно мляко 3026 17 
4. Лонда прясно мляко 3026 34 
5. Каси кисело мляко 3026 4 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 
 
 
 
806-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна приема Доклад на представителя на Община Варна – Станислав 
Георгиев Иванов с № ОС 12001668ВН/22.11.2012 г. от участието му в 
Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, проведено 
на 12.11.2012г. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 



807-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна приема Доклад на представителя на Община Варна – д-р Ивайло 
Симеонов Бояджиев с № ОС 12001744ВН/03.12.2012 г., от участието му в 
Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Света Анна - Варна” АД, 
проведено на 27.11.2012г. 

/за – 22, против – 2, въздържали се – 7/ 
 
 
 
 
 
808-7. 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 № ОМДС 12000341ВН-003ВН/21.11.2012 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат предоставени за 
безвъзмездно управление, както следва:   

1. В полза на ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ”- имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Милосърдие” № 12, подрайон: 16, кв. 18, УПИ ІІ-„за основно 
училище”, представляващ училищна сграда със застроена площ 2 251 кв.м, 
състояща се от свързани по между си отделни сгради „А-Б”, „В”, „Г”, 
физкултурен салон и топла връзка: 

-СГРАДА "А-Б"-застроена площ 964.00 кв.м.състояща се от се от 4 
етажа и сутерен;  

-СГРАДА "В"-застроена площ 462.00 кв.м., състояща се от един етаж 
и сутерен;  

-СГРАДА "Г"-застроена площ 507.00 кв.м., състояща се от един етаж 
и сутерен; 

-ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН-представлява сграда на един етаж, със 
застроена площ  

238.00 кв.м.; 
-ТОПЛА ВРЪЗКА между физкултурния салон и блок  "А-Б", 

представлява сграда на един етаж, със застроена площ 80.00 кв.м.; 
ЗЕМЯ - представлява УПИ ІІ/две/-"основно училище" с площ 14 

600кв.м., предмет на АПОС № 4943/14.04.2008 г. 
2. В полза на ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”- имот, находящ се в с. 

Константиново, кв.57, УПИ ІІ-384, представляващ сграда и земя: 
1. УЧИЛИЩНА СГРАДА - масивна сграда, състояща се от 2 етажа и 

сутерен. Сутеренът се състои от физкултурен салон и мази. 
 -първи етаж - състои се от 3 класни стаи, санитарен възел и коридор; 
 -втори етаж - състои се от 3 класни стаи, кабинет - директор, 

учителска стая и санитарен възел. Застроена площ-323 кв.м.  
- ЗЕМЯ- площ -6 935,12 кв м., предмет на АПОС № 4260/19.03.2007 г. 



3. В полза на ОУ „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА”- имот, находящ 
се в гр. Варна, кв. Галата, кв. 1, пл. № 216, представляващ земя и сгради: 

УЧИЛИЩНА СГРАДА - застроена площ - 638 кв.м.; етажност - 3 
етажа и сутерен. В сутерена са разположени следните помещения: столова, 
кухня, три броя подготвителни помещения, седем броя сервизни 
помещения, две умивални със санит.възли, котелно помещение с уредба, 
помещение за течно гориво. На първия етаж: физкултурен салон със 
съблекалня и помещение за пом.персонал, четири класни стаи, две 
санитарни помещения, бюфет, коридор. На втория етаж: учителска стая, 
канцелария, кабинет-директор, стая за отдих,четири класни стаи, 
медиц.пункт, санитарен възел, коридор. На третия етаж са следните 
помещения: кабинет по химия с хранилище, библиотека, четири класни 
стаи, санитарни възли, кабинет компютърно обучение, склад, коридор. 

СГРАДА - застроена площ 568 кв.м.етажност - една част е на един 
етаж, а друга-двуетажна. 

II.ЗЕМЯ с площ 11490  кв.м., предмет на АПОС №. 2947/12.03.2004 г. 
4. В полза на ОУ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ”, находящо се в с. 

Каменар, кв. 38, УПИ ІІ – „училище” представляващ: 
ЗЕМЯ И СГРАДИ: 
І. ЗЕМЯ с площ 24 567.00 кв.м. 
ІІ. СГРАДИ: 
1. СГРАДА - УЧИЛИЩНА СГРАДА,  
състояща се от четириетажно тяло със ЗП = 915.00 кв.м. 
1.1. Полуподземен етаж-състои се от: коридор, фоайе, 2 стаи, 

помещение за ел. табло, складове, котелно, тоалетни с обща застроена 
площ 1 029.00 кв.м. 

1.2. І етаж - състои се от: коридор, фоайе, стълбища, стая за 
персонала, съблекалня, стая за охрана, класни стаи, компютърна зала, 
помещение за вентилация, библиотека, работилница с инструментална, 
барче, тоалетни. 

1.3. ІІ етаж - състои се от: коридори, фоайе, стълбище, директорска 
стая, учителска стая, класни стаи, стая на домакина, тоалетни. 

1.4. ІІІ етаж - състои се от: коридори, счетоводство, класни стаи, 
стълбище, тоалетни. 

1.5. ІV етаж - състои се от: коридор, класни стаи, стълбище. 
2. СГРАДА - УЧИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от двуетажна тяло 

със ЗП = 897.00 кв.м 
2.1. Полуподземен етаж - състои се от: коридор, бойлерно и 

помещение за нафтова цистерна със ЗП = 920.00 кв.м. 
2.2. І (първи) етаж - състои се от: коридор, столова, кухня, тоалетни, 

умивалници и складове. 



2.3. ІІ (втори) етаж - състои се от: коридор, физкултурен салон, 
актова зала, стая за учителя, тоалетни, бани, предмет на АПОС № 
6220/14.12.2010 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление на посочените по горе училища за срок от 10 (десет) години, 
както и осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 
 
 
 
809-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 

ЗОС, във връзка с чл.25, ал. 5 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с № РД 12012798ВН-003ВН/20.11.2012 г., Общински съвет 
– Варна учредява безвъзмездно право на ползване на “Обреди” ЕООД 
върху следните движими вещи-общинска собственост: 

• мотометачни машини /сметосъбираща машина/ ”Applied 636 HS” с 
водоструйка с двигател – 7N 4877 и рама - 0710463 ; 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на “Обреди” ЕООД 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 описаните движими вещи. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 
 
 
 
810-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.1 и ал.2 от 

ЗОС и чл.2, ал.2 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с № РД12014278ВН-001ВН/21.11.2012 г., Общински съвет – 
Варна прехвърля от фонд “Ведомствен” и включва във фонд “Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” 
следното жилище – апартамент № 1, находящ се на адрес гр.Варна, ул. 
”Топола” № 36, ет. 2, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№5945/30.11.2009г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 



811-7. На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 3, 4 и 5 
ЗСПЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № РД12016549ВН-001ВН/29.11.2012 г., Общински съвет – Варна 
дава предварително съгласие за преминаване на проектното трасе на 
газопровода, учредяване на ограничени вещни права и сервитути, върху 
недвижими имоти – собственост на Община Варна, в полза на „Южен 
поток България”АД с ЕИК 201355554, включително за изграждане на 
площадки и трасета върху земи от общинския поземлен фонд, с цел 
реализация на проект „Газопровод „Южен поток” в отсечката, която ще се 
изгради на територията на Република България. 

Газопровод „Южен поток” е обявен за обект от национално значение 
и за национален обект с Решение № 876/02.12.2011 г. на Министерски 
съвет. 

Учредяването на права и сервитути ще се извърши на база одобрен 
от Министъра на РРБ и влязъл в законна сила ПУП-ПП (подробен 
устройствен план – парцеларен план). 

Общински съвет – Варна упълномощава Кмета на Община Варна, 
след одобряване на проекта за ПУП-ПП, да проведе съответните 
процедури в съответствие с разпоредбите на ЗОС и ЗУТ в частта на трасето 
на „Газопровод „Южен поток”, преминаващо през имоти – собственост на 
Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 
 
 
 
812-7. 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 
№ РД12017969ВН/29.11.2012 г. Общински съвет - Варна одобрява 
пазарните оценки, изготвени от независими оценители, във връзка с 
провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти - частна 
общинска собственост, а именно: 

- поземлен имот с идентификатор 10135.3511.225, целия с площ 12 
466кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ж.к."Възраждане" - II м.р., предмет на АОС 
№7081/23.08.2012г., в размер на 2 310 000лв., без включен ДДС; 

- Поземлен имот с идентификатор 10135.3515.1732, целия с площ 
697кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ул."Академик Курчатов" № 1, подрайон: 16, 



кв.855, предмет на АОС №5179/ 01.10.2008г., в размер на 295 700лв., без 
включен ДДС. 

812-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28, ал. 1, чл. 82, ал. 1, т. 1, по реда на чл. 98 и сл. от 
НРПУРОИ, и по предложение на Кмета на Община Варна с № РД 
12017969ВН/29.11.2012г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
продажба чрез публично оповестен конкурс на имоти: 

- частна общинска собственост, при достиганата след провеждане на 
конкурса цена, а именно: 

- поземлен имот с идентификатор 10135.3511.225, целия с площ 12 
466кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ж.к."Възраждане" - II м.р., предмет на АОС 
№7081/23.08.2012г. и 

- поземлен имот с идентификатор 10135.3515.1732, целия с площ 
697кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ул."Академик Курчатов" № 1, подрайон: 16, 
кв.855, предмет на АОС №5179/ 01.10.2008 г., 

при начална конкурсна цена 2 605 700 лева, без включен ДДС, 
представляваща: 

- реализация на комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ 
в следните съставни части: изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 1-"за 
училище", кв.1 по плана на 15 м.р. на гр.Варна и проектиране, изграждане, 
оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация, в съответствие с 
одобрен от Община Варна инвестиционен проект, на детска градина за 6 
/шест/ градински групи, физкултурно-музикален салон, кухненски блок и 
котелно стопанство в двора на ОУ "Св. Иван Рилски" - публична общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, бул."Владислав Варненчик" № 225 и 
представляващ поземлен имот, целия с площ 13 983кв.м., предмет на АОС 
№2246/18.02.2002г., при стойност на инвестицията 2 605 700 лева, без 
включен ДДС. 

Сделката се облага с ДДС. 
Публично оповестения конкурс да се проведе при следните 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
1. Право на участие в публично оповестения конкурс имат 

еднолични търговци и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната 
агенция за приходите; 

1.2. нямат задължения към Община Варна; 



1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, 
на които кандидатът е работодател; 

1.4. представят удостоверение от Централния професионален 
регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, 
бр.108/2006 г.) - първа група и категория, съответстваща на вида на 
строежа или договор за изпълнение на строителството с едноличен 
търговец или юридическо лице, притежаващо удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата 
на строителите (ДВ, бр.108/2006 г.) - първа група и категория, 
съответстваща на вида на строежа; 

1.5. представят копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и 
разходи за последните 3 /три/ години - 2009 г., 2010 г. и 2011 г., съгласно 
Закона за счетоводството. 

2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните 
документи: 

2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 
конкурсни документи; 

2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/; 

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация -
оригинал; 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци 
и юридическите лица -оригинал; 

2.5. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица - оригинал; 

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно-
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите - оригинал; 

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция "Местни данъци" - оригинал; 

2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна - оригинал; 

2.9. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, за 
получаване и запознаване с конкурсните условия; 

2.10. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 



2.11. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 

2.12. декларация за липса на неизплатени и неизпълнени задължения 
(не само финансови) по договори с Община Варна; 

2.13. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за 
извършен оглед на имотите; 

2.14. заверено за вярност от кандидата копие на удостоверението от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата 
на строителите (ДВ, бр.108/2006 г.) - първа група и категория, 
съответстваща на вида на строежа или договор за изпълнение на 
строителството с едноличен търговец или юридическо лице, притежаващо 
удостоверение от Централния професионален регистър на строителя по 
Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006 г.) - първа група и 
категория, съответстваща на вида на строежа; 

2.15. заверени за вярност от кандидата копия на счетоводен баланс и 
отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ години - 2009 г., 2010 г. и 
2011 г., съгласно Закона за счетоводството; 

2.16. платежен документ за внесен депозит в размер на 260 570 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
"Централна кооперативна банка" АД - клон Варна; 

2.17. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая № 1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 2 000 лв., с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при "Централна кооперативна банка" АД - клон Варна, като при 
закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени 
следните документи: документ за самоличност, удостоверение за актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно; 

2.18. предложение по отделните критерии за оценка, запечатано в 
отделен плик. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи. 

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: К1 - предложената цена за имотите - частна общинска 
собственост, не по-малка от началната конкурсна цена - 2 605 700 лева, без 
включен ДДС - 95 %; 

К2 - срок за изпълнение (не по-кратък от 5 (пет) месеца и не по-
дълъг от 15 (петнадесет) месеца, считано от датата на подписване на 
договора със спечелилия публично оповестения конкурс или от влизане в 
сила на разрешението за строеж (взема се по-късната дата от двете)/ - 5%. 



4. Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 95 
Ц участник - предложената от кандидата цена за имотите - частна 

общинска собственост, не по-малка от началната конкурсна цена - 2 605 
700 лева, без включен ДДС; 

Ц макс - максимална оферирана цена за имотите - частна общинска 
собственост, не по-малка от началната конкурсна цена - 2 605 700 лева, без 
включен 

ДДС. 
К2 = (СИ мин. / СИ участник) х 5 
СИ мин. - минимален офериран срок за изпълнение; 
СИ участник - срок за изпълнение, предложен от кандидата. 
5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения 

конкурс участник, задължително да се включат горепосочените условия и 
да се предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 0,5 % на ден, но не повече от 15 % от 
стойността на инвестицията - 2 605 700 лева, без включен ДДС, при 
неспазване на срока за изпълнение на инвестицията; 

5.2. разликата между предложената от спечелилия публично 
оповестения 
конкурс участник цена за имотите - частна общинска собственост и 
стойността на инвестицията - 2 605 700 лева, без включен ДДС, се 
превежда в приход на бюджета на Община Варна преди подписване на 
договора; 

5.3. собствеността върху имотите - частна общинска собственост, се 
прехвърля след представяне на удостоверение за въвеждане в експлоатация 
на обекта; 

5.4. от размера на депозита, внесен от спечелилия публично 
оповестения конкурс участник преди конкурса, се задържат 50% за срок от 
15 месеца, считано от датата на подписване на договора, като гаранция за 
добро изпълнение на поетите с договора задължения, а останалата част от 
размера на депозита се прихваща от дължимите суми за плащане; 

5.5. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота - 
публична общинска собственост, предмет на АОС №2246/18.02.2002г., 
след изтичане на срок от 15 месеца, считано от датата на подписване на 
договора или в случай на невъвеждане в експлоатация на обекта, 
договорът се счита за прекратен по вина на спечелилия публично 
оповестения конкурс участник, а извършените подобрения и приращения 
стават общинска собственост; 



5.6. писмо за намерение от банка с ангажимент за финансиране на 
спечелилия публично оповестения конкурс участник. 

6. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението, като контрола от страна на 
Община Варна по извършваните строителни и монтажни работи, 
оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация на обекта от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява 
съгласно изискванията на заповед № 3382/17.09.2011 г. на Кмета на 
Община Варна, от оторизирани експерти от ОП "Инвестиционна политика" 
и от експерти от дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" при 
Община Варна. 

Стойността на оборудването, обзавеждането, паркостроенето се 
доказва с Протокол образец 19, с приложени копия на фактури за доставка. 
Количествата на изпълнените СМР се контролират от специалисти на ОП 
"Инвестиционна политика", а количествата, които не са усвоени се 
остойностяват по цени на КСС и разликата се внася в бюджета на Община 
Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 15/ 

 
 
 
 
 
813-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 

от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с № РД 12018518ВН-
001ВН/17.12.2012 г., Общински съвет – Варна приема „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2013 г.”, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 
 
 
 
814-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с № РД12018601ВН-
001ВН/17.12.2012 г., Общински съвет – Варна взема решение за приемане 
за безвъзмездно управление на недвижим имот – публична държавна 
собственост – предмет на АДС № 8340/11.12.2012 г., представляващ 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.51.105.1.2 – 



„Защитно съоръжение” със застроена площ 72,00 кв.м., предмет на АДС № 
8340/11.12.2012 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на ЗДС и 
ППЗДС, както и сключването на договор с Областен управител на 
Варненска област за безвъзмездно управление на имота, след решение на 
Министерски съвет на Република България. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 
 
 
 
815-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 1, т. 1 от 

ЗОС и чл. 2, ал. 2 от НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с № РД12018599ВН/06.12.2012 г., Общински съвет – Варна 
определя предназначението на жилища – частна общинска собственост 
като: “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди”, както следва: 
№ 
по 
ред 

Вход Етаж Апарта
мент 

Площ 
/кв.м./ 

АОС Идентификатор  
по КК 

1. Б 1 163 42,49 7265/2012 10135.5502.211.2.82 
2. Б 1 165 28,54 7267/2012 10135.5502.211.2.80 
3. Б 1 166 43,63 7268/2012 10135.5502.211.2.79 
4. Б 1 164 43,05 7266/2012 10135.5502.211.2.81 
5. Б 1 168 43,62 7270/2012 10135.5502.211.2.74 
6. Б 1 162 44,73 7264/2012 10135.5502.211.2.77 
7. Б 1 161 44.74 7263/2012 10135.5502.211.2.76 
8. Б 1 169 43,46 7271/2012 10135.5502.211.2.75 
9. Б 1 167 43,83 7269/2012 10135.5502.211.2.78 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на предложението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 

816-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 51, ал. 6 
от Закона за общинската собственост, чл. 137, ал. 1, т. 4, чл. 147, ал. 2 и чл. 
148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 4 от НРУПСЧОВКТД и 



по предложение на Кмета на Община Варна с № 
РД12018597ВН/06.12.2012 г., Общински съвет – Варна реши: 

І. Да бъде увеличен капитала на „Обреди” ЕООД с непарична 
вноска, представляваща: 

1. Поземлен имот с идентификатор 10135.1506.401 /десет хиляди 
сто тридесет и пет. хиляда петстотин и шест. четиристотин и едно/с площ 
1632/1952 /хиляда шестстотин тридесет и два кв.м. от общо хиляда 
деветстотин петдесет и два кв.м./; сграда с идентификатор 
10135.1506.401.2 /десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и 
шест. четиристотин и едно. две/ със застроена площ 147 /сто четиридесет и 
седем/ кв.м., състояща се от 2 /два/ етажа, изба и тавански етаж; 
конструкция – масивна, година на построяване – 1996 г. и 2004 г.; сграда с 
идентификатор 10135.1506.401.3 /десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда 
петстотин и шест. четиристотин и едно. три/ със застроена площ 13 
/тринадесет/ кв.м.; конструкция – масивна; етажност – 1 /един/ етаж; 
година на построяване – 1996 г., 

с местонахождение област Варна, община Варна, гр. Варна, ул. 
„Крали Марко” № 3 ПИ с идентификатор 10135.1506.401 и сгради с 
идентификатори 10135.1506.401.2 и 10135.1506.401.3 по КК и КР, 
одобрени със заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК; при 
граници на имота ПИ 10135.1506.401: 10135.1506.827, 10135.1506.399, 
10135.1506.400, 10135.1506.852, 10135.1506.851, 10135.1506.455, 
10135.1506.402, 10135.1506.405, 10135.1506.397, 10135.1506.393, 
10135.1506.396; предмет на Акт за частна общинска собственост № 
6805/28.06.2012 г. 

2. Административна сграда находяща се в ПИ 10135.3516.19 – 
„СТАРИ ГРОБИЩА”, с идентификатор № 10135.3516.19.24 /десет 
хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и шестнадесет. 
деветнадесет. двадесет и четири/, състояща се от административни 
помещения със застроена площ на: кота – 0.00 – 208. 00 /двеста и осем/ 
кв.м. и кота – 2.80 – 83.00 /осемдесет и три/ кв.м.; етажност – 1 /един/ етаж, 
част на 2 /два/ етажа; конструкция – монолитна; година на построяване – 
2009 г.,  

с местонахождение гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров” № 1, 
Административна сграда, подрайон: 26, ПИ: 10135.3516.19.24, ст. парц.: 
ІV-8,9-10, „СТАРИ ГРОБИЩА”; при граници на имота: ул. „Андрей 
Сахаров”, ПИ № 10135.3516.19.25, ПИ № 10135.3516.19, ПИ № 
10135.3516.19.18; предмет на Акт за частна общинска собственост № 
5910/17.11.2009 г. 

3. Сграда с идентификатор 10135.3516.19.20 /десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и шестнадесет. деветнадесет. 
двадесет/, находяща се в поземлен имот „Стари гробища” на ул. „Андрей 
Сахаров” № 1 /едно/ в гр. Варна, със застроена площ 117.00 /сто и 



седемнадесет/ кв.м.; етажност – 1 /един/ етаж; конструкция – масивна; год. 
на построяване – 1963 г.,  

с местонахождение гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров” № 1, подрайон: 
26, ПИ 10135.3516.19.20; при граници на имота: сграда – 10135.3516.19.20, 
ул. „Андрей Сахаров”, ПИ № 10135.3516.19; предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 6008/12.03.2010 г. 

4. Сграда с идентификатор 10135.3516.19.21 /десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и шестнадесет. деветнадесет. 
двадесет и едно/, находяща се в поземлен имот „Стари гробища” на ул. 
„Андрей Сахаров” № 1 /едно/ със застроена площ 212.00 /двеста и 
дванадесет/ кв.м.; етажност – 1 /един/ етаж; конструкция – масивна; год. на 
построяване – 1963 г.,  

с местонахождение област Варна, община Варна, гр. Варна, ул. 
„Андрей Сахаров” № 1, подрайон: 26, ПИ 10135.3516.19, сграда: 
10135.3516.19.21; при граници на имота: сграда – 10135.3516.19, ул. 
„Андрей Сахаров”, сграда -  10135.3516.19.20; предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 6224/23.11.2010 г. 

5. Недвижим имот № 038008 /нула, три, осем, нула, нула, осем/, 
ЕКАТТЕ 72709 /седем, две, седем, нула, девет/, с площ 13 632.00 
/тринадесет хиляди шестстотин тридесет и два/ кв.м.; с местонахождение 
област Варна, община Варна, с. Тополи, м-ст „Бостан Тарла”, ПИ: 038008; 
ЕКАТТЕ 72709; при граници на имота: имот № 105013 – полски път, имот 
№ 038006 – нива, имот № 000133 – гробище, имот № 038009 – нива; 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 6163/30.07.2010 г. 

6. Поземлен имот 038003 /нула три осем нула нула три/ с площ 9 
500 /девет хиляди и петстотин/ кв.м.; с местонахождение: област Варна, 
община Варна, с. Тополи, ПИ 038003; при граници на имота: ПИ 105013, 
ПИ 038064, ПИ 038065, ПИ 000133, ПИ 038004, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 7252/2012 г. 

7. Поземлен имот 038010 /нула три осем нула едно нула/ с площ 9 
879 /девет хиляди осемстотин седемдесет и девет/ кв.м.; с 
местонахождение: област Варна, община Варна, с. Тополи, ПИ 038010; при 
граници на имота: ПИ 105013, ПИ 038009, ПИ 000133, ПИ 038011; предмет 
на Акт за частна общинска собственост № 7251/2012 г. 

ІІ. Увеличаването на капитала да бъде извършено, чрез записване 
на нови дялове  – чл. 148, ал. 1, т. 2 от ТЗ и чл. 13 от Устава на „Обреди” 
ЕООД. 

ІІІ. Оценката на непаричната вноска следва да се извърши по реда 
на чл. 72 от ТЗ. 

ІV. Общински съвет – Варна задължава „Обреди” ЕООД да 
предприеме всички необходими действия в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията за назначаване на оценителна експертиза по 



реда на чл. 72 от ТЗ, която да определи оценката на недвижимия имот, 
предмет на непаричната вноска. 

V. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
внесе предложение за увеличение на капитала на „Обреди” ЕАД, 
съобразно изготвената по реда на чл. 72 от ТЗ оценка на непаричната 
вноска, както и предложение за промени в устава на дружеството предвид 
направеното увеличение на капитала. 

VІ. Отменя свое решение № 2210-5 /Пр. 23/ от 19.05.2010 г., с което 
се учредява безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 години върху 
имот частна общинска собственост, представляващ сграда – Бюро за 
комплексни траурни услуги, находяща се на ул. „А. Сахаров” № 1. 
Сградата е предмет на АОС № 5910/17.11.2009 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 
 
 
 
 
817-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 17, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
чл. 13, чл. 14 и чл. 14.1 от Правилника за дейността на Комисията за 
приватизация и следприватизационен контрол при Община Варна, и по 
предложение на Кмета на Община Варна с № РД 12018594ВН/06.12.2012г., 
Общински съвет – Варна изменя свое решение № 31-3-2 /Пр. № 2/ от 
16.11.2011г., по отношение на членове на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол от администрацията на Община Варна, като 
името „Анелия Добринова” да се чете „Димитър Кискинов”. 

817-7-1. На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна допуска поправка на явна фактическа 
грешка в свое решение № 751-8 /Пр. 12/ от 24.10.2012 г., по отношение 
избор на секретар на Комисията по приватизация и следприватизационен 
контрол от администрацията на Община Варна като името „Анелия 
Стефанова” да се чете „Анелия Петлева-Стефанова”. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
818-7. 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 № РД 12011827ВН-
013ВН/06.12.2012 г., Общински съвет – Варна допълва „Годишна програма 



за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.”, 
приета с Решение №147-18/3/14,15.12.2011 г. на Общински съвет, както 
следва: Към точка 3.3.Учредяване на безвъзмездно право на ползване, се 
добавя следния текст: 

 „-Учредяване на безвъзмездно право на ползване на 
Изпълнителната агенция по околната среда към Министерството на 
околната среда и водите, за монтиране на автоматична измервателна 
станция за контрол качеството на атмосферния въздух в гр.Варна върху 
ПИ 10135.2553.239 (двора на III-то ОУ„Ангел Кънчев”). 

818-7-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 
от Закона за общинската собственост, чл. 8, ал. 1 от НУРОПУРОИ, в 
изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с 
общинска собственост 2012”, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № РД 12011827ВН-013ВН/06.12.2012 г., Общински съвет – Варна 
дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на 36 кв.м., 
върху имот-публична общинска собственост по АОС № 603/19.02.1998 г., 
представляващ ПИ 10135.2553.239 по кадастрална карта на гр.Варна, 
целият с площ 14 573 кв.м. (в двора на III-то ОУ„Ангел Кънчев”, по 
плана на 25-ти м.р. на гр.Варна) за монтиране на автоматична 
измервателна станция (АИС) „Ян Палах” за контрол качеството на 
атмосферния въздух в гр. Варна, съгласно приложена скица, за срок от 5 
години в полза на Изпълнителна агенция по околната среда към 
Министерството на околната среда и водите.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключване на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 16/ 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
       В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 14 

от заседание, проведено на 19.12.2012 г. 
по точка осма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Обществен ред и сигурност” относно:  

 (1) – изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред. 
 

    Докл.: Ст. Темелков – Председател на ПК „ОРС“ 
          

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

819-8. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 
23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
ОС12001665ВН/22.11.2012 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва 
Наредбата за обществения ред, както следва: 

 
1. Да отпадне  т. 1 от чл. 19, ал. 3, а именно: 
т. 1 “Таксата за издаване на удостоверение е в размер на 5,00 лв. и е 

еднократна;   
т. 2, 3 стават съответно 1 и 2. 
т. 2 става т. 1 от чл. 19, ал. 3 и придобива следния вид ”Таксата за 

притежание се заплаща ежегодно в размер определен в Наредбата за 
определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на 
услуги на територията на Община Варна”. 

2.  В чл. 19, ал. 3 т. 3 става т. 2 като се добавя подточка ж) Кучетата 
на които е поставен микрочип за първата година от неговото поставяне; 

3. Ал. 4 от чл. 19 се изменя и придобива следният вид “Приходите 
от събраните такси по ал. 3, т. 1 се използват за мероприятия свързани с 
намаляване броя на безстопанствените животни”. 

4. Чл. 20, ал. 1, т. 3 се изменя и придобива следния вид: ”Да 
попълват надлежно и в срок данните на обслужваните от тях домашни 
любимци (кучета и котки) в електронния регистър на Община Варна за 



домашни любимци и бездомни кучета.” При неизпълнение се налага глоба 
100-500 лв. 

5. В чл. 20, ал. 2 се добавя: “При неизпълнение се налага  Глоба от  
100-500 лв.“. 

6. Чл. 21, ал. 1, т. 1 се изменя и придобива следния вид: “Да 
декларират в кметствата по местоживеене вида, пола и броя на 
притежаваните от тях домашни животни (кучета, котки) и настъпилите 
промени в числеността им в срок до 30 дни за новозакупените и до 3 
месеца за новородените. При декларирането на собственика се издава 
удостоверение за регистрация от районната общинска администрация 
(Кметство)”. При неизпълнение се налага Глоба от 50-500 лв. 

7. Чл. 21, ал. 1, т. 2 се изменя и придобива следния вид: “Ежегодно 
да представят притежаваните от тях животни за ваксинация срещу бяс в 
регистрирана ветеринарна клиника и амбулатория. ”При неизпълнение се 
налага Глоба от 50-250 лв. 

8. Чл. 21, ал. 1, т. 6 се изменя и придобива следния вид: ”Да спазват 
приетия с решение на общото събрание на собствениците правилник за 
вътрешния ред в етажната собственост“. При неизпълнение се налага  
Глоба от 200-500 лв. 

9. Чл. 21, ал. 1, т. 8 се изменя размера на глобата при неизпълнение 
се налага Глоба от 200-500 лв. 

10.  Чл. 21, ал. 1, т. 10 се изменя и придобива следният вид: “Да 
посетят регистрирана ветеринарна клиника и амбулатория за да бъде 
поставен микрочип за идентификация на домашните им любимци(котки и 
кучета).” Разпоредбата влиза в сила 2 месеца от приемането на 
изменението. 

При неизпълнение се налага глоба от 50-500 лв. 
11.  Чл. 21, ал. 3, т. 1 се изменя като от “Глоба по квитанция” става 

Глоба от 50 до 500 лв. 
12.  Чл. 22, ал. 5 – отпада досегашният текст и придобива следния вид 

“Предлагането и поставянето на храна и хранителни отпадъци на 
безстопанствени кучета и котки на обществени места, което води до 
създаването на хранителни навици, териториалност и увеличаване на 
популациите”. Глоба от 50 до 500 лв. 

13.  Чл. 22, ал. 6 се изменя размера на Глобата от 50-500 лв. 
14.  Чл. 22, ал. 7 - При неизпълнение се определя Глоба от 50-250 лв. 
15.  Чл. 23, ал. 2 се изменя и придобива следния вид: “Забранява се 

отглеждането на селскостопански животни и птици в имоти находящи се в 
гр. Варна. А в съставните кметства на Община Варна се допуска като се 
осъществява на разстояние не по-малко от 3 метра, считано от граничните 
регулационни линии със съседните имоти”. При неизпълнение се налага 
Глоба от 50 до 500 лв. 



16.  Създава чл. 23А, ал. 1 със следното съдържание: “Кметовете на 
кметства съставни на Община Варна определят със заповед маршрутите за 
предвижване на стадата селскостопанските животни и терените за 
компостиране на оборска тор на територията на съответното кметство”. 

17.  Чл. 23А, ал. 2 със следното съдържание: ”Забранява се 
предвижването на стада селскостопански  животни извън маршрутите 
определени от кмета на съответното кметство”. При неизпълнение Глоба от 
50 до 500 лв. 

18.  Чл. 23, ал. 1 се определя Глоба от 50-500 лв. 
19.  Чл. 24, ал. 1  в текста  “НВМС” се заменя „БАБХ”; 
20. Създава се алинея 10 на чл. 24 със следното съдържание: 

”Оставянето без надзор на кучета компаньони на обществени места”. При 
неизпълнение Глоба от 50-500 лв.  

21.  В чл. 25, ал. 2 се изменя и придобива следния вид: ”При 
констатиране на животни над допустимия по ал. 1 брой на собствениците 
се дава предписание за доброволното им премахване от имота. След което 
се предприемат действия от служителите на Общинския приют за 
безстопанствени кучета по тяхното отвеждане от имота”. 

22.  Създава се алинея 4 на чл. 25 със следния текст: “Собствениците 
на животни – компаньони, които ги отглеждат в сгради в режим на етажна 
собственост са длъжни да спазват съответните нормативните актове и без 
да създават неудобство по-голямо от обичайното на съседите”. При 
неизпълнение се налага Глоба от 200 до 500 лв. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  
 

  
 
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 14 

от заседание, проведено на 19.12.2012 г. 
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 отпускане на персонална пенсия на 
детето Ирена Атанасова Атанасова. 

 
          Докл.: д-р Лидия Маринова – Председател на ПК “СДЖП” 

    
       
Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

820-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и 
чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във 
връзка с предложение на Кмета на Община Варна с изх. №  
РД12016111ВН-001ВН/14.12.2012 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Ирена Атанасова Атанасова от гр. Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 14 

от заседание, проведено на 19.12.2012 г. 
по точка десета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Младежки дейности и спорт” относно:  

(1) – изменение и допълнение на Инструкция за финансово 
подпомагане на спортни клубове, Инструкция за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, Наредба за условията и 
реда за финансово подпомагане на спортните и туристически прояви, 
включени в календара на Община Варна. 

 
          Докл.: Павел Христов – Председател на ПК “МДС” 

    
       
Общ брой присъстващи общински съветници – 31 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

821-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 
1 от ЗФВС и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12018872ВН/10.12.2012 г., Общински съвет – Варна приема изменение и 
допълнение на: 

- Инструкция за финансово подпомагане на спортни клубове, 

съгласно приложение към настоящото решение;  

- Инструкция за материално стимулиране на варненски 

спортисти, треньори и длъжностни лица, съгласно приложение към 

настоящото решение;  



- Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на 

спортните и туристически прояви, включени в календара на Община 

Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 
 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 14 

от заседание, проведено на 19.12.2012 г. 
по точка единадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет 
– Варна. 

Докл.: Н. Апостолов – Председател на ОбС 
   
        

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
822-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка 
с чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт 
на интереси, Общински съвет – Варна избира Юлияна Атанасова Боева 
за член на ПК “Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 

823-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Здравеопазване” 
общинският съветник Дилбер Ахмедова Вейсалова. 

823-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 



Общински съвет – Варна решава общинският съветник Дилбер Ахмедова 
Вейсалова да бъде член на ПК “Обществен ред и сигурност”. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

       В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
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