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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли питане? Заповядайте. Г-жа Такева да изслушаме.  
 
Светлана ТАКЕВА  
Добро утро на всички ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, по наша информация ... Извинявам се на г-жа Такева. Току- що 

получих информация, че наистина от два дни климатика работи без 
прекъсване, но толкова са му възможностите и г-н Станков има молба, който 
влиза, излиза да затваря вратите, иначе към обяд ще стане и по-студено в 
залата. Заповядайте.  

 
Светлана ТАКЕВА  
Добро утро. Моето питане е свързано с един случай от преди шест 

месеца. Става въпрос за убитата Лора на пешеходната пътека на бул. “8-ми 
Приморски полк”. Родителите й от десетина дни се опитват да контактуват с 
администрацията и отговора на техния въпрос, дали е възможно там, преди 
пешеходната пътека да бъдат поставени „легнали полицаи“. И там, и на 
другите подобни места, пешеходни пътеки, които са на такъв тип скоростни 
отсечки, и на които имаме трагични инциденти, дали е възможно да бъдат 
поставени „легнали полицаи“, отговорено им е, че това не е възможно. Моето 
питане е, защо не е възможно? При положение, че основния аргумент на 
администрацията е бил, че от там минава градски транспорт и при 
положение, че във Владиславово и в Аспарухово имаме подобни „легнали 
полицаи“ преди пешеходни пътеки, там не минава ли градски транспорт? 
Също за пример ще дам Бургас, където след случая с убитата Валя на 
пешеходна пътека са поставени „легнали полицаи“ на тези трагични места. 
Възможно ли е да бъдат сложени „легнали полицаи“ и в какъв срок е 
възможно да бъдат поставени, и защо администрацията шест месеца след 



смъртта на това момиче не е взела никакви абсолютно мерки във връзка с 
обезопасяване на въпросната пешеходна пътека, както и възможно ли е да се 
направи карта на този тип пешеходни пътеки за целия град. Бул. “Левски” е 
подобен, скоростна отсечка, на която много хора често биват удряни именно 
на пешеходни пътеки, които по никакъв начин не са обособени дори ако 
трябва да дам за пример пешеходната пътека, която е точно пред Община 
Варна, където никой не се съобразява. Искам да кажа, че при положение, че 
не обръщаме внимание на знаците, че има пешеходна пътека е необходимо 
принудително да намалим скоростта и това според мен е единственият начин. 
Възможно ли е и в какви срокове? Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-жа Такева. Други питания, колеги? Не виждам други 

питания. Г-н кмета се извини, тъй като е настинал и има грип, предполагам, 
че отговора на въпроса г-жа Такева ще го получи в писмен вид. Колеги, 
поради липса на други питания, преминаваме към точка втора от дневния 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 
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 ОТНОСНО: Оспорване от Областен управител на област с 
административен център гр. Варна със Заповед № РД11-7706-
387/29.12.2011 г., с  вх. № РД11-0600/285/30.12.2011 г. относно 
преразглеждане на решения № № 46-4, 47-4, 48-4/3/14,15.12.2011 г.  

             Докл.: Проф. Анелия Клисарова – общински съветник 
 
     
 
 
 

Общински съвет – Варна няма произнасяне  

по точка втора от дневния 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 

№ 4 
от заседание, проведено на 01.02.2012 г. 

по точка  трета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 
182-18/3/14,15.12.2011 г. 

 Докл.: В. Софрониева – Председател ПК “СС” 
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 37 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

191-3.  На основание чл. 62, ал. 2 АПК, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна фактическа 
грешка в решение № 182-18/3/14,15.12.2011 г., както следва: 

вместо израза:  “сключат анекси за удължаване срока на договорите 
за наем на кабинети в лечебните заведения с общо практикуващите лекари и 
стоматолози при досегашните условия.” да се чете:  “сключат договори за 
наем на кабинети в лечебните заведения с лекари и лекари по дентална 
медицина, съгласно приложение към настоящото решение.”    

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 8, отсъстват – 6/ 

 
 
 

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 
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ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – приемане на отчет за изпълнението на Годишния план за 

приватизация за 2011г. за периода 01.01.2011г. – 31.12.2011г. 
(2) – приемане на Годишен план за приватизация за 2012 г. и 

финализиране на приватизационни процедури за обекти по приходната част 
на Годишния план за приватизация за 2011г. 

 
              Докл.: Теодора Трендафилова– председател на КПСК 

     
 Общ брой присъстващи общински съветници -45 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 192-4. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна приема “Отчет за изпълнението на Годишния план за 
приватизация за периода 01.01.2011г. – 31.12.2011г.”, съгласно 
приложение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против –0, въздържали се –0, отсъстват –7/ 
 
 
 

 193-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна приема “Годишен план за приватизация за 
2012г.”,  съгласно приложение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 

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



Препис-извлечение! 
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     ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 
(1) – приемане на Бюджета на Община Варна за 2012 г. по приходи 

и разходи съгласно Единна бюджетна класификация и приложенията към 
него.  

(2) – даване  на съгласие за участие на Община Варна в проект 
“Ефективно обучение за хора в неравностойно положение” по Програма 
“Учене през целия живот” и проект SMART CIBER по програма “Превенция, 
готовност и управление на последиците от тероризъм и други рискове, 
свързани със сигурността” . 

(3) – даване на съгласие за заемообразно финансиране на проект с 
рег. № А09-31-37-С/30.01.2009 г. “е-Община Варна – ефективна и прозрачна 
общинска администрация в услуга на потребителите”, финансиран по 
договор за безвъзмездна помощ № А09-31-37-С/01.06.2009г. в рамките на 
Бюджетна линия: BG051РО002/08/3.1-02 на приоритет 3, Подприоритет 3.1, 
на ОП “Административен капацитет” 2007-2013 г.  

(4) – съгласуване на актуализация на Стратегически план за 
дейността на отдел “Вътрешен одит” в Община Варна за периода 2011-2013г. 
и Годишен план за одитните ангажименти на отдел “Вътрешен одит” за 
2012г. 

(5) – опрощаване на държавни вземания. 
(6) – отмяна на решение № 3178-12/32/09,10.03.2011 г. 
 
      Докл.: Я. Станев – председател на ПК “ФБ” 
          
    Общ брой присъстващи общински съветници -47 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

194-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, ЗДБРБ за 2012 г., 
чл.11 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети и чл. 36 и чл. 37 от 
Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет на Община Варна и по предложение на 



Кмета на Община Варна с изх. №№ РД12-9302/1/11.01.2012 г. и ОС12-
9302/22/20.01.2012 г., Общински съвет – Варна: 

 І. Приема бюджета на Община Варна за 2012 г. за приходите и 
разходите, съгласно Единната бюджетна класификация:             (в лв.) 

1. ПРИХОДИ  -  ВСИЧКО      186 954 000  лв.  /Пр. 1/ в т.ч.: 
 
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности  81 264 810 лв.                                                

                                                                                               в т.ч.: 
 
а/Обща субсидия за държавни дейности  по §31-11      76 375 060       
б/Неданъчни приходи от държавни дейности                 241 600        
в/ Преходен остатък за държавни дейности от 2011 г.   4 648 150  
по (Пр. 19),                                                                          в т.ч. за:  
- Ф-я Отбрана и сигурност                                                 58 292  
- Ф-я Образование                                                               2 207 815 
- Ф-я Здравеопазване                                                          2 360 859 
- Ф-я Почивно дело,култура и религ. д-сти                      21 179 
- Ф-я Икономически дейности и услуги                            5 
 
   1.2. Приходи за местни дейности         105 689 190  лв.  в т.ч.: 
а/ Имуществени и други данъци                            60 100 000  
б/Неданъчни приходи                                               50 385 586  
в/Получени трансфери/субсидии/ от  ЦБ  -А)       2 891 400   
                                                                                                в т.ч.: 
 * обща изравнителна  субсидия   2 215 800 лв.     / § 31 - 12 / в т.ч.: 
                                                            33 700 лв. за зимно поддържане   
                                                        2 182 100  лв. обща изравн. субсидия  
* целева капиталова субсидия     675 600  лв.  / § 31 – 13 / в т.ч.: 
                                    543 300 лв.  Капиталови разходи 
                                  132 300 лв. Осн. ремонт на общински пътища  
г/ Трансфери между бюджетни сметки и извънбюджетни 

фондове и сметки  /Б/                                                             / - 3 878 655 /      
д/ Временни безлихвени заеми    - В)                  / -  6 978 620 / 
е/ Операции с финансови активи                           3 169 479 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
2. РАЗХОДИ  - ВСИЧКО              186 954 000  лв.    (Пр. 2),  в т.ч.:  
                                                                                                                          

 2.1.Разходи за държавни дейности          81 264 810 лв.    



 2.2. Разходи за местни дейности и дофинансиране на държавни 
дейности 105 689 190 лв.                                                                  в т.ч.: 

 а/ за местни дейности                                                    104 361 769    
 б/ за дофинансиране на ДД от местни приходи           1 327 421       
                                                                                                                                        
ІІ. Приема разходите по функции                         186 954 000 лв. 
                                                                                     /Пр. № 3/, в т.ч.: 
- Ф-я Общи държавни служби                                               12 064 000 
- Ф-я Отбрана и сигурност                                                      2 765 000 
- Ф-я Образование                                                                  71 191 000 
- Ф-я Здравеопазване                                                              13 570 000 
- Ф-я Социално осигур.,подпомаг.и грижи                           8 567 000 
- Ф-я Жил.стр.,БКС и опазв.околната среда                        44 893 000 
- Ф-я Почивно дело,култура и религ. д-сти                           7 821 000 
- Ф-я Икономически дейности и услуги                              23 809 000 
 - Ф-я Разходи некласифицирани в други функции             2 274 000 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
 
ІІІ. Приема  разходи по дейности /в лв. /: 
 
- дейност „Общинска администрация”:  Община Варна, райони и  
       кметства с населени места                            11 304 413 / Пр. № 5 / 
- дейност „Други дейности по икономика”       12 956 571 / Пр. №  6 / 
- дейност  „Чистота”                                           24 871 345  / Пр. № 7 / 
                      в т.ч. преходен остатък от 2011 г. /6 930 816 лв./ 
- дейност „Други дейности по транспорта”       9 700 000  / Пр. №  9/   
                                                                  
- дейност 606 “ Изграждане,  ремонт и  поддържане на уличната   
             мрежа”                                                      9 700 000 / Пр. № 8 / 
- дейност 629 „Други  дейности по опазв. на околната  среда” 4 200 

000 /Пр. № 4/ по § 52 „Придобиване на ДМА”, в т.ч. изграждане на 
канализация в с. Тополи – преходен остатък от неусвоен банков заем от 2011 
г. за 224 605 лв. / Пр.15/ 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 
 



ІV. Приема Инвестиционна програма в размер на 21 741 244 лв., 
/Пр. 4, Пр. 8, Пр. 2 / 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 
 

 

 

 

V. Приема  Разчет за средства за работна заплата по функции и 
дейности   /Пр. № 18 / 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 
 

 

 

 

VІ. Утвърждава списък на длъжностите с право на транспортни 
разходи, съгласно чл. 29 от ПМС № 367/29.12.2011 г./ (Пр. 21) и списък на 
педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по 
образование с право на заплащане на част от транспортните разходи. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
VII. Приема лимит на целеви разходи за: 
1/ Социално-битови разходи в размер на 3 % от начислените трудови  

възнаграждения за служителите. 
  2/  Представителни разходи / Пр. 11 / 
  3/ Социална програма на Община Варна за 2 671 827 лв., в т. ч. 

97 760 лв. капиталови разходи  по бюджета на дейност 589 ”Други служби и 
дейности по социалното осигуряване” / Пр. № 16 /   

  4/Общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация 
и детско-юношеското здраве в детските и учебните заведения / Пр. 22 /   

  5/Общ.програми „Младежки дейности”,” Спорт” и ”Социален 
туризъм”/Пр.26/  

  6/ Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и 
млади хора /Пр.27/  

 7/Помощи по решение на Общински съвет  10 128 000 лв., в т.ч. за: 



а) Лечение на граждани и помощи за социално слаби – по бюджета 
на дейност  „Общинска администрация” – 390 000 лв. 

б) Подпомагане на деца на загинали полицаи – по бюджета на 
дейност „Общинска администрация” – 10 000 лв.                                      

в) Погребения на социално слаби и бездомни – по бюджета на 
дейност „Обредни домове и зали”   – 12 000 лв.  

г) Програма „Ин витро” – по бюджета на дейност „Други дейности 
по здравеопазването” – 16 000 лв.  

д) Транспортни разходи по групи правоимащи – по бюджета на 
дейност „Други дейности по транспорта и пътищата”  - 9 700 000 лв. / Пр. 9 / 

8/ Международни и местни културни прояви – 1 900 000 лв. / Пр. 24/ 
9/ Субсидии по бюджета на д. “Други дейности по култура” за 

20 000 лв. за: 
а) “СДРУЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНО ОБЩЕСТВО – ВАРНА”  в 

размер на 6 000 лв. за издаването на вестник “Литература и общество”.  
б) “СДРУЖЕНИЕ НА ПИСАТЕЛИТЕ - ВАРНА” в размер на 

14 000 лв. за издаването на вестник “Кил”. 
10/ Субсидии за нефинансови предприятия / § 43 / дейност “ОФД” в 

размер на 210 000 лв., разпределени, както следва: за ТМПЦ, в т.ч. Държавна 
опера и Драматичен театър „Стоян Бъчваров” – 160 000 лв; за Държавен 
куклен театър – 50 000 лв. 

11/ Средства за планови дейности на Наблюдателната комисия при 
Общински съвет – Варна в размер на 10 000 лв. по бюджета на дейност 
“Общински съвет”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
VІІІ. Приема размера на приходите и разходите на 

извънбюджетната план – сметка по фонд „Приватизация ” за 2012 г. /Пр. 
№ 13/, в т.ч.:                                                                                           /в лв. / 

 
                                      91 %                              9 %                 100 % 
 
Приходи                    1 365 000                       135 000            1 500 000 
Разходи                     1 360 000....                   132 000            1 492 000 
Остатък                           5 000                          3  000                   8 000 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 
 



IХ. Приема разпределение на преходния остатък от 2011 г. в 
размер на 5 170 880 лв., в т.ч. за държавни дейности, дофинансиране на 
държавни дейности  и за местни дейности / Пр. № 19/, както следва: 

 
1. за Държавни Дейности                           4 648 150 лв., в т.ч.: 
 
- Ф-я Отбрана и сигурност                                          58 292 
- Ф-я Образование                                                   2 207 815 
- Ф-я Здравеопазване                                              2 360 859 
- Ф-я Почивно дело,култура и религ. д-сти              21 179 
- Ф-я Икономически дейности и услуги                            5 
 
2. за Дофинансиране на Държавни Дейности            400 лв. 
                                                   
        - Ф-я Социално осигур., подпомагане и грижи        400 лв. 
 
3. за Местни Дейности                               522 330 лв., в т.ч.: 
 
          - Ф-я Образование                                                191 374 
          - Ф-я Жил. стр., БКС и опазв. околната среда      322 522 
          - Ф-я Икономически дейности и услуги                8 434 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
X. Общински съвет – Варна дава съгласие да се изплащат 

стипендии на сираци и полусираци до и над 18 годишна възраст без лични 
доходи в С У П Ц  “Анастасия д-р Железкова” в размер на 16 170 лв. под 
формата на дофинансиране на държавната дейност. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 
 

 

 

 

 

XI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и писмо на МФ – ФО 
1/10.01.2012 г., Общински съвет – Варна приема Разшифровка за 



капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 „Постъпления от 
продажба на общински нефинансови активи” в размер общо на 5 150 000 лв., 
в т.ч. 858 333 лв. за ДДС.  /Пр. 10/ 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 
 

 

 

 

 

XII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна приема разпределение на средствата от целевата субсидия за 
финансиране на капиталови разходи за делегираните от държавата 
дейности и за местните дейности по обекти за строителство и основен ремонт 
и други позиции на разходите в съответните функции и параграфи, в размер 
на 675 600 лв. /Пр. 4 / 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 
 

 

 

 

XIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и писмо от МФ – 
ФО-1/10.01.2012 г./ Общински съвет – Варна приема бюджета на общината 
по агрегирани бюджетни показатели, съгласно формата /Пр. № 14/  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
 
XIV . На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 2 от 

ЗДБРБ за 2012 г., Общински съвет – Варна определя при изпълнението на 
бюджета да се съблюдават следните приоритети: 

1. плащания по обслужване на общинския дълг. 
2.заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, 

стипендии и  медикаменти. 



3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, и 
здравните и образователни заведения. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
 
XV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 24 

от Закона за общинските бюджети, Общински съвет – Варна дава съгласие 
при възникнала необходимост и временен недостиг, да се осигуряват 
заемообразно средства за осъществяване на одобрени проекти от бюджета 
на Община Варна и извънбюджетните сметки до възстановяването на 
разходите. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 
 

 

 

 

XVI.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и писмо от МФ – 
ФО-1/10.01.2012г./, Общински съвет – Варна приема размера на 
просрочените вземания и задължения, които ще бъдат съответно събрани и 
разплатени през бюджетната година. /Пр. 20/ 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
 
XVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 4, ал. 1, 

чл. 17, ал. 1 и чл. 19 от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условия и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетни сметки на Община Варна, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 5, ал. 7 
и чл. 12 от Закон за общинските бюджети Общински съвет - Варна: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства за финансиране с 
безлихвен заем от Предприятие за управление на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС) на Проект “Подготовка и изпълнение на проект за 



развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни 
пясъци”, Община Варна”, Подобект: “Дълбоководно заустване на пречистени 
води от ПСОВ – «Златни пясъци»”, при следните параметри на кредита: 

• Размер на заема – до 9 348 000 лв. (девет милиона триста 
четиридесет и осем хиляди лв.) 

• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински 
заем;  

• Обезпечение на заема – Запис на заповед, обезпечаваща пълния 
размер на заема, издадена за срок, който започва от подписването на договора 
с ПУДООС и изтича най-малко два месеца след падежа на последната вноска 
по погасителния план, обезпечена от собствени приходи и/или Запис на 
заповед, обезпечаваща пълния размер на заема, издадена за срок, който 
започва от подписването на договора с ПУДООС и изтича най-малко два 
месеца след падежа на последната вноска по погасителния план, обезпечена 
от плащанията от Управляващия орган на ОП “Околна среда” 2007-2013 по 
договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-
С016/21.12.2011г.  

• Условия  за погасяване:  
- Срок на заема – до 5 г., считано от датата на подписване на 

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

- Гратисен период – 2 години 
• Максимален лихвен процент – безлихвен заем 
• Такси, комисиони и други – съгласно ценовата политика на 

ПУДООС 
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви 

заявление за отпускане на безлихвен кредит от ПУДООС, да го подаде, да 
подпише договора за кредит, както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 
1.  

3. Упълномощава Кмета на Община Варна да подпише запис на 
заповед преди подписване на договора за заем от ПУДООС, обезпечаваща 
пълния размер на заема, издадена за срок, който започва от подписването на 
договора с ПУДООС и изтича най-малко два месеца след падежа на 
последната вноска по погасителния план.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 
 
 
XVIII . На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 

и чл. 19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетни сметки на Община Варна, Общински съвет – Варна: 



 1. Дава съгласие Община Варна да сключи договор за кредит с 
“Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по 
силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на 
проект: „Подобряване на физическата и жизнена среда в Община Варна”, 
финансиран от Оперативна програма «Регионално развитие (2007-2013)», 
приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие, схема BG 161 
PO 001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез 
подобряване на градската среда”, при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – до 3 600 000 лв. (три милиона и 
шестстотин хиляди лева); 

• Валута на дълга – лева 
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на 

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

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от 
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG 161 PO 001/1.4-05/2009/004 от 16.07.2010 г.; 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

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

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

Договор за безвъзмездна помощ № BG 161 PO 001/1.4-05/2009/004 от 
16.07.2010 г., сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна 
програма, и  

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

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка, да подпише 
договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички 
останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 
решението по т. 1.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 



XIX.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и 
чл. 19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетни сметки на Община Варна, Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие Община Варна да сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по 
силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на 
проект: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по 
приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” 
за обекти в Община Варна”, финансиран от Оперативна програма “Околна 
среда 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 1: «Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 
екв. ж. и в населени места с под 2 000 екв. ж. попадащи в градски 
агломерационни ареали», при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 2 283 655 лв. (два милиона 
двеста осемдесет три хиляди и шестстотин петдесет и пет лева); 

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

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

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от 
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
58-131-C082/22.12.2008 г; 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %;  

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

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

изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ №  
58-131-C082/22.12.2008г., сключен с Управляващия орган на Оперативна 
програма «Околна среда», и  

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

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка, да подпише 
договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички 
останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 
решението по т. 1.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 



XX . На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  
чл. 19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетни сметки на община Варна Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие Община Варна да сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по 
силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на 
проект: „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на 
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни 
пясъци”, Община Варна”, финансиран от Оперативна програма “Околна 
среда 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 1: «Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 
екв. ж. и в населени места с под 2 000 екв. ж. попадащи в градски 
агломерационни ареали», схема № BG161PO005/10/1.11/03/19 “Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв. ж.”, при следните 
основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 800 000 лв. (осемстотин хиляди 
лева); 

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

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

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от 
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
DIR-51011119-С016/21.12.2011 г.; 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %;  

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

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

изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № 
DIR-51011119-С016/21.12.2011 г., сключен с Управляващия орган на 
Оперативна програма «Околна среда», и  

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

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка, да подпише 
договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички 



останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 
решението по т. 1. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 
 

 

 

 

XXІ. На основание чл. 11 от ЗОД, чл. 11, ал. 7, чл. 12 от Закона за 
общинските бюджети, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Варна определя: 

1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет 
през 2012 г. – до 19 348 000 лв. в т.ч.: 

• Нов заем от Предприятие за управление на дейностите по 
опазване на околната среда в размер до 9 348 000 лв.; 

• Мостово финансиране на проекти от “Фонд за органите на 
местното самоуправление в България - ФЛАГ” – ЕАД в размер до 10 000 000 
лв. 

2. Максимален дълг към 31.12.2012 г. до 77 377 149 лв., максимален 
дълг без мостово финансиране от Фонд за органите на местното 
самоуправление в България - ФЛАГ” – ЕАД към 31.12.2012 г. до 67 377 149 
лв. 

3. Максимален годишен размер на плащанията по общинския дълг 
към 31.12.2012 г. (без мостово финансиране) в размер до 11 300 000 лв. и с 
мостово финансиране от Фонд за органите на местното самоуправление в 
България - ФЛАГ” – ЕАД в размер до 17 000 000 лв. 

4. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да 
бъдат издадени през 2012 г. – до 5% от общата сума на собствените приходи 
и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за 
изпълнението на бюджета на общината. Максимален размер на издадените 
общински гаранции към 31.12.2012 г. – до 5% от общата сума на собствените 
приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен 
отчет за изпълнението на бюджета на общината. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 
 

 

 

 



XXІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, 
ал. 7, чл. 12,  чл. 27, ал. 2 и чл. 28 от Закона за общинските бюджети и във 
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 г. и Наредбата за условията и реда за 
съставянето и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетни сметки на 
Община Варна, Общински съвет – Варна: 

1. Приема Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити 

2. Възлага на Кмета на общината: 
а) Да определи конкретните лица, права и задължения на 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити; 
б) Да ограничава или спира финансирането на бюджетни 

организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина 
и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол; 

 в) Да предоставя средства по единни разходни стандарти съгласно 
одобрената формула на училищата на делегиран бюджет, в срок до 7 работни 
дни от получаването им от Републиканския бюджет; 

г) Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите 
средства по писма на Министерство на финансите за промяна на 
взаимоотношенията между Община Варна и Централния бюджет; 

д) Да кандидатства за средства от Републиканския бюджет и други 
източници за съфинансиране на общински програми и проекти; 

е) Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни 
източници на средства за реализиране на определените годишни цели на 
общината; 

ж) Да организира изпълнението на бюджета съобразно приетата от 
Общински съвет – Варна Наредба за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 
 

 

 

 

XXІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и писмо от МФ – 
ФО- 1/10.01.2012 г./, Общински съвет – Варна възлага на Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише детайлизирано Приложение № 14 с 
разпределение по тримесечия, внесено от Кмета на общината, след приемане 
на бюджета.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 7, въздържали се – 3, отсъстват – 5/ 



194-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.128 и чл. 163”а” от ЗДДС, Общински съвет – Варна решава цената на 
услугите свързани с дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване да бъде 
определена общо, като дейността по сметоизвозване съгл. чл.128 от ЗДДС, се 
счита за съпътстваща доставка към основната доставка по сметосъбиране, 
която попада в обхвата на услугите по Глава ХІХ „а” и Приложение № 2 от 
ЗДДС, и за общо договорената услуга по сметосъбиране и сметоизвозване е 
приложима системата за „обратно начисляване” на ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
194-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна решава при актуализацията на Бюджет 2012 г. на Община 
Варна при възможност да бъдат заложени финансови средства в размер на 
1 000 000 лв. в § 51 Основен ремонт на пътна мрежа, подлези, алеи, тротоари, 
бордюри и други обекти по инфраструктурата. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
194-5-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД12-7400/3/19.01.2012г. 
за безвъзмездно предоставяне на дизелово гориво, Общински съвет – Варна 
дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства за дизелово гориво за 
отопление на Театрално-музикален продуцентски център – Варна, Основна 
сграда и сцена „Филиал” и Държавен куклен театър – Варна, както следва: 

• За основната сграда и сцена на Театрално-музикален продуцентски 
център – Варна за месеците: 

Февруари, март и април 2012 г.                  –  16 т. 
Октомври, ноември и декември 2012 г.     –  16 т. 
• За сцена „Филиал” за месеците: 
Февруари, март, април 2012 г.                    –    9 т. 
Октомври, ноември и декември 2012 г.     –    9 т. 
• За Държавен куклен театър – Варна за месеците: 
Февруари, март, април 2012 г.                   –    6 т. 



Октомври, ноември и декември 2012 г.    –    8 т. 
                                                      Всичко:         64 тона 
Средствата в размер на 128 000 лв. /сто двадесет и осем хиляди лева/ 

да бъдат осигурени от Бюджет 2012 г. на Община Варна. 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 

 

 

 

 

195-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с № РД11-9302/221/08.12.2011г., 
Общински съвет Варна реши:  

• Дава съгласие, след подписване на договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект «Ефективно 
обучение за хора в неравностойно положение» (Effective Training for Outsiders 
of the Society/ E.T.O.S.) по Програма «Учене през целия живот» (Lifelong 
Learning Programme), между Водещата организация и Управляващия орган на 
програмата, да се осигурят средства от Бюджета на Община Варна за 
съответната година, необходими за покриване на първоначалните допустими 
разходи по проекта, преди същите да бъдат възстановени от Договарящия 
орган. Конкретният размер на средствата да бъде предвиждан, съгласно 
одобрения в договора за безвъзмездна финансова помощ времеви график за 
изпълнение на проекта и одобряван с Бюджета на Община Варна за 
съответната финансова година. 

• Дава съгласие, след подписване на договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект «Ефективно 
обучение за хора в неравностойно положение» (Effective Training for Outsiders 
of the Society/ E.T.O.S.) по Програма «Учене през целия живот» (Lifelong 
Learning Programme), да се предоставят средства в размер на 6 637 EUR /шест 
хиляди шестстотин тридесет и седем евро /, равняващи се на 12 980,84 лева 
/дванадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева и осемдесет и четири ст./ за 
осигуряване собствения принос на Община Варна. 

• Дава съгласие, след подписване на договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект SMART CIBER, 
“Превенция, готовност и управление на последиците от тероризъм и други 
рискове, свързани със сигурността, система от карти, оценка на риска от 
тероризъм срещу инфраструктурни обекти при организирането на мащабни 
събития и митинги” по Програма “Превенция, готовност и управление на 
последиците от тероризъм и други рискове, свързани със сигурността” 



(CIPS), между Водещата организация и Управляващия орган на програмата, 
да се осигурят средства от Бюджета на Община Варна за съответната година, 
необходими за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, 
преди същите да бъдат възстановени от Договарящия орган. Конкретният 
размер на средствата да бъде предвиждан, съгласно одобрения в договора за 
безвъзмездна финансова помощ времеви график за изпълнение на проекта и 
одобряван с Бюджета на Община Варна за съответната финансова година. 

• Дава съгласие, след подписване на договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект SMART CIBER, 
“Превенция, готовност и управление на последиците от тероризъм и други 
рискове, свързани със сигурността, система от карти, оценка на риска от 
тероризъм срещу инфраструктурни обекти при организирането на мащабни 
събития и митинги” по Програма “Превенция, готовност и управление на 
последиците от тероризъм и други рискове, свързани със сигурността” 
(CIPS), да се предоставят средства в размер на 9 179 EUR /девет хиляди сто 
седемдесет и девет евро/, равняващи се на 17 952,56 лева /седемнадесет 
хиляди деветстотин петдесет и два лева и петдесет и шест ст. / за осигуряване 
собствения принос на Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 

 

 

 

 

196-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с изх. № РД12-9303/45/20.01.2012 г., Общински  
съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати заемообразно от Бюджет - 
2012 год. на Община Варна средства в размер на 1 204 800 лв. (един милион 
двеста и четири хиляди и осемстотин лева) за финансиране на допустимите 
разходи по следните сключени Договори с изпълнители: 

– Договор № Д11-9200(1286)/01.11.2011 год. за „Разработване и 
внедряване на система за моделиране на е-услуга и внедряването им в 
продуктивна среда” в размер на 814 800 лв. 

– Договор № Д11-9200(1359)/09.12.2011 год. за „Разработване на 
референтен модел за оптимизация на административните процеси и ре-
инженеринг на фронт- и бек-офис системите в общинска администрация 
Варна” на стойност 390 000 лв. 

по проект с рег. № А09-31-37-С/30.01.2009 “е-община Варна – 
ефективна и прозрачна общинска администация в услуга на потребителите”, 
финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № А09-31-37-



С/01.06.2009 в рамките на Бюджетна линия: BG051PO002/08/3.1-02 на 
Приоритет 3, Подприоритет 3.1 на ОП ”Административен капацитет” 2007 – 
2013 година, до възстановяването им от Управляващия орган на Оперативна 
програма “Административен капацитет”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 47, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
197-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 2 от 

Закона за вътрешния одит в публичния сектор  и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх. №РД11-9302/230/04.01.2012 г., Общински съвет – Варна 
съгласува актуализация на Стратегически план за дейността на отдел 
“Вътрешен одит” в Община Варна за периода 2011-2013 г. и Годишен план за 
одитните ангажименти на отдел “Вътрешен одит” за 2012 г., съгласно 
приложение към настоящото решение.   

/за – 38, против – 0, въздържали се – 4/ 
 
 
 
 
 
198-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна отменя свое решение № 3178-12/32/09,10.03.2011 г., с текст: “На 
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, Общински съвет – Варна решава 
общинските съветници да не участват в тръжните процедура по “Закона за 
обществените поръчки””.  

/за – 41, 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 
№ 4 

от заседание, проведено на 01.02.2012 г. 
по точка  шеста 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 децата 
Николай Росенов Петров и Габриела Росенова Петрова. 
 

  Докл.: Лидия Маринова – председател ПК „СДЖП” 
        

Общ брой присъстващи общински съветници -43 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 199-6. 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 вх. № РД 11-94.Т/227/29.12.2011г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в 
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Николай 
Росенов Петров и Габриела Росенова Петрова от гр.Варна. 

/за- 43, 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 
№ 4 

от заседание, проведено на 01.02.2012 г. 
по точка  седма 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 СО “Орехчето”. 
(2) – съгласуване на ПУП-ПР за УПИ XVI-140 и XVII-140 и нова 

улица с о.т. 493 и 494, кв.73 по плана на к.к.”Св. Св. Константин и Елена” - 
гр. Варна. 

 
             Докл.: Таня Парушева – председател “АСУОРТОНМ”
          

Общ брой присъстващи общински съветници -40 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 200-7. 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 № РД11-
9302/203/25.11.2011г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен 
устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ на СО “Орехчето” 
- гр. Варна, в това число и схеми: водоснабдяване и канализация, 
електрозахранване, идейна план-схема за вертикално планиране и 
комуникационно транспортна схема. 

/за- 38, против- 0, въздържали се- 0/ 
 
 
 
 
 
 
 201-7.  На  основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
129, ал.3 от ЗУТ и по предложениe на Кмета на Община Варна с № РД11-
9302/202/25.11.2011г., Общински съвет – Варна съгласува План за регулация 



/ПР/ за УПИ XVI-140 и XVII-140 и нова улица с о.т. 493 и 494, кв.73 по плана 
на к.к.”Св. Св. Константин и Елена”- гр. Варна. 

/за- 40, 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 
№ 4 

от заседание, проведено на 01.02.2012 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Собственост и стопанство”  относно: 
 

(1) – обявяване за частна общинска собственост на имот, находящ 
се в гр.Варна, бул.”Цар Освободител” № 100, включването му в Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2012г. и учредяване на безвъзмездно право на ползване върху същия на 
МБАЛ „Света Анна - Варна”  АД. 

(2) – изменение на решение на Общински съвет – Варна № 1486-4 
по Протокол № 16 от 20.07.2009г. 

(3) – учредяване на безвъзмездно право на ползване на Фондация 
„Вяра Надежда Любов”,  върху имот находящ се в гр. Варна, ул. „Драва 
Соболч” № 7а. 

(4) – упълномощаване на Съвета на директорите на „Градски 
транспорт” ЕАД, да заложи активи на търговското предприятие за 
обезпечаване на банков кредит. 

(5) – приемане на „Стратегия за управление на общинската 
собственост 2011 – 2015г.” 

(6) – даване на съгласие на „Обреди” ЕООД-Варна за продажба на 
ДМА. 

(7) – даване на съгласие за отписване на подводница „Надежда” от 
активите на Дирекция „КДР” на Община Варна и връщането й на 
Министерство на отбраната. 

(8) – даване на съгласие за безвъзмездно придобиване на 
подводница „Слава”  за превръщането й в музеен експонат. 

(9) – отмяна на Решение № 1521-7-2 по Протокол № 
16/20.07.2009г., издаване на Заповед за изземване на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ж.к. „Чайка” до бл. 19 и вземане на 
решение за откриване на нова общинска детска градина в същият имот. 

(10)  – учредяване на консорциум между „Дезинфекционна станция - 
Варна” ЕООД и „Дезинфекционна станция - Бургас” ЕООД и утвърждаване 
на проект на Договор за консорциум. 

 
    Докл.: Валентина Софрониева – председател ПК “СС” 



 Общ брой присъстващи общински съветници -48 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 202-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал.1 от ЗОС и 
във връзка с предложение от Кмета на Община Варна с изх.№ РД 12-
9903/1/13.01.2012г., Общински съвет – Варна обявява за частна общинска 
собственост недвижим имот – предмет на Акт за публична общинска 
собственост № 6606/21.10.2011г., представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.2557.97, идентичен с УПИ XVII-„ за болница” – 
одобрен със заповед № Г-496/21.12.2007г. на Главен архитект на Община 
Варна, целия с площ 64 953 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на район „Приморски”, одобрени със Заповед № РД-18-
92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. 
Варна, бул.”Цар Освободител” № 100, подрайон: 2, кв. 682. 
 

202-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 от ЗМСМА и в 
изпълнение на чл. 8, ал.9 от ЗОС и във връзка с предложение от Кмета на 
Община Варна с изх.№ РД 12-9903/1/13.01.2012г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост  за 2012г.:  

Общински съвет – Варна допълва т. 3 – „Имоти – общинска 
собственост, предвидени за учредяване на ограничени вещни права” в т.3.3 – 
„Учредяване на безвъзмездно право на ползване” на Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г. с 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.2557.97, по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на район „Приморски”, одобрени със Заповед № РД-18-
92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целия с площ 64 953 
кв.м., находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 100, подрайон: 2, 
кв. 682, предмет на АОС № 6606/21.10.2011г. 

 
202-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 

ЗОС, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и във връзка с предложение 
на Кмета на Община Варна с изх.№ РД 12-9903/1/13.01.2012 г., Общински 
съвет – Варна, учредява безвъзмездно право на ползване на МБАЛ “Света 
Анна - Варна”  АД, ЕИК 000090019, върху имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 100, 
подрайон: 2, кв. 682 и представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2557.97, идентичен с УПИ XVII-„ за болница” – одобрен със заповед № 
Г-496/21.12.2007 г. на Главен архитект на Община Варна, целия с площ 
64 953 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на район 



“Приморски”, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, предмет на АОС № 6606/21.10.2011 г.  

Безвъзмездното право на ползване се учредява на  МБАЛ „Света Анна 
– Варна” АД, за срок от 10 / десет / години, като след изтичането на срока на 
правото на ползване за имота да бъде съставен Акт за публична общинска 
собственост от Кмета на Община Варна. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху описания 
имот. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 48, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 

 
 
 
 
 
 

 203-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с писмо с 
вх. № Д-9-9200(1475)/18.04.2011 г. от министъра на правосъдието и във 
връзка с предложение от Кмета на Община Варна с изх. № Д-9-
9200(1475)/10.01.2012 г., Общински съвет – Варна изменя свое решение № 
1486-4 по Протокол 16/20.07.2009 г., като текста се чете: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, във 
връзка с чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и § 30 от Закона за държавния бюджет за 
2009 г. и писмо вх. № Д-9200(1475)/18.04.2011 г. от Министерството на 
правосъдието, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставен 
безвъзмездно за управление на Министерството на правосъдието, за нуждите 
на Районна прокуратура – Варна, част от имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 150, 
Средношколски общежития, 5-ти п.р., кв. 996, УПИ І-“ за общежития”, 
представляващ 11 (единадесет) стаи и коридор в лявата част на приземния 
етаж, блок „Б” в сградата на Средношколското общежитие „Михаил Колони” 
с обща площ 254 (двеста петдесет и четири) кв.м., съгласно приложена схема. 

  Граници на имота: ул. „Кирил Шиваров”, 8-етажна сграда – ТПО, 4-
етажна сграда – Клиника по офталмология, ул. „Дойран”. 

  За имота има съставен акт за публична общинска собственост № 
5380/26.11.2008 г. 

  Безвъзмездното управление се учредява на Министерството на 
правосъдието за срок от 5 (пет) години.” 

 Възлага на Кмета на Община Варна подписването на Анекс към 
Договор №  Д-9-9200(1475)/12.11.2009 г., сключен между Община Варна и 
Районна прокуратура – Варна, с който да се промени носителя на 



безвъзмездното право на управление – Районна прокуратура – Варна с 
Министерството на правосъдието. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 45, против –0, въздържали се –0, отсъстват –6/ 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 
 204-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, 
във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и във връзка с предложение на 
Кмета на Община Варна с №Д-7-9200/13/25.11.2011г., Общински съвет – 
Варна, учредява безвъзмездно право на ползване на Фондация „Вяра Надежда 
Любов”, ИН по БУЛСТАТ 103775100 върху имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Драва Соболч” № 7а, 6-ти п.р., кв. 
658, представляващ масивна двуетажна сграда със застроена площ 63 
(шестдесет и три) кв.м., състояща се от две стаи и тоалет на всеки етаж- 
предмет на АОС № 1959/18.12.2000 г. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на Фондация „Вяра 
Надежда Любов” за срок от 5 (пет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху описания 
имот. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 0, въздържали се – 19, отсъстват – 6/ 

   Решението не се приема. 
 
 
 
 
 
 
205-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 

решение № 3449-6/36/11,12 и 18.08.2011г. на Общински съвет – Варна и по 
предложение на Съвета на Директорите на „Градски транспорт” ЕАД с № ОС 
12-9901/1/25.01.2012г. Общински съвет – Варна упълномощава Съвета на 
директорите на „Градски транспорт” ЕАД да заложи активи – Търговското 
предприятие или ДМА на „Градски транспорт” ЕАД и на „Транстриумф 
Холдинг” АД след придобиването му, на сума достатъчна да обезпечи 
кредита за закупуването на 100 % от акциите на „Транстриумф Холдинг” АД. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 7/ 
 



206-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.8 от 
ЗОС и във връзка с предложение от Кмета на Община Варна с изх. № РД 12-
9302/9/21.01.2012г., Общински съвет – Варна приема „Стратегия за 
управление на общинската собственост 2011 – 2015 г.”,  съгласно 
приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 

 
 
 
 
 

 207-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД и във връзка с докладна записка от Любчо Любчев – 
управител на „Обреди” ЕООД – Варна с № ОС 12-2600/3/11.01.2012 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие „Обреди” ЕООД - Варна да обяви 
за продажба трактор ТК 80 с рама № 7932809, трактор ТК 80 с рама № 
396114424, ремарке с рама № 17111 и ремарке с рама № 475, след направена 
оценка от лицензиран оценител. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 

  
 
 
 
 
 

 208-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 
предложение от Кмета на Община Варна с изх. № РД 12-9302/10/23.01.2012 
г., Общински съвет – Варна, дава съгласие подводница „Надежда”  с 
остатъчна стойност 212 313 лв. да бъде отписана от активите на Дирекция 
„КДР” на Община Варна и върната на Министерството на отбраната. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
 

 209-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.34, ал.1 от ЗОС и 
във връзка с предложение от Кмета на Община Варна с изх. № РД 12-



9302/10/23.01.2012 г., Общински съвет – Варна, дава съгласие за 
безвъзмездно придобиване на подводница „Слава”  за превръщането й в 
музеен експонат. 
 Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите 
процедури в изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
 

210-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 
предложение от Кмета на Община Варна с изх. № РД 10-
9901/222/12.01.2012 г., Общински съвет – Варна, отменя решение № 1521-7-
2 по Протокол № 16/20.07.2009 г. на Общински съвет – Варна. 

 
210-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 65, 

ал.1 от ЗОС и по предложение от Кмета на Община Варна с изх. № РД 10-
9901/222/12.01.2012г., Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на 
Община Варна да издаде Заповед за изземване на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ж.к. „Чайка” до бл. 19, 19-и м.р. и 
представляващ „Детска градина, основно училище и профилирана 
гимназия” , състоящ се от 4 блока и свързващ коридор с обща застроена 
площ 1 312 кв.м. и дворно място с площ 6 800 кв.м. – предмет на АОС № 
431/17.10.1997г. от ползващия го без правно основание ЕТ „Татяна 
Атанасова”, както и да се извършат всички необходими действия по 
фактическото изземване на имота, след 01.август.2012 г. 

 
 210-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 
предложение от Кмета на Община Варна с изх. № РД 10-
9901/222/12.01.2012г., Общински съвет – Варна, дава съгласие след 
изземването на общински недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ж.к. 
„Чайка” до бл. 19, 19-и м.р. и представляващ „Детска градина, основно 
училище и профилирана гимназия”,  да бъде открита нова общинска 
детска градина, която да се помещава в гореописания недвижим имот. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 6/ 

 
 
 
 



 211-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 от 
Търговския закон, във връзка с чл.8, т.7 от НРУПСЧОВКТД и по 
предложение от „Дезинфекционна станция – Варна” ЕООД с № ОБС 12-
2600/3/25.01.2012 г. Общински съвет – Варна дава съгласие 
„Дезинфекционна станция – Варна” ЕООД, ЕИК 200 830 126, със седалище 
и адрес на управление гр. Варна, ул. “Брегалница” № 3 да участва в 
консорциум с „Дезинфекционна станция – Бургас” ЕООД, ЕИК 200 247 611, 
със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. “Шейново” № 8, под 
формата на гражданско дружество по смисъла на чл. 357-364 от ЗЗД със 
наименование “Консорциум Дезинфекционна станция Варна-Бургас”, за 
участие в обществена поръчка с Възложител Община Варна и предмет: 
“Пролетна, есенна и аварийна дезинфекция, дезинсекция и дератизация на 
Община Варна”, като утвърждава проект на Договор за консорциум, 
съгласно приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 

 
 

 
 
 
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 

№ 4 
от заседание, проведено на 01.02.2012 г. 

по точка  девета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Транспорт” относно: 

(1) – вземане на решение гражданите на 65 и 66 години, адресно 
регистрирани в Община Варна да ползват безплатни абонаментни карти за 
една градска линия на територията на Община Варна.  

(2) – изменение на решение № 584 – 18 по Протокол № 7 от 
21.05.2008 год. на Общински съвет – Варна.  
  

    Докл.: Иван Луков – председател ПК “Транспорт” 
      
 

Общ брой присъстващи общински съветници -42 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

212-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава гражданите на 65 и 66 години, адресно регистрирани в 
Община Варна да ползват безплатни абонаментни карти за една градска 
линия на територията на Община Варна.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват –11/ 
 
 
 
 
 
 

213-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна изменя свое решение № 584 – 18/7/21.05.2008 год., като 
увеличава броя на абонаментните карти на четиридесет и решението 
придобива следния вид: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД – 8 – 9302/21/25.02.2008 г., Oбщински съвет – 



Варна дава съгласие за предоставяне на четиридесет броя абонаментни карти 
за цялата градска мрежа за нуждите на отдел „Закрила на детето” и Отдел 
„Социална закрила” към дирекция „Социално подпомагане”.   

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват –9/ 
 
 
 
 

 
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 
№ 4 

от заседание, проведено на 01.02.2012 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

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

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

граждани за лечение. 
(3) – удължаване срока на договорите за управление на управителите на 

лечебни заведения с едноличен собственик на капитала Община Варна. 
 
  Докл.: проф.А.Клисарова – председател на ПК “Здравеопазване”  
       
 Общ брой присъстващи общински съветници -46 
  Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

214-10. 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 № 2952-3/31/19,20.01.2011 г. и на база здравен статус, Общински съвет 
– Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 

 
 
 
 
 

215-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 
от ЗМСМА и на база здравен статус, Общински съвет – Варна не отпуска 
финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение.  

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 



216-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, 
чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на 
лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от 
Министерството на здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, Общински съвет – Варна, като упражняващ правата 
на едноличен собственик на капитала в долупосочените лечебни заведения 
реши: 

 Възлага на Кмета на Община Варна, преди изтичане срока на 
договорите за възлагане на управлението с управителите на лечебни 
заведения, да сключи анекси към същите за продължаване на срока им до 
провеждане на конкурси, но не за повече от 90 дни, относно следните 
еднолични дружества с ограничена отговорност с общинско имущество – 
лечебни заведения на територията на Община Варна:   

1. "Диагностично-консултативен център І “Света Клементина"- 
Варна” ЕООД. 

2. "Диагностично-консултативен център ІІІ- Варна" ЕООД. 
3. "Диагностично-консултативен център ІV- Варна" ЕООД. 
4."Диагностично-консултативен център V- Варна- “Света Екатерина" 

ЕООД. 
5. “Дентален център І- Варна” ЕООД. 
6. "Специализирана болница по очни болести за активно лечение-

Варна" ЕООД. 
7. “Амбулатория- групова практика за специализирана медицинска 

помощ- Център за психично здраве – Варна” ЕООД. 
8. “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – 

Варна” ЕООД . 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 

 
 

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 
№ 4 

от заседание, проведено на 01.02.2012 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура 
и духовно развитие” относно: 

(1) – приемане на Правилник за устройството и дейността на 
Градска художествена галерия „Борис Георгиев” – Варна. 

 
    Докл.: Даниела Димова – председател на ПК “КДР”  
 

Общ брой присъстващи общински съветници -41 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
 217-11. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 17 ал. 2, т. 4 от Закона за културното наследство и по предложение на 
Кмета на Община Варна с № РД 11-9302/223/09.12.2011г., Общински съвет – 
Варна приема Правилник за устройството и дейността на Градска 
художествена галерия „Борис Георгиев” – Варна, съгласно приложение към 
настоящото решение. 

/за – 41, 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 

№ 4 
от заседание, проведено на 01.02.2012 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Младежки дейности и спорт” относно: 
 (1) – приемане на Наредба за функционирането на Младежка 
доброволческа служба - Община Варна. 
 
         Докл.: К. Костадинов – председател на ПК “МДС” 
          

Общ брой присъстващи общински съветници -45 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 218-12. На основание чл. 21, ал.1, т.6, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 12-9302/3/16.01.2012г., 
Общински съвет – Варна, приема Наредба за функционирането на 
Младежка доброволческа служба - Община Варна, съгласно приложение 
към настоящото решение, във връзка с което отменя Наредба за условията и 
реда за включване в Младежката доброволческа служба – Община Варна, 
Дирекция “Младежки дейности и спорт”.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 

 

 

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 
№ 4 

от заседание, проведено на 01.02.2012 г. 
по точка  тринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Изслушване на Доклад от представителя на Община Варна 
– Владимир Велчев Тонев от участието му в Извънредно oбщо събрание на 
съдружниците във „ВАРНА ЕФКОН” ООД, проведено на 19.12.2011г.  
 
                   Докл.: Владимир Тонев – общински съветник
       
  

Владимир ТОНЕВ 
Колеги, “Варна – Ефкон” ООД е дружеството, което стопанисва 

камерите, които са по кръстовищата. Във връзка с това, че то не е в 
състояние, а то по устав няма и търговска дейност, право на такава, “Ефкон – 
София”, което е представителството на “Ефкон – Австрия” не е във 
възможност повече да поддържа безплатно камерите и съответно 
поддържаща система, като такава. Трябваше да се вземе решение какво 
следва да се направи. Общото събрание беше свикано по искане на 
управителя, вие ме упълномощихте да взема най-доброто решение по мое 
усмотрение за дружеството. Взехме решение да изпратим писмо, по смисъла 
на това, което казах преди малко, до Министерството на вътрешните работи в 
лицето на г-н Цветанов. В писмото поискахме просто да се направи една 
среща, където да се набележи, след като МВР е единственият ползвател на 
системата, кой ще плаща за издръжка на системата и какво ще се направи по 
отношение на средствата, които дружеството “Ефкон – Варна” дължи на 
“Ефкон – Австрия” за камерите. Сумата е около 2 млн. и 400 хил. евро. В 
писмото си позволихме да запишем, че ако до 31.01.2012 г., който изтече 
вчера, не бъдат предизвикани разговори, “Варна – Ефкон” ООД ще прекрати 
достъпа на МВР – Варна до системата и ще вземе последващо решение за 
разпореждане с активите на дружеството. Остава при необходимост в 
“Собственост и стопанство” да предизвикаме евентуално дискусия, какво 
трябва да се направи и вече тука управителя на дружеството да реши кога и 
по какъв начин ще започне да ограничава достъпа на МВР до системата, от 
която към днешния ден те са единствените ползватели. Системата безспорно 
е необходима за града, има отчетено намаляване на престъпността, на 



криминогенния фактор, на катастрофите по кръстовищата, но някой трябва да 
плаща за нейната издръжка. Това беше моята информация. Благодаря ви.  
 
 
 
 
 

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 
№ 4 

от заседание, проведено на 01.02.2012 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 
 ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – 
Варна.  
                 Докл.: Н.Апостолов – председател ОбС 
         

Общ брой присъстващи общински съветници -41 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

219-14. 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 общинския съветник Андрей Николаев 
Василев да бъде член на ПК „Собственост и стопанство”. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 
220-14. 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 общинския съветник Андрей Николаев 
Василев да бъде член на ПК “Обществен ред и сигурност”. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 



221-14. 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 общинския съветник Андрей Николаев 
Василев да бъде член на ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност”. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 
222-14. 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 общинския съветник Андрей Николаев 
Василев да бъде член на ВрК “Структури и общинска администрация”. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 
223-14. 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 общинския съветник Андрей Николаев 
Василев да бъде член на ВрК “Изработване на проект на Правилник за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 
224-14. 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 общинския съветник Андрей Николаев 



Василев да бъде член на ВрК “Опазване и възпроизводство на околната 
среда”. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 
225-14. 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 “Правна комисия” 
общинския съветник Валентина Вичева Софрониева. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 
226-14. 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 общинския съветник Валентина Вичева 
Софрониева да бъде член на ПК „Култура и духовно развитие”. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 
227-14. 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 “Европейски 
въпроси и международно сътрудничество” общинския съветник Станислав 
Георгиев Иванов. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 



228-14. 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 общинския съветник Станислав Георгиев 
Иванов да бъде член на ПК „Финанси и бюджет”. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 
229-14. 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 “Култура и духовно 
развитие” общинския съветник Лидия Дунова Петкова. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 
230-14. 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 общинския съветник Лидия Дунова 
Петкова да бъде член на ПК “Наука и образование”. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 
231-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 170, ал. 2 от 

Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, във връзка 
със свое решение № 33-3/2/16.11.2011 г., Общински съвет – Варна 
освобождава като член от състава на Наблюдателната комисия, общинският 
съветник Тодор Иванов Балабанов. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 



232-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 170, ал. 2 от 
Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, във връзка 
със свое решение № 33-3/2/16.11.2011 г., Общински съвет – Варна решава 
общинския съветник Юлияна Атанасова Боева да бъде член в състава на 
Наблюдателната комисия. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
233-14. 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 общинския съветник Павел Алексеев 
Христов да бъде член на ВрК “Опазване и възпроизводство на околната 
среда”. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 
234-14. 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 общинския съветник Павел Алексеев 
Христов да бъде член на ВрК “Изработване на проект на Правилник за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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


