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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Иван ЛУКОВ 
Имате думата. Нека първо … 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Уважаеми г-н председател … 
 
Иван ЛУКОВ 
Извинявайте много, нека .. Един съветник вдигна ръка …  
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги. Първо искам да благодаря за 

своевременната намеса на ръководството на общината при мой сигнал за 
отстраняване на една дупка на ул. „Шипка“, която създаваше конфликтни 
ситуации и можеше да се стигне до произшествия.  

На днешното заседание искам отново да подам сигнал за ул. „Иван 
Вазов“ кръстовището с „Петър Енчев“, има също около половин квадрат 
отворена дупка в асфалта, около 20 см. дълбока и понеже има в едната 
страна на улицата плътно паркирали автомобили, много често там се 
създават условия за пътно транспортни произшествия и мисля, че за един 
квадрат не е проблем да се попълни тази дупка. 

Благодаря ви.  
 
Иван ЛУКОВ 
Други? Заповядайте, г-н Василев.  
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги. Съгласно закона за 

устройството на черноморското крайбрежие ежегодно в бюджета на 
общината влизат 50 %, т.е. постъпват 50 % от концесионните вноски, 
които се плащат за всички плажове във Варна. Интересуваме до момента 
каква сума е влязла в приходната част на бюджета и по какъв начин, ако е 
разходвана, е разходвана? Това е първия ми въпрос. Втория ми въпрос – 



още в началото на бюджета 2013 г. заложихме средства за проектиране на 
сепаратор на Шокъровия канал. До момента нямаме информация да е 
възложено проектирането, на какъв етап е то, ако има такова? Това са ми 
въпросите. Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Къчев. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги и гости. Искам да изразя 

благодарствено отношение от името на, от мое име лично и от името на 
гражданите, които подадоха сигнал. Става въпрос за един обект до бл. 67 в 
„Чайка“, имаше сигнал, че се извършва незаконно строителство, че се няма 
разрешение за строителство и т.н., но по техен сигнал на гражданите, 
входираното заявление е препратено по компетенция до районото кметство  
„Приморски“ и от кмета – Проданова имам писмо, в което ми се отговори 
и аз ще докладвам на гражданите, че няма проблеми с този обект. Става 
въпрос за един обект, който е на „ЦБА“ и искат там да се строи голям 
супермаркет в него район до бл. 67. Това е първото благодарствено 
отношение, което изразявам и второто е от решението на Двадесет и 
първото заседание на общинския съвет, точка четири мисля, че беше за 
комисията по „Опазване и възпроизводство на околната среда“ искам да 
благодаря на администрацията на кмета администрацията на кмета 
Портних, че започнаха действия по възобновяването на тръжната 
процедура за изготвянето на зеления регистър. Прословутия регистър, 
който трябва да бъде изготвен, трябваше да бъде изготвен от 2004 г. по чл. 
63 от ЗУТ. Няма да се връщам в миналото. Имаме нов кмет и се надявам 
нова администрация, която да заработи, и в този ред на мисли ви 
призовавам по-бързо да назначим в „Инженерна инфраструктура и 
благоустройство“ човек, който да отговаря на нарасналите нужди и 
изисквания към града, и Вашите цели за новите проекти които сте ги 
входирали и се запознаваме, днеска ще ги гледаме също в идеите ви за 
заместник кмет по „Туризъм“ и другите, да ги претворим. Благодаря ви.  

 
Иван ЛУКОВ 
Други колеги?  
 
Петя ХАРАЛАМОВА 
Значи, добър ден на всички дами и господа, на уважаемите 

общински съветници и на председателя на общинския съвет. За протокола 
– Петя Хараламова се казвам. Моето питане е такова – значи, детския към, 
който е към „Собственост и стопанство“ комисията … 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Ако обичате, запазете тишина .. 
 
Петя ХАРАЛАМОВА 
Това специално е моето питане към г-жа Трендафилова – може ли да 

покаже договора за наем на този детски кът към общината? Благодаря ви.  
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Уважаеми дами и господа, уважаеми … 
 
Иван ЛУКОВ 
За протокола само … 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Да? 
 
Иван ЛУКОВ 
Името, името за протокола.  
 
Маргарита АТАНАСОВА 
За протокола – Маргарита Атанасова. Уважаеми господа кметове, 

уважаеми г-н председател и всички съветници. Между бл. 129 и 130 се 
намира празно пространство, което е обрасло горе с … Кв. „Младост“. В 
което съм изброила 45 майчета с малки деца между 1 и 3 години. Една 
площадка, която отдавна е фактически изоставена и тези майки водят 
децата си чак долу в спортния комплекс, което абсолютно не може да 
задоволи нуждите им. Моля да ни се помогне и това, като фактически от 
разни. И моля да ми разрешите на един от вашите съветници, който се 
намира тук в общината да поднесем една грамота – не можем само да 
искаме, а искаме и да благодарим. От благодарните „Жени Еви“ на град 
Варна обръщаме се и молим г-н Андрей Василев, който се намира в залата, 
моля да излезе … Андрей Василев, ако обичате, искаме да Ви благодарим 
от името на жените в неравностойно положение и „Евите“, за които Вие 
направихте толкова много. Дадохте ни кътче небе и земя под слънцето.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви.  
 
Тодорка КОЛЕВА 
Д-р  Колева, директор на основно училище „Захари Стоянов“. Аз съм 

тук, за да така дам сведения относно изпълнението на решението на 
общинския съвет от предната сесия, тъй като общинския съвет взе решение 
да се изготви КСС за преграждане на малък физкултурен салон и актова 
зала в четири класни стаи. По моя докладна Инвестиционна политика 
изготви тия КСС-та и ние с училищно настоятелство можем да 



финансираме и преграждането на тия четири класни стаи. Т.е. бюджета на 
училището и училищното обстоятелство може да подсигури необходимите 
средства за преграждане на класните стаи, не е необходимо допълнително 
финансиране от Общински съвет. Тук сме само, за да поискаме съгласието 
на принципала Общински съвет, да започнем тези ремонтни дейности с 
оглед на наближаването на учебната година. Искам също така да кажа, че 
по принцип основно училище „Захари Стоянов“ по акт за собственост и по 
договор за предоставяне разполага с 50 % от базата, материална база и тези 
50 % са ни достатъчни да започнем учебната година, но тъй като 
Математическа гимназия не може да се събере в своите 50 % и всъщност й 
се налага да ползва класните стаи в смяната на основното училище, за да 
запазим тази възможност на Математическа гимназия, за да можем и ние 
да реализираме нашия прием е добре да реализираме тези преустройства, 
за това искам съгласието, решението на Общински съвет в точката по 
„Стопанство и собственост“ за реализиране на тези ремонтни работи. 
Благодаря ви. 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател. 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
На предната сесия аз ви предупредих. Приехме решение по 

отношение на училище „Захари Стоянов“, което не почиваше на никакви 
законови основи. В момента виждаме, че даже това решение, което сме 
приели директорката Колева пак не я удовлетворява. Аз ви предлагам 
повече да не обсъждаме положението с училище „Захари Стоянов“. Има си 
комисии, има си органи, които биха решили. Не може общинския съвет да 
се занимава на всяка сесия, какво иска г-жа Колева. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. 

Общинския съвет ще се занимава, защото без да съм навътре в проблема – 
проблемите и на децата на „Захари Стоянов“ и на Математическа гимназия 
са проблемите на гр. Варна. Така че той ще се занимава с този въпрос, 
колкото и на някой да не му се иска, едно училище живее в леко 
привилегировано положение, заради това че има влиятелни хора зад себе 
си и едни други хора, които нямат влиятелни хора и така. Мисля, че в 



днешната администрация в лицето на г-н кмета и председателя, и в наше 
лице имаме равнопоставеност. Доказателство за това е това решение, което 
взехме предния път. Какъв ни е проблема – проблема ни е, че двамата 
директори на училища не могат да подпишат този протокол. Аз попитах г-
н началника, градоначалника и мисля, че това трябва да се направи. Как 
става това – става по три начина: доброволно, насила и с решение. Аз не 
виждам как директора на Математическа гимназия не може да се разбере с 
директора на „Захари Стоянов“ и не виждам кой трябва да бъде медиатора 
или … Ако ние сме медиатора, ние сме казали с нашето решение. Даже не 
ме интересува това дали 200 деца повече са приели на едното място. Дай 
Боже и другите 200 да са приели. Така че аз смятам, че ние ще се 
занимаваме с този въпрос и в рамките на тази седмица този протокол, 
трябва да бъде подписан. В противен случай, при нерешаване на въпроса 
аз пък смятам да се търси персонална и лична отговорност на тези кадрови 
люде, оторизирани да решават въпросите, а не да ги оставят ей така. И .. Аз 
не заплашвам, аз просто предлагам. Значи Математическа гимназия е 
фактор, който е толкова обичан във Варна, че няма нужда да се говори. Ще 
търсим отговорност на всеки, който неспомага за решаването на въпроса. 
Каква ще бъде тази отговорност – може да е морална. Но ще я търсим тази 
отговорност. Така че, аз смятам, че ние ще се занимаваме с този въпрос и в 
рамките на няколко дни това споразумение трябва да бъде подписано, за да 
може да се извърши строителството в „Захари Стоянов“. Общинския съвет 
чрез общинския председател и председателския съвет, лично аз се 
ангажирам да поставя въпроса и ние да участваме дейно. Да подпомогнем 
и администрацията и двете училища. Ако трябва да наемем обществен 
посредник. Такива има експерти. Но решение трябва да има. Благодаря.  

 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н … 
 
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря. Г-н Начков.  
 
Пламен НАЧКОВ 
… Луков. Аз правя процедурно предложение да спазваме точката 

„Питания и отговори на питания“, а не да преминаваме по същество. Значи 
в случая има поставен проблем, администрацията е тука, която си записва 
и на следващата сесия, както е по правилника ще получим положителен, 
отрицателен, предложение за решение иначе изместваме дневния ред, 
нали. 

 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Съгласен съм. Разбрах. Последно, имаше още едно заявено питане .. 

Г-жа Парушева. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, първо искам да честитя на избраните нови заместници и да 

им пожелая ползотворна работа. Две питания имам. Първото е свързано с 
палатката, която е в кръговото движение на ЖП – гара. Значи много ме 
вълнува как точно е разрешено поставянето на тази палатка – препятства 
видимостта за насрещното платно в кръговото. Освен всичко останало е 
толкова мръсно. Как точно е разрешено поставянето й, как е направен 
режимът на проверка за опазване на околното пространство. Значи това е 
публична собственост и никой няма право да я нарушава. Това е първото 
ми питане. Значи всеки има право на мирен протест, но това не означава, 
че трябва да уврежда публична собственост. Това е първото ми питане. 

Второто ми питане е във връзка с протеста вчера, който беше пред 
Евксиноград – как е разрешено затварянето на пътя? Значи, Варна е 
туристически град. Отзивите вчера от това, че трябваше да бъдат 
пренасочени трансферите на пристигащите на летище Варна, трябваше да 
бъдат пренасочени автобусите редовно движещи се по тези линии, за да 
могат хората, които работят в курортните комплекси да достигнат до 
работните си места. За мен е необяснимо. Значи всеки има право на мирен 
протест. В никакъв случай не коментирам това хората, които са решили да 
изразят вота си по повод протеста, който осъществяват дали всъщност е 
мирен. Как точно се разреши затварянето на главния път Варна – „Златни 
пясъци“ и наясно ли сме с щетите, които град Варна търпи от това. 
Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря.  
 
Слави МИХАЙЛОВ                 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет … 
 
Иван ЛУКОВ 
Ще Ви помоля по-кратко и за протокола името.  
 
Слави МИХАЙЛОВ                 
… уважаеми общински съветници. Слави Михайлов съм, 

председател съм на националното сдружение „Сираците в България“. 
Понеже вчера, искам да обясня на господата общински съветници, които 
не са запознати. Вчера имах среща с директора на дирекция „Образование“ 
- от община Варна могат да ни съдействат, като ни осигурят спортни 



площадки. Пак ви казвам – 350 деца в неравностойно положение и от тях 
има такива, които са от семейна среда, може би и ваши деца. Спортуват 
заедно с деца в неравностойно положение от социалните домове и чрез 
спорта те се възпитават, създават социални контакти. Смятам, като бивш 
възпитаник на дом, който е израснал също по домове, и смятам че една 
такава проява в рамките на два дни е изключително добра. Тъй като не 
знам законодателно и нормативно това може би няма как да влезе на 
сесията на Общински съвет. Става въпрос все пак за награден фонд в 
размер на 1 090 лв., това което предлагам към вас уважаеми господа 
общински съветници е всеки по 20 лв. – 51 общински съветника и ето ви ги 
1 100 лв. Все пак и ще се радвам, ако вие присъствате на самото 
мероприятие, за да видите колко са щастливи децата, за да видите че си е 
заслужавало. Тъй че всеки от вас ако желае по 20 лв. може да даде, защото 
на сесия явно няма да се гледа тази точка, тъй като срока е прекалено 
кратък. Това е. Благодаря ви. И към кмета – кмета ще помогне, да. Тука ми 
подсказва г-жа Снежана Донева. Той ще помогне, той е помагал. И така. 
Така че, който желае и Вие като председател можете 50 лв. да дадете, а не 
20. Мерси.   

 
Иван ЛУКОВ 
Питания към … 
 
Пламен ВАСИЛЕВ 
Да, казвам се Пламен Василев от името на отворения обществен 

съвет на февруарските протестиращи, имам някои питания. Значи първото 
питане е във връзка с назначаването на г-жа Лилия Христова за директор 
на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“. Сега, имаме 
данни, че назначението е извършено без провеждането на конкурс. 
Второто, което е че тя не – притежава необходимата образователна 
квалификационна степен за заемането на длъжността. Освен това в 
публичното пространство за нея има изнесени компрометиращи данни, 
които ако са достоверни поставят под въпрос заемането на въпросната 
длъжност.  

Другото питане е за Благовеста Александрова, която е предложена за 
председател на комисията по „Образование, младежки дейности и спорт“ и 
третото е за Пламена Маринова, която е предложена за заместник – кмет. 
Считаме, че въпросните назначения няма да бъдат, не са целесъобразни и 
затова се обръщаме към общинския съвет и кмета г-н Портних, да вземат 
необходимото отношение.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Колеги, ако няма други питания, да дадем думата на 

кмета на община Варна … 



Слави МИХАЙЛОВ                 
Аз понеже, по изказването на господина, само да кажа – сираците 

категорично .. Сега толкова години ни лъгаха за общински жилища и т.н., 
категорично подкрепяме д-р Маринова, защото я познавам и като лекар 
преди всичко и … 

 
Иван ЛУКОВ 
Не става въпрос за д-р Маринова. Благодаря.  
 
Слави МИХАЙЛОВ                 
Е ми аз така разбрах, добре. Извинявайте. 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на кмета на община Варна, г-н Портних.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа 

общински съветници, уважаеми съграждани. От общо взето обсъдените 
теми, защото голяма част изказванията бяха по-скоро коментарни. Аз 
отсортирах няколко въпроса и ще започна по тях. Ако пропускам случайно 
нещо, моля да ме насочите към отговора.  

Шокъровия канал – да, заложени са средства в бюджета, като 
председател на финансовата комисия знам. Ще проверя детайлно на какъв 
етап е и ще Ви отговоря писмено, г-н Василев. 

По отношение на разрешаването на протеста пред Евксиноград, 
веднага мога да кажа, че община Варна в последните месеци винаги е била 
толерантна към гражданските прояви от всякакво естество и наистина аз 
съм разрешил провеждането на тази акция, но с изричното условие, тя бъде 
проведена при абсолютното спазване на законовия ред, от една страна и с 
изричната забележка да не се допуска блокиране на пътя за „Златни 
пясъци“, защото това е .. как да кажа, вредно е за един сектор, който 
всъщност е двигател на икономиката в региона ни. В този смисъл е и 
днешното ми интервю във вестник „Труд“, така че моята позиция там е 
ясна. Ще се опитаме да направим по-добра стиковка и с областна дирекция 
на полицията и други органи, които могат да вземат отношение по 
запазването на обществения ред.  

 
…………… /гражданин/ 
Така. Имам питане към кмета … 
 
Иван ПОРТНИХ 
Може ли все пак …. 
 



Иван ЛУКОВ 
Чакай. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Аз … 
 
Иван ЛУКОВ 
Аз моля за уважение, малко да се изслушваме.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Що касае палатката, която се намира в кръговото пространство пред 

ЖП – гарата, тя е абсолютно незаконосъобразна там и най-вече опасна за 
лицето, което е там нали. Така че там имаме конкретни стъпки и действия. 
Тук е заместник – кмета по сигурността г-н Иванов, той ще може да внесе 
и повече яснота. Издирваме човека, за да можем да направим с него 
нужния диалог. Това е опасно за самия него в действителност, освен че не 
е законосъобразно.  

Имаше въпроси по отношение на значения – на г-жа Лили Христова 
в конкретика. Тя е назначена до провеждането на конкурс. Конкурсът ще 
бъде обявен днеска, респективно не само за дирекция „Образование“ и за 
дирекция „Култура“, и за дирекция „Младежки дейности и спорт“. 
Всъщност аз ще предложа да бъде обособена във времето, като дирекция. 
И в здравната дирекция, така че ясно и точно съм декларирал, че основно 
начало при кадровите решения в администрацията ще бъде конкурсното 
начало и така и смятам да го направя още в рамките на днешния ден, 
максимум до утре да бъдат обявени съответните конкурси, на които да 
бъдат вече избрани титулярите.  

Като че ли с конкретните въпроси … „Захари Стоянов“ не е въпрос 
към .., не беше поставен въпрос към мен. Хубаво беше казано за решението 
на общинския съвет. Фактът че този казус, трябва да се решава, факт е че 
той не е толкова лесно решим, правим работни срещи, правим всичко 
необходимо конфликтът между двете училища да бъде решен по 
оптималния начин, защото първи септември наближава, т.е. първия учебен 
ден наближава. И е ясно, че това е дин проблем за града, не можем да си 
крием главата в пясъка, защото той така се генерирал в действителност в 
годините назад. Този проблем не е от вчера, той от повече от 10 год. най-
вероятно. Ние няма да си скрием главата в пясъка – ще работим в посока 
да се намери оптималното решение и учебния процес за първия учебен ден 
да може да започне нормално.  

Други въпроси в конкретика има ли? .. Заповядайте. 
 
 
 



Младен ЖИВКОВ  
Имам въпрос на …. Да, заповядайте.  
 
Таня ПАРУШЕВА 
Искам да благодаря за отговорите на двата ми въпроса и като 

живеещ в този град, в никакъв случай в качеството си на общински 
съветник, да благодаря за усилието за това да се намери баланса между 
изразяването на протести и нормалната работа и живот в този град. 
Благодаря ви.  

 
Иван ПОРТНИХ 
Това е важно за самия град.  
 
Младен ЖИВКОВ  
Така, искам да направя първо пояснения, защото човека в палатката 

не живее долу. Той просто я е опънал в знак на протест. Второто нещо, 
имам питане към г-н Портних – г-н Портних, спомняте си много добре 
какво обещахте, че когато станете кмет на следващия ден ще забраните 
движението на автомобили в Морската градина. Защо все още не е спряно 
движението? И искам да Ви кажа, че за протокола аз съм Младен Живков 
от сдружение „Чиста съвест“. До 10 дена, ако не се спре движението на 
автомобили в Морската градина ще излезем на протест за Вашата оставка. 
Благодаря. 

 
Иван ПОРТНИХ 
Аз благодаря за това питане и изказване. В действителност – да, факт 

е, мой пряк ангажимент беше и мое дълбоко убеждение всъщност е, че 
автомобили в Морската градина, не трябва да има. Това е нещо, което в 
моите разбирания е недопустимо и отчитайки европейските практики 
съвсем съм обеден в това. Ако говорим за спирането обаче на движението, 
то е в действителност въпрос на процедура. Лесно е .. Може ли да 
довърша? .. Лесно е да се издаде заповед, колкото да се каже, че е издадена 
такава и след две седмици или два месеца тя отново да падне в съда. Така 
че, прави се … Моля? .. В диалогов режим ли влизаме вече, аз наистина не 
мога да разбера. .. Работи се усилено, за да се намери законосъобразно 
решение такова, каквото би издържало в последствие и при една съдебна 
процедура. Същевременно знаете, че от миналата седмица 37 служители са 
назначение в „Общинска полиция“, като те от събота активно работят по 
Морската градина, санкционират нарушителите. Също така активно 
работят и паяците там. Така че мерките, които са необходими, за да се спре 
движението в Морската градина ще бъдат направени, като във времеви 
хоризонт те ще бъдат направени така, че да са наистина законосъобразни и 
да бъдат трайни, а не след два месеца отново да сме в същата ситуация 



така, както всъщност този процес се случваше в последните години. 
Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
Да благодарим на …. 
 
……………. /гражданка/ 
Може ли още един въпрос?  
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, уважаеми гости и … Приключиха питанията. Имахте 

възможност, достатъчно дълго време беше дадено, ако искате има приемен 
ден на г-н кмета … 

 
……………. /гражданка/ 
Добре, само ще се представя – секретар съм на училищно 

настоятелство на „Захари Стоянов“, училището основното. Просто тук не 
чух абсолютно нищо конкретно по нашия въпрос, като дати, като срокове. 
Идваме и си губим времето тука вече не знам колко пъти. В крайна сметка 
г-н кмета се ангажира предизборно с нашия проблем, до този момент аз 
нищо не чувам. Моето мнение е, че никаква работа не се върши. Това е.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. .. Г-жа Такева.  
 
Светлана ТАКЕВА 
Г-н председател, моето уважение към толерантността, която 

проявяваме, но в крайна сметка сме в точка „Питания и отговори на 
питания“. Нека процедурно да приемем, че питанията са приключили, 
отговорите които могат да бъдат дадени устно също. Всички останали 
отговори ще намерят своите, своето място в писмена форма и просто да 
приключим с тази точка, защото може да отиде до безкрайност. 

 
Иван ЛУКОВ 
Абсолютно сте права. Това казах и аз. Приключихме с точката, 

имаше достатъчно дълго време да си зададете въпросите, имаше – кмета 
беше на трибуната, отговори ви. Попита имате ли още нещо, никой не 
стана. Накрая продължаваме с една точка, сесията до утре ли ще я караме? 
Приключихме. .. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Пак 
казвам за тези, които не са удовлетворени от отговора на кмета – има 
приемен ден, да заповядат в приемния ден на кмета, ще си получат 
отговорите. … В моя аз съм казал – всеки вторник от 14 до 18 ч. имам 



приемен ден, така че могат да заповядат и във вторник и в моя приемен 
ден. .. Преминаваме към точка втора от дневния ред.  

                          
                      
       

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



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 
№ 22 

от заседание, проведено на 06.08.2013 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 

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

(1) –  удостояване с почетно звание „Почетен гражданин на Варна” 
и почетен знак „За заслуги към Варна“. 

Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
         (2) – отпускане на финансови средства на Дамян Светлинов Йорданов 
и Николай Димитров Докторов – Председател на СНЦ „Традиции, 
духовност, култура – Варна” за участие и представяне на българския 
народен инструмент кавал в Петия Световен фестивал на флейтовите 
инструменти - Мендоза, Аржентина.  

(3) –  отпускане на финансови средства за  провеждане на Деветото 
издание на Световния фестивал на анимационния филм Варна. 

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

      
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 41 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1027-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 
6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна, Общински съвет – Варна удостоява проф. д-р Петко Стоянов 
Димитров с почетно звание “Почетен гражданин на град Варна”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 

 

 



1028-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 
6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна, Общински съвет – Варна удостоява доц. д-р Стамат Николов 
Стаматов с почетно звание “Почетен гражданин на град Варна”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
1029-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 

7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна, Общински съвет – Варна удостоява Светлан Великов Илиев с 
Почетен знак “За заслуги към Варна” – златен. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 

 

 

 

1030-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 
7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна, Общински съвет – Варна удостоява Йорданка  Тодорова Христова 
с Почетен знак “За заслуги към Варна” – сребърен. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 

 
 

 

 

1031-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 
7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна, Общински съвет – Варна удостоява Дария Козмова Василянска с 
Почетен знак “За заслуги към Варна” – златен. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 



1032-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 
7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 
Варна, Общински съвет – Варна удостоява Йордан Тодоров Йорданов с 
Почетен знак “За заслуги към Варна” – златен. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 
 
 
 
 
1033-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, 

чл. 7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
община Варна, Общински съвет – Варна удостоява Борислав Иванов 
Иванов с Почетен знак “За заслуги към Варна” – златен. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 16/ 

 
 
 
 

1034-2.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, 
чл. 7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
община Варна, Общински съвет – Варна удостоява проф. д-р Людмила 
Симеонова Стоянова с Почетен знак “За заслуги към Варна” – златен. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 18/ 

 
 

 

1035-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
7 000 /седем хиляди/ лева на Дамян Светлинов Йорданов и Николай 
Димитров Докторов – Председател на СНЦ „Традиции, духовност, 
култура – Варна” за участие и представяне на българския народен 
инструмент кавал в Петия Световен фестивал на флейтовите инструменти - 
Мендоза, Аржентина.  

Средствата да бъдат осигурени от функция „Почивно дело, култура и 
религиозни дейности” от Бюджета на община Варна за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 



 
1036-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
20 000 /двадесет хиляди/ лева за провеждане на Деветото издание на 
Световния фестивал на анимационния филм Варна, който ще се проведе от  
11 до 15 септември 2013 г.  

Средствата да бъдат осигурени от функция „Почивно дело, култура и 
религиозни дейности” от Бюджета на община Варна за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 14/ 

 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



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 
№ 22 

от заседание, проведено на 06.08.2013 г. 
по точка  трета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ПК 
“Финанси и бюджет” относно: 

(1) – приемане на решения във връзка с участието на община Варна с 
проектно предложение в рамките на схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение „Подкрепа за 
реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни 
заведения в градските агломерации“, ОП „Регионално развитие 2007 – 
2013 г.“. 

   

    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ПК „ФБ“ 

      
Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1037-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА и по  
предложение на Иван Портних – кмет на община Варна с изх. № 
РД13017343ВН/25.07.2013 г., Общински съвет – Варна приема следните 
решения: 

1037-3-1. Предназначението на сградата обект на интервенция 
по проект „Модернизиране на отделението по лъчелечение на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД - бункер за 
линеен ускорител разположен в Поземлен имот с идентификатор 
10135.2557.97 – гр. Варна, бул.”Цар Освободител” № 100, п.р.2, кв.682, 
УПИ XVII – „За болница”(Акт за частна общинска собственост 
№6865/27.02.2012 г.), с който община Варна кандидатства за финансиране 
в рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-
11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на 
общински лечебни заведения в градските агломерации“, операция 1.1 
„Социална инфраструктура“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 



градско развитие“ на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 година, да не 
бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване 
на дейностите по проекта. 

1037-3-2. „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД, да не бъде закрита за период не по-малък от 5 години след 
приключване на дейностите по проект „Модернизиране на 
отделението по лъчелечение на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – 
Варна” ЕООД, с който община Варна кандидатства за финансиране в 
рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-
11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на 
общински лечебни заведения в градските агломерации“, операция 1.1, 
приоритетна ос 1 на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. 

1037-3-3. Община Варна да осигури собствен принос 
(допълнително финансиране) в размер до 1 310 000 лв. (един милион 
триста и десет хиляди лева) за реализация на проект „Модернизиране на 
отделението по лъчелечение на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД, с който община Варна кандидатства за финансиране в рамките на 
схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 
„Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински 
лечебни заведения в градските агломерации“, операция 1.1, приоритетна ос 
1 на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. 

1037-3-4. Довършителните видове строително-монтажни работи за 
привеждане на бункера (в който ще бъде монтиран линейния ускорител) 
към изискванията на производителя, медицинските стандарти и 
действащата нормативна уредба, да бъдат финансирани от община Варна и 
обектът да бъде въведен в експлоатация преди приключване изпълнението 
на проект „Модернизиране на отделението по лъчелечение на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД. Средствата за 
довършителните строително монтажни работи, в това число строителен и 
авторски надзор са в размер до 290 000 лв. (двеста и деветдесет хиляди 
лева) с ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



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 
№ 22 

от заседание, проведено на 06.08.2013 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
 

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

 
    Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

        
   

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1038-4. 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 “Архитектура, 
строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” общинският съветник Илия Христов 
Кафалийски. 

1038-4-1. 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 Илия Христов 
Кафалийски да бъде член на ПК “Благоустройство и комунални 
дейности”. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
 
 
1039-4. 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 “Благоустройство 
и комунални дейности” общинският съветник Тодор Иванов Мутафов. 

1039-4-1. 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 Тодор Иванов 
Мутафов да бъде член на ПК “Младежки дейности и спорт”. 

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

 
1040-4. 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 Януарий Марков 
Вичев да бъде член на ПК “Култура и духовно развитие”, ПК “Обществен 
ред и сигурност”, ПК “Туризъм търговия и рекламна дейност” и Вр.К 
“Опазване и възпроизводство на околната среда”. 

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

1041-4. 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 Антонио Георгиев 
Угрински да бъде член на ПК “Култура и духовно развитие”, ПК 
“Здравеопазване” и ПК “Социални дейности и жилищна политика”. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
1042-4. 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 “Туризъм, 
търговия и рекламна дейност” общинският съветник Тодор Иванов 
Балабанов. 

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



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
1043-4. 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 Благомира 
Здравкова Александрова да бъде член на ПК “Младежки дейности и 
спорт”. 

/за – 24, против – 1, въздържали се – 2/ 
Решението не се приема. 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

1044-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 6 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия “Младежки 
дейности и спорт” Светлана Иванова Такева. 

/за – 13, против – 8, въздържали се – 13/ 
Решението не се приема. 

 
 

 
1045-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 6 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия “Социални 
дейности и жилищна политика” Медиха Енвер Мехмед – Хамза. 

/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 
 



  
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 
№ 22 

от заседание, проведено на 06.08.2013 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
 

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

(1) – изменение и допълнение  на раздел І, т. 3 от Програмата на 
община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца и 
студенти с изявени дарби. 

(2) – актуализиране на списъка на средищните училища от община 
Варна за учебната 2013/2014 г. 

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

          
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1046-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и чл. 17 ал. 1, т. 3 от 
ЗМСМА, Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 
2013 г., приета с Решение № 165/08.03.2013 г. на Министерски съвет и 
Протокол № 1/17.04.2013 г. от проведено обсъждане на представители от 
Обществения съвет по спорт, представители на експертно-консултативна 
комисия, назначена със заповед № 0422/11.02.2013 г. и Началник отдел 
„Спорт“ при дирекция „Образование младежки дейности и спорт“ и по 
предложение на Богдан Караденчев – вр. и. д. кмет на община Варна с изх. 
№ РД13013791ВН/10.06.2013 г., Общински съвет – Варна приема 
изменение и допълнение на Програма на община Варна за мерките за 
насърчаване на творческите заложби на деца и студенти с изявени дарби 
през 2013 г. в частта на раздел І, т. 3. 

Досегашен текст по раздел І, т. 3 в приетата Програма на община 
Варна за 2013 г.: 

 
3.Стимулиране на Ученик в общинско училище до 18-годишна възраст 



деца с изявени 
дарби по чл.10 
чрез предоставяне 
на стипендия. 

в дневна форма на обучение, който е класиран на І, ІІ 
или ІІІ място на национален или международен 
конкурс, олимпиада или състезание, включени в 
Програмата по чл. 11, ал. 1, представил документ, 
удостоверяващ класирането - 12-месечна стипендия 
в размер на 135 лв. месечно. 

 
Изменение по раздел І, т. 3: 
 

3.Стимулиране на 
деца с изявени 
дарби по чл. 10, 
чрез предоставяне 
на стипендия  

Ученици от общински училища, класирани през 2013 
г. индивидуално до навършване на 18-годишна 
възраст на първо, второ или трето място на 
национален или международен конкурс, олимпиада 
или състезание, включени в програмата - 12-месечна 
стипендия в размер на 135 лв. месечно. 

 
 т. 3.1. Национални и международни конкурси, 

олимпиади или състезания, включени в раздели І, ІІ, 
ІІІ на програмата по чл. 11, ал. 1 – за ученици от 
общински училища, класирани индивидуално в 
съответната възрастова група /състезателна група 
/категория/вид/жанр изкуство /инструмент/раздел/ 
направление/ учебен предмет/ наука/ проект/ вид 
спорт/ спортна дисциплина. 

 
 т. 3.2. Държавни и международни първенства по 

раздел V, т.1.2 на Програмата, по спортове, 
развивани на територията на община  Варна – за 
ученици от общински училища на възраст от 12 
години /навършвани през 2013 г./ до 18 години, при 
минимум 10 състезатели в съответния вид спорт или 
спортна дисциплина. 

 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 
 
1047-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и т. 24, чл. 17, ал. 1, т. 

3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Постановление № 84 на Министерски 
съвет от 6 април 2009 г. за приемане на списъка на средищните училища в 
Република България, определяне на критерии за включване в списъка на 
средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на 



средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на 
пътуващите ученици от средищни училища и във връзка с § 6в от 
допълнителните разпоредби, ал. 1, ал. 2 и чл. 26, ал. 4, ал. 5 от Закона за 
народната просвета и по предложение на Иван Портних – кмет на община 
Варна с изх. № РД13017620ВН/30.07.2013 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие да се запази статута на средищно училище на СОУ “Димчо 
Дебелянов” за учебната 2013/2014 г. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да 
изготви мотивирано предложение до Министъра на образованието и 
науката за включване на СОУ “Димчо Дебелянов” в Списъка на 
средищните училища в Република България за учебната 2013/2014 г. 

/за – 34, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 
 
 



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 
№ 22 

от заседание, проведено на 06.08.2013 г. 
по точка шеста 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. 
 

  Докл.: Лидия Петкова – Председател на ПК „Здравеопазване“ 
        
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1048-6. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на  Общински 
съвет – Варна  № 828-4/15/20.02.2013 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 – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП     _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



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 
№ 22 

от заседание, проведено на 06.08.2013 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: 
(1) –  приемане на годишен финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2012 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на 
одитори за 2013 г. на: 

- „Дворец на културата и спорта“ ЕАД 
- „Пазари“ ЕАД  
- „Градски транспорт“ ЕАД 
- „Ученическо и столово хранене“ ЕАД 
- „Общинска охранителна фирма“ ЕАД /в ликвидация/ 
- „Стопанска и спомагателна дейност“ ЕАД /в ликвидация/ 
- „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/ 
(2) –  предоставяне безвъзмездно за управление на VIII СОУПЧЕ 

„Ал. С. Пушкин”, имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Проф. Н. Державин” № 19. 

(3) – отмяна на решение № 747-7/12/24.10.2012 г. на Общински съвет 
– Варна и предоставяне безвъзмездно за управление на ОП “Комплекс за 
детско хранене“, недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Вл. 
Варненчик“ бл. Е, ет. 1. 

(4) –  вземане на решение за провеждане на конкурс по документи за 
избор на независими оценители за изготвяне на експертни оценки на имоти 
и вещи – общинска собственост. 

(5) – даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за 
безвъзмездно право на ползване между община Варна и МБАЛ „Света 
Анна“ АД. 

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

          
Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 



1049-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Дворец на 
културата и спорта” ЕАД, ЕИК 103156991, за 2012 г. 

1049-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Дворец на културата и спорта” ЕАД, както 
следва:  

Светослав Димитров Трайков, Минко Нейков Христов за периода от 
01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

Борислав Василев Люцканов за периода от 01.01.2012 г. до 
28.05.2012 г. 

Драгомир Демиров Дончев за периода от 05.07.2012 г. до 31.12.2012 
г. 

1049-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. д-р Надя Енчева Костова – 
дипломиран експерт счетоводител, управител на “АКТИВ” ООД за 
извършване на одиторски контрол на “Дворец на културата и спорта” 
ЕАД за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
 
 
1050-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от 

ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на “Пазари” ЕАД, ЕИК 148089508 за 2012 г. 

1050-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД в състав: Ангел Тонев Димиев, 
Миглена Стефанова Георгиева, Цветомир Красимиров Грънчаров за 
периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

1050-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД Николай Лалев Дочев, за 
периода от 05.07.2012 г. до 31.12.2012 г. 

1050-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира „Експерт – М – Одит” ООД 



представлявано от Мончо Кирилов Миразчийски, за извършване на 
одиторски контрол на “Пазари” ЕАД за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
1051-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от 

ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на “Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668 за 
2012 г. 

1051-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 
от ТЗ във връзка с чл. 146, ал. 3, Общински съвет – Варна избира Фанка 
Георгиева Нонева – управител на “ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 г.”, за 
извършване на одиторски контрол на “Градски транспорт” ЕАД за 2013 
г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
 
 
 
1052-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Ученическо и 
столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229 за 2012 г. 

1052-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД в 
състав: Росица Петрова Ковачева, Румен Иванов Пишманов и Мария 
Иванова Ангелова – Дойчева за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

1052-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Слав Минчев Танев – дипломиран 
експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на 
“Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 



1053-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Общинска 
охранителна фирма” ЕАД /в ликвидация/, ЕИК 103305200 за 2012 г. 

1053-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Общинска охранителна фирма” ЕАД /в 
ликвидация/ в състав: Димитър Минчев Енчев, Румен Маринов Иванов и 
Борис Асенов Филипов за периода от 01.01.2012 г. до 19.09.2012 г. - датата 
на вземане на решение от Общински съвет – Варна за прекратяване на 
дружеството с ликвидация. 

1053-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира “Приморска одиторска компания” 
ООД, представлявано от Илия Неделчев Илиев – дипломиран експерт 
счетоводител, за извършване на одиторски контрол на “Общинска 
охранителна фирма” ЕАД /в ликвидация/ за 2013 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
 
1054-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Стопанска и 
спомагателна дейност” ЕАД /в ликвидация/, ЕИК 103564060 за 2012 г. 

1054-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД /в 
ликвидация/ в състав: Петър Любомиров Ангелов, Цветомир Димитров 
Петров и Андреян Николаев Райков за периода от 01.01.2012 г. до 
27.07.2012 г. - датата на вземане на решение от Общински съвет – Варна за 
прекратяване на дружеството с ликвидация. 

1054-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. Никола Милев Бакалов за 
извършване на одиторски контрол на “Стопанска и спомагателна 
дейност” ЕАД /в ликвидация/ за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 
 



1055-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 
т.3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, 
Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет и годишен 
доклад за дейността на “Жилфонд” ЕООД /в ликвидация/, ЕИК 813109281 
за 2012 г. 

1055-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност Цанко Георгиев Цветанов – управител на “Жилфонд” 
ЕООД /в ликвидация/ за периода от 01.01.2012 г. до 17.05.2012 г. -  датата 
на вземане на решение от Общински съвет – Варна за прекратяване на 
дружеството с ликвидация. 

1055-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Жилфонд” ЕООД /в ликвидация/, Тодор 
Димов Тодоров за периода 01.01.2012 г. до 04.12.2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
 
1056-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с № ОС13000792ВН-008ВН/24.07.2013 г., Общински съвет – 
Варна предоставя безвъзмездно за управление на VIII СОУПЧЕ „Ал. С. 
Пушкин”, имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Проф. Н. Державин” № 19, 1-ви п.р., кв. 462, представляващ: сграда с 
идентификатор 10135.1505.23.8, състояща се от три етажа със застроена 
площ 293 (двеста деветдесет и три) кв. м. и изба с площ 155 (сто петдесет и 
пет) кв. м., попадаща в УПИ III „за жил. строителство, поликлиника, 
трафопост и подземни гаражи” – предмет на АОС № 2987/22.03.2004 г. за 
образователни нужди, за срок от 10 години.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
изготвяне на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление, както и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението.   

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват –14/ 
 
 
 



1057-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и 
ал. 4 от ЗОС, по реда на чл. 8 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с № РД13013570ВН-007ВН/24.07.2013 г., Общински съвет – 
Варна отменя свое решение № 747-7/12/24.10.2012 г. в частта от т. 2 
„Предоставя за безвъзмездно управление части от имоти-публична 
общинска собственост  на училище – СОУ „Пейо Яворов”, а именно имот 
представляващ част от стол № 43 – помещения – топла кухня с 
прилежащите подготвителни и санитарно – битови помещения с обща 
застроена площ 275 кв. м. 

1057-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 
от ЗОС, чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община 
Варна с № РД13013570ВН-007ВН/24.07.2013 г., Общински съвет – Варна 
предоставя безвъзмездно за управление на ОП „Комплекс за детско 
хранене” част от общински недвижим имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, представляващ 
помещения – топла кухня с прилежащите подготвителни и санитарно – 
битови помещения с обща застроена площ 275 кв. м., разположени в част 
от сграда с идентификатор 10135.4502.273.3 (I-ви етаж от БЛОК „Е” 
съгласно застроителния план), предмет на АОС 7312/21.01.2013 г. за 
разкриване на детска кухня за срок от 5 години.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
изготвяне на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление, както и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението.   

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 
1058-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в изпълнение на 

чл. 81 от НРПУРОИ и по предложение на вр. и. д. кмет на община Варна с 
№ РД13014546ВН/18.06.2013 г., Общински съвет – Варна приема „Ред, 
условия и критерии за провеждане на конкурс  по документи за избор 
на независими оценители за изготвяне на експертни оценки на имоти 
и вещи  - общинска собственост”, както следва: 

1. Да се проведе конкурс по документи за избор на независими 
оценители за изготвяне на експертни оценки на имоти и вещи – общинска 
собственост. 

2. Конкурсът да бъде обявен в един местен ежедневник. 
3. Кандидатите следва да отговарят на следните условия: 



3.1. физически лица със завършено висше образование – 
магистърска степен, или да са едноличните търговци и юридическите лица, 
регистрирани по реда на Търговския закон; 

3.2. да имат действащ сертификат за оценителска правоспособност, 
издаден от Камарата на независимите оценители в България; 

3.3. да са внесли членски внос към Камарата на независимите 
оценители в България; 

4. Комплекта документи за участие на кандидатите трябва да 
съдържа: 

4.1. заявление за участие; 
4.2. диплом за завършено висше образование – копие, заверено от 

участника; 
4.3. документ за самоличност - копие, заверено от участника /за 

физически лица/; 
4.4. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата 

управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/; 
4.5. сертификат за оценителска правоспособност, издаден от 

Камарата на независимите оценители в България – копие, заверено от 
участника; 

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

4.7. БУЛСТАТ/ЕИК – удостоверение от Агенция по вписванията – 
оригинал; 

4.8. удостоверение /оригинал/ от Търговския регистър към Агенция 
по вписванията за вписване на едноличните търговци и юридическите 
лица, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър - 
актуално удостоверение за съдебна регистрация или заверено от участника  
- физическо лице, копие от лична карта; 

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

4.10. удостоверение за липса на задължения по публични вземания 
към община Варна от Дирекция „Местни данъци” /оригинал/; 

4.11. служебна бележка за недължими вземания към община Варна 
/оригинал/; 

4.12. 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/; 

4.13. копие на платежен документ удостоверяващ внесен членски 
внос към Камарата на независимите оценители в България; 

4.14. автореференция, съдържаща; 



- списък на оценки на недвижими имоти и движими вещи – обект на 
разпоредителни сделки, извършени от оценителя; 

- доказателства за успешно приключили сделки по оценки, 
извършени от оценителя; 

- препоръки, включително от община Варна за досега утвърдените. 
5. Комплектът документи да се представи до 16.30 часа в 14-дневен 

срок от публикуване на обявата в Дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности”, отдел „Общинска собственост”, стая 
1207 на XII-я етаж в сградата на община Варна. 

6. Конкурсът да се проведе от 10.00 часа в сградата на община 
Варна, от комисия, назначена със Заповед на кмета на община Варна в 5-
дневен срок от изтичане на срока за подаване на документите за участие. 

7. За резултатите от проведения конкурс, комисията да изготви 
доклад, който да представи на кмета на община Варна за утвърждаване със 
Заповед на независимите оценители.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 

 
 

1059-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и във връзка с искане с № 
Д12000707ВН-003ВН/24.07.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
да бъде сключен анекс към договор за безвъзмездно право на ползване № 
Д12000707ВН/28.06.2012 г. между община Варна и МБАЛ „Света Анна-
Варна” АД върху имот частна-общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, бул. „Цар Освободител” № 100, като към т. 2, раздел II от Договора 
се създава нова подточка 2.1. с текст: „Ползвателят няма право да отдава 
имота под наем на трети лица”. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
сключването на анекс към горепосочения договор.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



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 
№ 22 

от заседание, проведено на 06.08.2013 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Освобождаване и избор на членове на управителни и 

контролни органи в търговските дружества собственост на община Варна. 
 

  Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
        
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1060-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава Марина Петрова Панайотова 
– Карапетян като контрольор на “Обреди” ЕООД.   

1060-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Обреди” ЕООД,  
Димитър Господинов Колев. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 17/ 
 
 
1061-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от 

ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава, като член на Съвета на 
директорите на “Градски транспорт” ЕАД Ивайло Петров Иванов. 

1061-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 
от ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета на 
директорите на “Градски транспорт” ЕАД Злати Петров Златев. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 12/ 



1062-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от 
ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава, като член на Съвета на 
директорите на “Пазари” ЕАД Николай Лалев Дочев. 

1062-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 
от ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета на 
директорите на “Пазари” ЕАД Петър Димитров Димитров. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 16/ 
 
 
 
1063-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от 

ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава, като член на Съвета на 
директорите на “Дворец на културата и спорта” ЕАД Светослав 
Димитров Трайков. 

1063-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 
от ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета на 
директорите на “Дворец на културата и спорта” ЕАД Николай Стефанов 
Бинев. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 12/ 

 
 
 

1064-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 
Варна освобождава представителя на община Варна в общото събрание на 
акционерите на “Търговски дом” АД Илия Христов Кафалийски. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 10/ 
 
 
 



1065-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 
Варна избира за представител на община Варна в общото събрание на 
акционерите на “Търговски дом” АД Станислав Темелков Димитров. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



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 
№ 22 

от заседание, проведено на 06.08.2013 г. 
по точка  девета 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) – съгласуване на План за застрояване на УПИ IX – 228 „за хотелски 
комплекс”, кв. 36 по ПРЗ на к.к. „Златни Пясъци”. 

 
   Докл.: Таня Парушева – Председател на ПК 

“АСУОРТОНМ” 
  

         
Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1066-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 3 
от ЗУТ /ДВ. бр. 103/2005г./, във връзка с § 124 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ /ДВ. 
бр. 82/2012г./ и по предложениe на вр.и.д. кмет на община Варна с изх. № 
АУ090983ВН-002ВН/14.05.2013г., Общински съвет – Варна съгласува 
План за застрояване на УПИ IX – 228 „за хотелски комплекс”, кв. 36 по 
ПРЗ на к.к. „Златни Пясъци”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 25, против – 9, въздържали се – 2, отсъстват – 12/ 

 
 
 

            
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/  
 



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 
№ 22 

от заседание, проведено на 06.08.2013 г. 
по точка десета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Избор на комисия за изготвяне на предложенията за 40 
съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Варна във връзка с Наредба № 
1/03.02.2011 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет. 

 
    Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 36 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1067-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 
от Наредба № 1/03.02.2011 г. за съдебните заседатели и писмо вх. № 
ОС13000897ВН/12.07.2013 г. от Председателя на Варненския окръжен съд, 
Общински съвет – Варна избира комисия от 7 /седем/ души за изготвяне 
предложенията за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели при 
Окръжен съд гр. Варна от община Варна – 40 души, в състав от следните 
общински съветници: 

1. Галина Димитрова Крайчева – Иванова 
2. Христо Атанасов Атанасов 
3. Януарий Марков Вичев 
4. Юлияна Атанасова Боева 
5. Славчо Славов Славов 
6. Миглен Георгиев Тодоров 
7. Валентина Вичева Софрониева 
/за – 35, против – 1, въздържали се – 0/ 
 

 
 
 
1068-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 

и ал. 3 от Наредба № 1/03.02.2011 г. за съдебните заседатели, Общински 
съвет – Варна възлага на комисията да докладва предложенията за съдебни 
заседатели на следващата редовна сесия на Общинския съвет, като 



задължително 10 на сто от общия брой на предложените лица да бъдат с 
педагогическа квалификация. 

1068-10-1.  На основание чл. 6, ал. 1, изр. 2 от Наредба № 
1/03.02.2011 г., предложените кандидати, трябва да отговарят на 
изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт, а именно: да бъдат 
дееспособни български граждани, които са навършили 21 години, но не са 
навършили 65 години към момента на определянето им за съдебни 
заседатели, ползват се с добро име в обществото и не са осъждани за 
умишлено престъпление, независимо от реабилитацията. 

1068-10-2. Всеки кандидат за съдебен заседател подава писмено 
съгласие по чл. 8 от Наредба № 1/03.02.2011 г. да бъде избран като съдебен 
заседател и представя свидетелство за съдимост, от което да е видно, че 
кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от 
реабилитацията, като в същото изрично е отбелязано „да му послужи за 
съдебен заседател”, както и други документи, определени в Наредба № 
1/03.02.2011 г. и от Комисията, избрана с решение на Общинския съвет. 
Кандидатите, които вече са били съдебни заседатели, прилагат към 
горепосочените документи мнение на председателя на съответния съд за 
работата им. 

1068-10-3. Предлаганите кандидати за съдебни заседатели във 
Окръжен съд гр. Варна, следва да не са съдебни заседатели във Варненския 
районен съд. 

1068-10-4. Право да предлагат кандидати за съдебни заседатели 
имат всички граждани на община Варна, чрез общински съветник. 

1068-10-5. Общински съвет – Варна възлага на Комисията за 
изготвяне предложенията за лицата, които ще се предложат за съдебни 
заседатели, да оповести публично на официалния интернет адрес на община 
Варна и на таблото за съобщения на община Варна списък на необходимите 
документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за съдебни 
заседатели. 

/за – 31, против – 0, въздържали се –0/ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



           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 
№ 22 

от заседание, проведено на 06.08.2013 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на доклади от представителите на община 
Варна за участието им в общото събрание на акционерите на: 

- МБАЛ „Света Анна – Варна” АД; 
- „Спортен комплекс „Спартак”” АД; 
- „Общинска банка“ АД. 

 
    Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

          
Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1069-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 
приема доклада на представителя на община Варна – Ивайло Симеонов 
Бояджиев от участието му в Общото събрание на съдружниците на МБАЛ 
„Света Анна – Варна” АД. 

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

1070-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 
приема доклада на представителя на община Варна – Янко Петров Станев 
от участието му в Общото събрание на съдружниците на „Спортен 
комплекс „Спартак”” АД. 

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



1071-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна дава съгласие и упълномощава представителят на община 
Варна д-р Янко Станев при участието си в Общото събрание на 
акционерите на „Спортен комплекс „Спартак”” АД да внесе 
предложения за вземане на решения за следното:  

- Избор на Илияна Русанова Кръстева за втори изпълнителен 
директор с равни права и задължения с избрания, в Съвета на директорите 
на дружеството; 

- „Спортен комплекс Спартак”” АД да сключи 10 /десет/ – годишен  
договор за ползване на спортната му база и спортните съоръжения от ФК 
„Спартак - 1918”. 

- 80 /осемдесет/ % от общата печалба на дружеството за периода 
2013 - 2015 г., да бъде предоставена на ФК „Спартак 1918“ за неговата 
издръжка. 

/за – 36, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
1072-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 

приема доклада на представителя на община Варна – Станислав Георгиев 
Иванов от участието му в Общото събрание на съдружниците на 
„Общинска банка“ АД. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



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 

№ 22 
от заседание, проведено на 06.08.2013 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 
(1) – одобряване промяна в наименованието на инвестиционните 

проекти включени в проектно предложение рег. № BG161PO001-5.3.02-
0011 „В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020г.”, подадено за 
оценка в рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”, 
приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, операция 5.3: „Изграждане на 
капацитет на бенефициентите на ОПРР” на ОП „Регионално развитие” 
2007-2013г. 

(2) – одобряване промяна в наименованието на инвестиционните 
проекти включени в проект на „Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие – Варна” (ИПГВР), разработен в рамките на 
проект „Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие – гр. Варна”, финансиран по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161РО001/1.4-
07/2010/003 от ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год. 

(3) – даване на съгласие община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по Програма BG06 на Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009-2014, „ДЕЦА И 
МЛАДЕЖИ В РИСК”, Компонент 2 – Грижа за деца в риск. 

  
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“ 

 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1073-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с № РД13017573ВН/30.07.2013 г., 
Общински съвет – Варна одобрява промяна в наименованието на 
инвестиционен проект включен в проектно предложение рег. № 



BG161PO001-5.3.02-0011 „В подкрепа на Варна за програмен период 2014 
– 2020 година“, подадено за оценка в рамките на схема за безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия 
програмен период“, приоритетна ос 5: „Техническа помощ“,  Операция 
5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР“ на ОП 
„Регионално развитие“ 2007-2013 г., одобрен с Решение № 710-6 от 
Протокол №12/24.10.2012 г., както следва: 

- Наименованието на проект: „Обследване за енергийна 
ефективност и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на 
СОУ ”Димчо Дебелянов”, гр. Варна“, се променя на „Реконструкция, 
основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата 
на СОУ ”Димчо Дебелянов”, гр. Варна“. 

1073-12-1. Общински съвет – Варна одобрява промяна в 
наименованията на инвестиционните проекти включени в проектно 
предложение рег. № BG161PO001-5.3.02-0011 „В подкрепа на Варна за 
програмен период 2014 – 2020 година“, подадено за оценка в рамките на 
схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В 
подкрепа за следващия програмен период“, приоритетна ос 5: 
„Техническа помощ“,  Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на 
бенефициентите на ОПРР“ на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., 
одобрени с Решение № 910-6 от Протокол № 16/27.03.2013 г. както 
следва: 

- Наименованието на проект: „Реконструкция на ул. „Мара 
Тасева” и основен ремонт на бул. „Първи май”, ведно с прилежащи улици 
към „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД и СОУ „Проф. 
д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”, с изграждане на пешеходни 
пасарелки, скатно залесяване на брега Канал „море-езеро”, изграждане на 
детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки, 
търговски обекти и велоалеи на територията на паркоустройствена зона за 
обществено обслужване, 27 м.р., район „Аспарухово”, гр. Варна”, се 
променя на: „Реконструкция на ул. „Мара Тасева” и основен ремонт на 
бул. „Първи май”, ведно с прилежащи улици към „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко 
Антонов Марков – Варна” ЕООД и СОУ „Проф. д-р Иван Шишманов” в 
местност „Вилите”, с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно 
залесяване на брега Канал „море-езеро”, изграждане на детски площадки, 
зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи на територията 
на паркоустройствена зона за обществено обслужване, 27 м.р., район 
„Аспарухово”, гр. Варна”; 

- Наименованието на проект: „Обследване за енергийна 
ефективност и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на 
І-во ОУ, гр. Варна“, се променя на: „Реконструкция, основен ремонт и 



прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на І-во ОУ, гр. 
Варна“; 

- Наименованието на проект: „Обследване за енергийна 
ефективност и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на 
СОУ „П. Кр. Яворов“, гр. Варна“, се променя на: „Реконструкция, 
основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата 
на СОУ „П. Кр. Яворов“, гр. Варна“; 

- Наименованието на проект: „Обследване за енергийна 
ефективност и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на 
VII СОУ „Найден Геров“, гр. Варна“, се променя на:  „Реконструкция, 
основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата 
на VII СОУ „Найден Геров“, гр. Варна“. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 
1074-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13017872ВН/02.08.2013 г., Общински съвет – Варна одобрява промяна 
в наименованието на инвестиционните проекти включени в проект на 
„Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Варна” 
(ИПГВР), разработен в рамките на проект „Подкрепа за разработване 
на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. 
Варна”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161РО001/1.4-07/2010/003 от ОП „Регионално 
развитие” 2007-2013 год., както следва: 

- Наименованието на проект: „Обследване за енергийна 
ефективност и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на 
СОУ „Димчо Дебелянов”, гр. Варна“, се променя на: „Реконструкция, 
основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата 
на СОУ „Димчо Дебелянов”, гр. Варна“. 

- Наименованието на проект: „Реконструкция на ул. „Мара 
Тасева” и основен ремонт на бул. „Първи май”, ведно с прилежащи улици 
към „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД и СОУ „Проф. 
д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”, с изграждане на пешеходни 
пасарелки, скатно залесяване на брега Канал „море-езеро”, изграждане на 
детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки, 
търговски обекти и велоалеи на територията на паркоустройствена зона за 
обществено обслужване, 27 м.р., район „Аспарухово”, гр. Варна”, се 



променя на: „Реконструкция на ул. „Мара Тасева” и основен ремонт на 
бул. „Първи май”, ведно с прилежащи улици към „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко 
Антонов Марков – Варна” ЕООД и СОУ „Проф. д-р Иван Шишманов” в 
местност „Вилите”, с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно 
залесяване на брега Канал „море-езеро”, изграждане на детски площадки, 
зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи на територията 
на паркоустройствена зона за обществено обслужване, 27 м.р., район 
„Аспарухово”, гр. Варна”. 

- Наименованието на проект: „Обследване за енергийна 
ефективност и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на 
І-во ОУ, гр. Варна“, се променя на „Реконструкция, основен ремонт и 
прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на І-во ОУ, гр. 
Варна“; 

- Наименованието на проект: „Обследване за енергийна 
ефективност и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на 
СОУ „П. Кр. Яворов“, гр. Варна“, се променя на: „Реконструкция, 
основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата 
на СОУ „П. Кр. Яворов“, гр. Варна“; 

- Наименованието на проект: „Обследване за енергийна 
ефективност и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на 
VII СОУ „Найден Геров“, гр. Варна“, се променя на: „Реконструкция, 
основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата 
на VII СОУ „Найден Геров“, гр. Варна“. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
1075-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13017925ВН/02.08.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
община Варна да подготви и да кандидатства с проектно предложение по 
„Програма BG 06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК”, Компонент 2 – 
Грижа за деца в риск”, с максимално допустимата стойност на 
безвъзмездната помощ – 250 000 Евро. 

1075-12-1. Кметът на община Варна да води преговори и да 
подпише споразумение за партньорство по проекта с общината – 
партньор и с една от страните донори на програмата: Кралство Норвегия, 
Исландия или Лихтенщайн. 

1075-12-2. Да подпише договор за изпълнение на проекта – 
Споразумение между програмния оператор и община Варна. 



Предназначението на сградите на общинските детски градини, 
обекти на извършване на строително-ремонтни дейности, финансирани 
по проекта, да не се променя за период от 10 години след приключване на 
дейностите по проекта. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



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 

№ 22 
от заседание, проведено на 06.08.2013 г. 
по точка  тринадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Структури и общинска администрация” относно: 
(1) – промяна в структурата и общата численост на общинската 

администрация. 
 

 Докл.: Владимир Тонев – вр.и.д. Председател на ВрК„СОА“ 
 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 30 

 Общински съвет – Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1076-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Иван Портних – кмет на община Варна с изх. № 
РД13017818ВН/01.08.2013 г., Общински съвет – Варна одобрява промени в 
структурата и общата численост на общинската администрация в община 
Варна, считано от 01.09.2013 г., както следва: 

1. Създава дирекция „Туризъм” в специализирана администрация на 
община Варна с обща численост 14 щатни бройки. 

 Дейността на новосъздадената дирекция да се обезпечи с: 
- 8 щатни бройки от отдел „Туристическа и морска политика”, 

дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”; 
- 6 щатни бройки – увеличаване числеността на дейност 122 

„Общинска администрация” – дофинансиране. 
2. Дейност „Общински културно информационен център” с 

численост 7 щатни бройки да премине на пряко подчинение на Директор 
на дирекция „Туризъм” и да се преименува на „Туристически 
информационен център”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



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 
№ 22 

от заседание, проведено на 06.08.2013 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински 
съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 
периода 01.01.2013 г. – 31.07.2013 г. 

 

      Докл.: Иван Луков– Председател на ОбС 
     
    

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1077-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 
и във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от Правилника за организация и дейността 
на Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет – Варна приема отчет на 
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински 
съвет – Варна и неговите комисии за периода 01.01.2013 г. – 31.07.2013 г.”. 

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

   
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 
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