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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
………… /гражданин/ 
Имам питане към дневния ред. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Заповядайте, г-н Костадинов.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Сега, първо искам да призова за малко тишина, защото достатъчно 

слушахме крясъци. Мисля, че тука сме нормални хора, искам да си 
говорим тихо. Искам да си говорим тихо. Второ, това … Това, което искам 
да призова всички в залата в момента е, нарочно изчаках да мине цялата 
лудница в самото начало. Миналата седмица беше 24 април, 98 години от 
арменския геноцид. Тази дата е включена в нашия …  

 
Снежана ДОНЕВА 
Господине, много Ви моля. Пречите на работата.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Тази дата е включена в нашия календар с дати, които ние 

отбелязваме. Затова сега ще помоля, както миналата година, както и преди, 
имаме решение на общинския съвет, с което признаваме арменския 
геноцид, да станем и с минута мълчание да почетем жертвите, след което 
ще си задам въпроса. Благодаря ви.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. .. Сега в момента ли? Колеги …  
 
/едноминутно мълчание/ 
 
Благодаря на всички колеги.  



Първа точка - „Питания и отговори на питания“. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така, по втора точка. Въпросите ми са два. Първият е свързан с една 

жалба, която е подписана от 120 души, жители на ул. „Страцин“ 15. Става 
дума за една незаконна сграда, която липсва на кадастралната карта на 
Варна от 85 г. насам, защото е отчуждена и е предвидена за събаряне. 
Събарянето не се е случило, в резултат на което там вече повече от 24 г. 
живеят самонастанили се хора, които подлагат всички околни жители на 
улицата, които са три блока – 22, 23 и 25. Това е под високите блокове на 
„Владислав“, в близост до мола, над „Максуда“. Тази сграда там освен, че 
се обитава от незаконно самонастанили се хора, в нея има най-различни 
видове животни, коне, каруци, няма никакви хигиенни норми. Хората, 
които живеят там са подали сигнали до абсолютно всички институции и то 
не от днес, не от вчера. Жалбата, която държа в момента и която е 
последната за сега, е от 19.11.2012 г. Моят въпрос е, особено във връзка с 
промените в Закона за устройство на територията, които вече императивно 
задължават общината, в случая при нас и районните кметства, да събарят, 
не РДНСК както беше преди. Кога, много прост въпрос, кога тази сграда 
ще бъде съборена, а самонастанилите се хора ще бъдат разкарани от там? 

Втория въпрос е свързан с ремонта на бул. „Сливница“, както е добре 
известно там бяха спрени тролеите, което създава два големи проблема. 
Първият е, че липсва алтернативен превоз естествено, но на пенсионерите 
картите, които са за примерно 82, не се признават за други линии, обходни. 
На второ място учениците, които са в техникумите, от строителния до 
самите основни техникуми, които са в района на пожарната, имат сериозен 
проблем с предвижването. Въпросът ми, има ли въобще някаква мисъл в 
общинското ръководство как да се реши този въпрос, защото ремонта ще 
трае поне до края на учебната година. При всички положения няма да 
свърши нали до края на юни. Така че този въпрос и за учениците и за 
пенсионерите е много сериозен и аз настоявам да се реши максимално 
бързо. Благодаря.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря на г-н Костадинов. Други .. Заповядайте госпожо. 

Заповядайте.  
 
…………….. /гражданка/ 
Уважаема г-жо председател, към тези питания и всичко, което ви 

казах до тук, искам да помоля по някакъв начин общинския съвет да вземе 
някакво становище, тъй като ние сме подавали не веднъж сигнали. 
Говорим в същия момент за защита на хората. Значи, говоря за този 



общински приют, от който тръгва абсолютно голяма зараза. Нищо не се 
прави. Всички кучета там може да влязат здрави, излизат болни … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Моля за тишина. 
 
…………….. /гражданка/ 
Много ви моля, много е важно. И се разселват в центъра на Варна с 

краста, с гъбички и какво ли не. Тъй като съм координатор на „Хепасист“ и 
се занимавам с хепатита, който е плъзнал абсолютно по циганските махали 
или ромските, както ги наричате. Трябва да ви кажа, че в Каменар е пълно 
с хепатит, да не говорим и за други заболявания. Самите изпражнения на 
животните се изсипват в кофите за боклук, които са фактически отвънка 
пред каменарския приют, тъй като всичко, което е влязло вътре за 
постройка и за ремонт е потънало неизвестно как. Искаме до тук .. достъп 
до документи, достъп до информация не ни се дава. И другото, което е 
най-интересното, общинските съветници моля да ми отговорят, след като 
имат достъп до информация, кога са вземали решение. 1,99 да плащат 
гражданите за достъп до информация на листче и да се разпръскват всеки 
един въпрос по два – три, за да може да се събират безкрайно много пари. 
Значи, нашата молба на неправителствените организации е следната: 
общинския приют да бъде затворен, за да бъде цялостно дезинфекциран и 
обработен както е редно. Тези хора, които до сега не са си гледали 
работата да бъдат освободени. Всеки, който желае да работи там да си 
подаде документите, CV-та и да се яви на конкурс, както му е реда. И там 
не е место за полицаи и хора, които са свързани със свои връзки роднински 
и си делят абсолютно дори и от животните, крадат им дела … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря.  
 
…………….. /гражданка/ 
Там е местно за хора, които трябва да работят и да защитават тоя 

град. Благодаря ви. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря Ви и аз. Ще го имаме предвид и ще го гледа общинския 

съвет. 
 
………… /гражданин/ 
Г-жо председател. 
 
 



Снежана ДОНЕВА 
Д-р Бояджиев. 
 
………… /гражданин/ 
Г-жо председател. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Д-р Бояджиев беше преди Вас.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Може ли думата? 
 
Снежана ДОНЕВА 
Да, заповядайте. .. Много моля, запазете тишина. Ще прекратя 

сесията.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Моето питане …. Моето питане е във връзка с ремонта … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Може ли да запазите тишина, ако обичате, в залата?  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Моето … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Искаме да чуем питането.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Моето питане е във връзка с извършен ремонт на ул. „Брегалница“, 

по които излизат колите на спешна помощ. Официално подаден сигнал от 
спешна помощ е, че се разбиват, вече четири от машините са разбити 
въпреки извършения ремонт от община Варна. Мисля, че е крайно време 
да влезе механизма за гаранция на извършените ремонти, за да могат 
колите които оказват, реално спасяват човешки животи да не се разбиват 
преди да са отишли на адрес. Конкретното ми питане е към временно 
изпълняващия длъжността г-н Бозов, да се влезе в механизъм на гаранция 
на така направените строително – ремонтни работи на ул. „Брегалница“, 
където всеки един от нас като мине може да види пет огромни дупки, по 
които трябва да се съобразяват колите карайки на спешен адрес. Благодаря 
за вниманието.  

 
 



Снежана ДОНЕВА 
Благодаря Ви, д-р Бояджиев. Станислав. 
 
………… /гражданин/ 
Г-жо председател, дами и господа общински съветници … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Не съм Ви дала думата. 
 
………… /гражданин/ 
Преди малко това беше кощунство с паметта на момчето, което 

изгоря. Защото той изгоря с искане оставката на Кирил Йорданов и 
общинските съветници, да не забравяме и това …  

 
Станислав ИВАНОВ 
Г-жо председател, … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Може ли по-силно, че не се чува. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Да. Г-жо председател, искам, вземам повод от предложението … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Моля за тишина. 
 
Станислав ИВАНОВ 
… и питането на г-н Бояджиев, групата на ГЕРБ преди три месеца 

постави този въпрос. Имаме положително становище на комисията по 
„Транспорт“. Значи това касае целия град. Това не касае само определена 
група от хора. Колите на бърза помощ знаете излизат в еднопосочна улица. 
И това е важно. Отговорът, който получихме от администрацията е, че е 
обект на друго комуникационно решение. Извинявайте много, обаче ако се 
нуждаете от такава животоспасяваща ситуацията и ви се оправдаят, че 
понеже подхода е еднопосочен и не могат да достигнат за 5 мин. до вас, 
тогава как ще се почувствате? Преди три месеца сме сигнализирали за този 
случай заедно с г-жа Рашева. И аз държа наистина, кой ще отговори от 
администрацията не знам, но да има решение. Това касае целия град и 
всички нас. Това са важните решения.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. .. Други питания и отговори на питания? Заповядайте, 

представете се.  



………… /гражданин/ 
Много моля, във връзка с подписката, която внесохме. Внесени са 32 

хил. гласа, достатъчни са 15 500, за да може общинския съвет … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Може ли по-силно, не се чува. 
 
………… /гражданин/ 
… днес да вземе отношение и той е длъжен да вземе отношение и да 

гласува какво ще прави по-нататък. Искаме да се проведат, искания 
референдум да се проведе едновременно с местните избори, за да се 
спестят средства на общината и на гражданите. Това е важно да стане днес, 
да се обсъди, да се вземе отношение, да се разгледат нещата, които са 
внесени много отдаван като документи. Няма нищо особено ново в моето 
предложение освен, днес да се извърши следващата стъпка.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Къде сте ги внесли документите?  
 
………… /гражданин/ 
Документите са внесени в район „Приморски“ и са пренесени в 

район, в главна община в деловодството, поради инсценираната бомба в 
петък. Това се знае от целия град. В момента са вече в деловодството на 
град Варна. Ако ще чакате празниците пет дена да минат и тогава да 
вземате следващите действия, това означава да се загуби една седмица. И 
приближаваме местните избори. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Може ли да Ви отговоря? Ще ги пратим в ГРАО за проверка и 

действаме по въпроса.  
 
………… /гражданин/ 
Пратете ги в ГРАО за проверка … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Да, и действаме по въпроса.  
………… /гражданин/ 
… а междувременно вземете отношение по искането по принцип. 

Имате право да вземете това искане и без подписка, много добре го знаете. 
Има го в Закона за пряко участие на гражданите в местната власт … 

 
 
 



Снежана ДОНЕВА 
Добре, аз и моите колеги не сме виждали подписката какво точно сте 

написали там, какви са въпросите … 
 
………… /гражданин/ 
… много моля общинските съветници … 
 
Снежана ДОНЕВА 
… не сме виждали подписката, какво точно сте написали там, какви 

са въпросите … 
 
………… /гражданин/ 
… по редовния ред през януари, там пише какво е написано … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Много Ви моля, ще го разгледаме. Казах … 
 
………… /гражданин/ 
Искаме да чуем мнението на Общински съвет – Варна по този въпрос 

…  
 
Снежана ДОНЕВА 
… ще го пратим в ГРАО и ще го разгледаме. 
 
………… /гражданка/ 
Относно подписката за референдума …  
 
Снежана ДОНЕВА 
Моля .. Кажете.  
 
………… /гражданка/ 
Относно подписката за референдума, от три месеца се върти в 

медиите. Не знам да има гражданин на Варна, който все още да не е 
запознат с текста й. Така че 32 хил. подписа са събрани с желанието на 
варненци да има референдум. Ще кажа само две изречения история. 
Първото разширяване на Морската градина и създаване от Новак, и 
фактите от последните 10 год., които редуцират размера на Морската 
градина последователно няколко пъти под предлог, че и това не е Морска 
градина, и това не е Морска градина, и това не е Морска градина,  и това не 
е Морска градина. Попитайте първия пенсионер, който хванете или най-
малкото дете къде е Морската градина, то ще ви покаже. 

 
 



Снежана ДОНЕВА 
Добре, благодаря.  
 
………… /гражданка/ 
И понеже никоя институция не се произнесе за това до къде стига в 

посока морето Морската градина, всяка институция бяга от отговорност и 
прикрива нищожни сделки, дори и главния прокурор, заради това беше 
стигнато до тази подписка. Ще припомня, че миналото лято протеста, 
който беше на кръстовището на трети юли, непосредствено преди сесията 
на Общински съвет, то не беше само за горната част на Морската градина. 
Той беше за цялата Морска градина. Така че молбата, която сме внесли е 
да вземете решение сега за насрочване на извънредна сесия на Общински 
съвет след примерно около две седмици, когато подписката ще е проверена 
и когато ще влезем в сроковете, за да може да се икономисат стотици 
хиляди левове – пари на варненските данъкоплатци, за да се проведе 
референдума за Морската градина, да си … гражданите на Варна … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Добре, благодаря.  
 
………… /гражданка/ 
… до къде да е морската и какво да се строи, заедно с кметските 

избори … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Добре, благодаря. Искам само да поясня, че подписката е дошла в 

община Варна в 16:30 ч. в петък, обработва се, казах ви и току що, че ще я 
дадем в ГРАО и ще разгледаме въпроса. Има думата Владимир Тонев, 
общински съветник.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Изключително съм благодарен и благодаря за гражданската 

инициатива, която е проявена по отношение на запазването на Морската 
градина. Искам да ви кажа, че ще направим всичко възможно да натиснем, 
ако мога така да се изразя, в ГРАО да излязат максимално бързо с 
отговорите. На 15 май най-вероятно ще имаме редовна сесия, където това 
ще може да се разгледа и се надявам, както и госпожата каза – да ги 
съчетаем изборите за кмет с гласуването дали да има или няма 
референдум, и да го разгледаме това на 30 юни на Общински съвет. .. 15 
май очакваме пак да имаме сесия. До тогава, ако ГРАО са приключили ще 
го гледаме на сесия и ще излезем с решение. Благодаря за гражданската 
инициатива.  

 



Снежана ДОНЕВА 
Заповядайте.  
 
………… /гражданин/ 
Ще ме извините много за притеснението. За тази Морска градина и 

за всичко друго. Явно общинските съветници имат някаква голяма 
далавера там, щом не искат да го внесат да го разгледат. Разбирате ли? Или 
колко да ви го обясняваме това нещо? 

 
Снежана ДОНЕВА 
Каква далавера? Аз ви обяснявам, че в петък е внесено … 
 
………… /гражданин/ 
Явно нещо е платено … 
 
Снежана ДОНЕВА 
… ще го гледаме на следваща сесия … 
 
Владимир ТОНЕВ 
Току що това ви обясних, господине … 
 
………… /гражданин/ 
… от миналата година става въпрос за тази подписка. От миналата 

година. Всички знаят наистина. Вземете … 
 
Владимир ТОНЕВ 
Подписката са я внесли на … 
 
………… /гражданин/ 
… наистина истинско отношение. Вие сте хората, които трябва да се 

грижите за тези неща … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Казахме ви, на 15 ще … 
 
………… /гражданин/ 
… или някой ви плаща, някой ви плаща сигурно … 
 
Владимир ТОНЕВ 
Господине, каквото и да говорите има закони. Подписката е внесена 

в петък … 
 
 



………… /гражданин/ 
… тези закони са ясни. Ние ги знаем тези закони. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Подписката е внесена в петък, днеска сме понеделник. Гарантирам 

ви, че веднага след като ГРАО … 
 
………… /гражданка/ 
… подписката … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Не съм ви дала думата.  
 
Владимир ТОНЕВ 
… и ще го гледаме. 
 
………… /гражданка/ 
… обаче пак взимате проценти … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Изключете десния микрофон. 
 
………… /гражданка/ 
Може ли само?  
 
Снежана ДОНЕВА 
Не може.  
 
………… /гражданка/ 
Само … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Вече достатъчно говорихте, имаме достатъчно точки. Казах ви, че ще 

разгледаме подписката … В петък е внесена в общината. … Вие сте я 
внесли в кметство „Приморски“ и след това е дошла тука. … Преминаваме 
към следващата точка от дневния ред. Втора. … А, извинявай. Добромир 
Радушев. … Заповядай.   

 
Петър РАДУШЕВ 
Уважаема госпожо председател … 
 
Снежана ДОНЕВА 
Запазете тишина, ако обичате.  



Петър РАДУШЕВ 
… уважаеми г-н кмете, уважаеми дами и господа общински 

съветници. Възползвам се от правото си да взема думата съгласно 
последните изменения в правилника, който беше гласуван от общинския 
съвет, като гражданин. Казвам Петър Радушев и съм бивш директор на 
дирекция „Европейски и национални оперативни програми“. Това, което 
ще кажа, ако разбира се желаете да ме изслушате, е меко казано шокиращо 
и потресаващо. Но аз ще го изнеса като въпроси, защото такъв е реда и 
правилника. И ако ми дадете думата аз ще споделя пред вас основно, 
заради интереса на варненци към темата, това са неща, които живо 
вълнуват всички граждани на Варна, всички общински съветници, всички 
хора, които живеят и работят, и учат в този град. Въпросите са свързани, 
тъй като в последната седмица узнах за едни изключителни реаниматорски 
способности на някои определени колеги от политическа партия по 
отношение на проекта за интегрирания градски транспорт. … 

 
…………. /граждани/ 
Коя партия? Кажи партията. …. 
 
Петър РАДУШЕВ 
Ами партията е ГЕРБ, вие знаете. …. Сега, аз изобщо не искам да 

правя политически алюзии и изявления. В никой случай. В никой случай. 
… Въпросите са следните. Първо, кой инициира сделката, която не стана 
благодарение на администрацията и основно на мен и на Кирил Йорданов 
с „Транстриумф“, по която има подписан договор и 1,5 млн. неустойка, ако 
арбитражния съд ни осъди, ще бъдат платени от община Варна. Второ, кой 
инициира предварително с благородна цел, доставката на автобусите, пак 
казвам – изключително добра идея е да се доставят рано, при условие, че в 
договора за безвъзмездна финансова помощ има изрична клауза за наличие 
на договор за публична услуга по европейския регламент 1370, между 
община Варна и вътрешния превозвач „Градски транспорт“, който ако не е 
подписан не може да стане доставката на тези автобуси. Т.е. дори и да 
мине обжалването, доставка на автобуси няма да има. Някой го направи с 
предизборна цел, за може преди парламентарните избори юли, когато 
тогава се говореше, да може да отреже лентичките за автобусите, знаейки 
че в договора има такава клауза. Защо такъв договор все още няма и това е 
третия ми въпрос. Кой последните два месеца провали преговорите с 
европейската банка за възстановяване и развитие, чиито параметри бяха 
гласувани от уважаемите общински съветници преди повече от година и 
договора беше пред финализиране за осигуряване при изключително 
благоприятни условия на 13,5 млн. лв., което е процента на съфинансиране 
на община Варна в този проект, съгласно анализа „ползи и разходи“. Защо 
и кой не допусна, тъй като европейската банка предлага техническа 



помощ, а това вече се случи и в София и в Бургас, и те са пет такива 
договора, не допусна банката да даде 350 хил. евро безвъзмездна помощ, 
от които 100 хил. евро за изработване на въпросния договор без който не 
може да стане доставката на автобусите, 150 хил. евро за изработване на 
стратегия за паркиране и синя зона, и още 100 хил. евро за нова 
транспортна схема. Абсолютно безвъзмездни средства. Без този договор не 
може да бъдат доставени автобусите. Ние го нямаме. Аз имам документите 
и мога да ви кажа, чий подпис стои, тъй като уважаеми господин кмет 
Бозов го е разпоредил за проверка и доклад, и на докладната стои едно 
голямо „не“ на разговорите с европейската банка. А общинския съвет е 
гласувал за този кредит и ние нямаме договор, нямаме и доставка. 
Четвърто, кой разпореди, въпреки моето изрично несъгласие да започне 
ремонт на „Владислав Варненчик“ и защо? .. И защо? .. А аз ще ви кажа 
ситуацията каква беше. Януари месец, януари месец в кабинета на кмета 
Йорданов, г-н Портних, г-н Апостолов, г-н Караденчев и други, те си знаят 
кои са, поставиха въпроса 5 млн. иска да даде правителството за 
„Владислав“. Чудесно. Но защо за „Владислав“? Уважаеми дами и господа, 
ние имаме спечелени 115 млн., от които 32 млн. за градския транспорт за 
инфраструктура. За цялата бърза бус – лента и за цялостна подмяна с 
европейски средства от „Владиславово“ 406 - обръщача, …, „Св. Елена“, 
„Трети март“, надолу по „Ян Хуниади“ … Договора е подписан. Договора  
е подписан. По „Ян Хуниади“ и надолу по целия „Владислав“ от „Двете 
кули“. От „Двете кули“ та чак до „Мария Луиза“. До Катедралата. Не беше 
ли по-удобно питам аз, правителството иска да даде 5 млн. – дайте ги за 
„Сливница“, направете „Сливница“. До година този булевард ще бъде 
оправен със средства. Какъв е проблема обаче? Проблема е, че само с този 
жест благодетелите зачеркнаха 10 млн. лв. от този европейски проект. И 
това не е всичко. Проблема е друг. Проблема е, че това може да окаже 
влияние върху интегрираната система на целия градски транспорт и да не 
бъде признат този разход. А доставката на 70-те автобуса е следствие на и 
единствено на интегрираността, и наличието на бърза бус – лента. Само с 
един жест бяха зачеркнати между 8 и 10 млн. за инфраструктура за 
цялостно преасфалтиране на целия „Владислав“ … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Г-н Радушев, изчерпахте времето.  
 
Петър РАДУШЕВ 
60 … 60 км. бордюри, а там имаме да правим и велоалеи. Поставя се 

под съмнение реализацията на целия проект. Защо? За да може да се 
отрежат лентичките на „Владислав“ ли? Не беше ли питам, като варненец, 
като човек към варненци казвам, с което завършвам. Не беше ли по-добре 
правителството да даде 5 млн. за „Сливница“? С общинските средства да 



се оправи „Трети март“, а „Владислав“ да остане за следващата година с 
европейските 10 млн., които са само за това. А сега и проекта под въпрос, а 
изпълнението нямам представа как е. Благодаря ви. А допълнителни 
разяснения по проекта, кой как е реанимирал, какво е реанимирал и какво е 
правил, си запазвам правото да дам в познатата ви до сега форма. 
Благодаря и успешна работа.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. Д-р Янко Станев. .. Д-р Янко Станев поиска думата.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги и гости. Много трудно 

е, много е трудно от тази трибуна, когато си емоционално зареден да 
дадеш правилна управленска оценка на определени управленски действия. 
Така беше трудно на някои колеги в началото, бивши наши колеги, да се 
изкажат, пребиваване на места и със специален режим, получили явно и 
трайни разбирания или промени в разбиранията, така е трудно и д-р 
Радушев, мой приятел от дълги години. Всичко това е хубаво д-р Радушев, 
което казвате. Има два проблема. Първия, във втората част, за „Владислав“ 
– няма да падне проекта за интегриран градски транспорт и ако искате, 
понеже съм тука 23 г. в тази сграда, елате след 23 месеца да видите дали 
ще падне. Може да падне обаче, ако някой доносничи срещу проекти и 
срещу дейности на община Варна. Ако някой изпраща подвеждаща 
информация или извършва подвеждащи действия, като примерно – ако не е 
спечелила фирмата, която той иска да протестира като замаян пред 
съответните институции. И тука спирам, защото днес сесията не е за 
махленски разправии. А бих могъл да кажа много неща. По различни 
проекти. И тъй като смятам, че работния орган на община Варна за 
разглеждането на подобни важни въпроси, безспорно със съответните 
комисии, където гражданите също могат да участват и да видят дебат. 
Затова приканвам д-р Радушев на всяка една комисия по „Европроекти“, 
по „Финанси и бюджет“ и всяка една, която засяга, да заповядате, лично 
Ви каня, с документите които притежавате, от другата страна 
администрацията с документите които притежава, от трета страна ние, и от 
четвърта страна гражданите да видят всичко. Благодаря.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Временно изпълняващ длъжността кмет иска думата. … Моля ви се, 

г-н Живков, има думата кмета. … Запазете тишина. … Изключете десния 
микрофон.    

 
Христо БОЗОВ 
Уважаема г-жо председател, уважаеми общински съветници … 
Снежана ДОНЕВА 



Моля ви запазете тишина.  
 
Христо БОЗОВ 
… граждани. Позволете ми и аз да взема думата в този знаменателен 

ден, велики понеделник. Да не забравяме, че сме в страстната седмица и в 
страстната седмица повече трябва да се молим, отколкото да даваме израз 
на това, което ни вълнува. Какво ми прави впечатление напоследък и защо 
ми се иска оставката? Защо е тази подписка на Цветница? Знаете, че в 
понеделник Христос влиза в храма и вижда търговците вътре. На 
тържището и търгуват. Виждам, че не всички ме гледате право в очите, 
както аз ви гледам. … И то трима – четирима от вас, не всички. Другите 
хора, които са се разписали освен трима – четирима, според мен са се 
разписали от партийна дисциплина и аз не ги обвинявам за нищо. Но 
инициаторите, с тях си казахме много неща през седмицата. Видях, че през 
последната .. През последната седмица се опитваха да ми окажат натиск в 
една или друга посока. Но видяха, че това, което се опитват няма как да 
стане. Затова, учудвам се, че две седмици преди изборите искат да ме 
сменят с човек, който ще бъде политически пристрастен. … Знаете, че аз 
поех, поех този ангажимент именно защото исках изборите да се проведат 
честно, справедливо, в града да има ред и обществения ред в града е много 
по-добър, отколкото преди един месец. Не го забравяйте това. 
Инфраструктурните проекти, които трябваше да се направят  – 
„Владислав“ се завърши .. Какъвто и да е бил, по какъвто и .. Аз няма да 
взема отношение по това дали е в проекта или не, защото не съм в темата 
от тогава. Но „Владислав“ се завърши един месец предсрочно. Вчера вече е 
пуснат, а трябваше да е пуснат в края на май. И това е благодарение на 
хората, които са тук и няма да търпя да го обиждате. Защото точно г-н 
Караденчев ходеше всеки ден да наблюдава какво се случва на 
„Владислав“, докато вие се занимавахте с други работи. .. И не ви прави 
чест с този човек да се отнасяте по този начин. Да му искате оставката и 
след това да идвате при мене в кабинета, все едно нищо не е станало. Това 
ли ви е мъжкото поведение? Аз така ли съм се държал с вас? … Затова 
имайте на предвид, че това с което аз се захванах за един месец се случи. 
Инфраструктурните проекти се предвижват и реда в града е по-добър, и ще 
си отида с чисто сърце, с вдигната глава, но това което каза г-н Данов – 
знаете, че бях обещал да не се кандидатирам. Сега, благодарение на 
вашите действия ме карате в тази насока. Ако хората кажат, отивам в тази 
посока. … Не искам да го тълкувате … 

 
Снежана ДОНЕВА 
Оставете г-н Бозов да приказва, после ще го подкрепите. Оставете го 

да се доизкаже.  
Христо БОЗОВ 



Не искам да го тълкувате и като нещо предизборно. Казвам ви какво 
чувствам в момента, и какво исках да дам през този период на града. .. Има 
хора, които тука с мъжко поведение, има хора които гледат как да 
изпързалят някой. Затова всичките ми действия бяха насочени и към, и 
срещи търговците от храма. Проверката в „Инвестиционна политика“ ще 
излезе съвсем скоро, ще видите там какво ще излезе. Но аз ви съветвам – 
проверете си общинските фирми. Какво се случва в „Градски транспорт“, 
„Ученическо и столово хранене“. А не си обръщайте погледа само към 
администрацията и да обещавате, и да убеждавате, че тя не си е вършила 
работата. Естествено, че администрацията е в стрес в този период. Как да 
работят хората? Постоянно се искат оставки, постоянно има натиск. И 
защо го правите това преди изборите? Какъв ви е мотива? Отговорете ми 
на това. .. Може и да има някакви пропуски в администрацията, но това ли 
е най-важното в този период? … Не искам да коментирам за някой друг. 
Поемам като отговорност това, което не се е случило в този период, 
сигурно и аз съм грешен, няма как, но пак казвам – това, което бях обещал, 
един спокоен град, вече е така. Вие се опитвате в момента да обърнете пак 
положението. Защо? Кому обслужва това нещо? Кой има интерес? ... Казах 
ви, че през този период ще се води една спокойна работа, една обикновена 
работа и това се случи. Нито съм искал да се качвам в черния мерцедес, 
даже съм го обявил да се продава на търг. Нито някакви други облаги съм 
имал през този период. … Не ме интересува това нещо. Исках в града …  

 
Снежана ДОНЕВА 
Моля за тишина. .. Оставете … 
 
Христо БОЗОВ 
Не може да се направи промяна и прозрачност без всеки в тази 

седмица да си даде сметка за това, какво той е направил. И как се чувства. 
В края на краищата ние сме християни, замислете се и за това, не гледайте 
само властта и келепира.  

 

…………. /граждани/ 
Браво, браво …….. 
 

Снежана ДОНЕВА 
Благодаря. … Преминаваме към следваща точка от дневния ред. … 

Ми никой не вдига ръката. … Проект за решение на Общински съвет – 
Варна. …. Ми почивайте. Почивайте, почивайте, няма никакъв проблем. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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

                                        съгл. пълн. № ОС13000523ВН/10.04.2013 г. 
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ОТНОСНО: Отмяна на решение № 895-1/16/27.03.2013 г. на 
Общински съвет – Варна и избор на временно изпълняващ длъжността 
кмет на община Варна. 

 
     Докл.: Снежана Донева – Председателстваща ОбС, 

съгл. пълн. № ОС13000523ВН/10.04.2013 г. 
 

     
 Общ брой присъстващи общински съветници – 30  
 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

915-2. На основание чл. 21, ал. 2, чл. 42, ал. 4 и ал. 9 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отменя свое решение № 895-1/16/27.03.2013 г., с 
което е избран Христо Стоянов Бозов, заместник-кмет на община Варна, 
за временно изпълняващ длъжността кмет на община Варна за срок до 
полагане на клетва от новоизбрания кмет. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  26, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 
 
 
 
 
916-2. На основание чл. 21, ал. 2, чл. 42, ал. 4 и ал. 9 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна избира Димитър Тодоров Николов, заместник-
кмет на община Варна, за временно изпълняващ длъжността кмет на 
община Варна за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет с 



индивидуална основна месечна заплата, определена за кмета на община 
Варна, считано от датата на избора. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  29, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 17/ 
 
 
 
 
 
 

917-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 и 
ал. 2 от АПК, с оглед защита на особено важни държавни и обществени 
интереси и за предотвратяване на значителни или трудно поправими 
вреди, причинени от евентуалното осуетяване или сериозно затруднение 
изпълнението на акта, Общински съвет – Варна допуска предварително 
изпълнение на решение № 916-2 за избор на временно изпълняващ 
длъжността кмет на община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 30, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 
 
 
 

   
 
  
 

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

съгл. пълн. № ОС13000523ВН/10.04.2013 г. 



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 
№ 17 

от заседание, проведено на 29.04.2013 г. 
по точка  трета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Допълнение на решение № 895-1/16/27.03.2013 г. на 
Общински съвет – Варна.  

 
Докл.: Снежана Донева – Председателстваща ОбС,  

съгл. пълн. № ОС13000523ВН/10.04.2013 г. 
 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 30 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

918-3. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна допълва свое решение № 895-1/16/27.03.2013г., с текста: „с 
индивидуална основна месечна заплата, определена за кмета на община 
Варна, считано от датата на избора.” 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
 

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

съгл. пълн. № ОС13000523ВН/10.04.2013 г. 



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 
№ 17 

от заседание, проведено на 29.04.2013 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на отчет за извършените разходи от 
Председателя на Общински съвет – Варна, във връзка с участие в общото 
събрание на НСОРБ и НАПОС за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г.  

 

     Докл.: Снежана Донева – Председателстваща ОбС,  
съгл. пълн. № ОС13000523ВН/10.04.2013 г. 

 
     
    

Общ брой присъстващи общински съветници – 29 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

919-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, т. 4 
от Наредбата за командировките в страната и във връзка с писмо изх. № 
РД13008621ВН/09.04.2013 год. от Кмета на община Варна с приложен 
отчет, Общински съвет – Варна одобрява отчета за извършените разходи 
от Председателя на Общински съвет – Варна за командировки в страната 
за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г., в размер на 427,00 лв. 

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

 
   
 
  
 

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

                              съгл. пълн. № ОС13000523ВН/10.04.2013 г. 



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 
№ 17 

от заседание, проведено на 29.04.2013 г. 
по точка  пета 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) – поправка на очевидна фактическа грешка в приложение № 1 
към решение № 900-4/16/27.03.2013 г. на Общински съвет – Варна.  

(3) – даване на съгласие за участие на СБАЛОЗ „Д-р Марко 
Антонов Марков” Варна ЕООД по схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за 
реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения 
в градските агломерации” по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. 

 
    Докл.: Ивайло Митковски – Вр.и.д. Председател на 

ПК „Здравеопазване“ 
      
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

920-5. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на  Общински съвет 
– Варна  № 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 –  34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 
 
 



921-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и  чл. 62, ал. 2 
от АПК и във връзка с писмо с изх. № РД13006295ВН-001ВН/12.04.2013 г. 
от доц. Христо Бозов – Вр.и.д. Кмет на община Варна, Общински съвет – 
Варна допуска поправка на очевидна фактическа грешка в т. 518 
Приложение към решение № 900-4/16/27.03.2013 г. на Общински съвет – 
Варна, както следва: 

- в т. 518 вместо „Тодорка Божидарова Димитрова, молба вх. № 
РД13000347ВН/07.01.2013 г. – 400 /четиристотин/ лв. за дъщеря й 
Борислава Иванова Димитрова....”.   

- да се чете “Теодора Божидарова Димитрова, молба вх. № 
РД13000347ВН/07.01.2013 г. – 400 /четиристотин/ лв. за дъщеря й 
Борислава Иванова Димитрова....”.   

/за –  33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
922-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, писмо № ОПР 

78-4.4.13 на Министерството на здравеопазването, писмо с № 
РД13009657ВН/18.04.2013 г. от управителя на Специализирана болница   
за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов 
Марков” Варна ЕООД и по предложение от доц. Христо Бозов – Вр.и.д. 
Кмет на община Варна с изх. № РД13009657ВН-001ВН/24.04.2013 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за участие на Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко 
Антонов Марков” Варна ЕООД по схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за 
реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения 
в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие” 
2007-2013 г. (ОПРР), компонент 1 „Комплексни онкологични центрове и 
специализирани болници за онкологични заболявания”, за сумата, налична 
в резерва на схемата, но не по-малка от 2,6 млн. лева.  

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

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

                                       съгл. пълн. № ОС13000523ВН/10.04.2013 г. 



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 
№ 17 

от заседание, проведено на 29.04.2013 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Правна комисия” относно: 
(1) – изменение на Наредбата за организация на движението на 

територията на община Варна /НОДТОВ/, като вместо „Паркинги и 
Гаражи” ЕАД да се чете Общинско предприятие „Общински паркинги и 
синя зона”. 
 

  Докл.: Юлияна Боева – Председател на 
ПК „Правна комисия“ 

        
Общ брой присъстващи общински съветници – 26 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

923-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на доц. Христо Бозов – Вр.и.д. Кмет на община Варна вх. № 
РД13008524ВН/08.04.2013 г., Общински съвет – Варна изменя Наредбата 
за организация на движението на територията на община Варна 
/НОДТОВ/, като навсякъде вместо „Паркинги и гаражи” ЕАД да се чете 
Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона”.  

/за –  26, против – 0, въздържали се –0/ 
 
 

 
 

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

                                                        съгл. Пълн. № ОС13000523ВН/10.04.2013 г. 



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 
№ 17 

от заседание, проведено на 29.04.2013 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 

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

(1) – дарение на движими вещи – общинска собственост на 
„Градски транспорт” ЕАД Варна. 

(2) –  даване на съгласие за поемане на наема на собственици на 
отчуждени имоти, върху които се изгражда жилищен блок, находящ се гр. 
Варна, бул. „Вл. Варненчик”, бл. 108. 

(3) – продължаване срока за ликвидация на „Стопанска и 
спомагателна дейност” ЕАД /в ликвидация/. 

(4) – даване на предварително съгласие за преминаване на трасе на 
линеен обект на техническата инфраструктура, находящ се на територията 
на община Варна, землището на с.Каменар. 

(5) – бракуване на ДМА, собственост на „ДКЦ V – Света 
Екатерина” ЕООД. 

(6) – допълнение на решение № 879-13/15/20.02.2013 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(7) – създаване на Работна група с цел проучване възможностите за 
промяна в Приложение № 1 към НОАМЦУТОВ. 

 
    Докл.: Валентина Софрониева – 

Председател на ПК „СС“ 
          

Общ брой присъстващи общински съветници – 31 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

  
924-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 3 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и по предложение на Кмета на община Варна с № 
РД13006768ВН/21.03.2013г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 



община Варна да дари на „Градски транспорт” ЕАД Варна, следните 
вещи общинска собственост: 

- Товарен автомобил ЗИЛ – 131, номер 224 259, година на 
производство 1986г., стойност по доставни цени към 1998г. – 15 000,00 лв. 

- Товарен автомобил ЗИЛ – 157, номер 843 087, година на 
производство 1986г., стойност по доставни цени към 1998г. – 15 000,00 лв. 

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

 
  
 
 
 
925-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на община Варна с № РД12003497ВН-
008ВН/18.03.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие община Варна 
да заплаща месечен наем в размер до 250 /двеста и петдесет/ лева с 
включен ДДС, за апартамент /съобразно жилищната площ/, за ползваните 
от лица – обезщетени собственици на отчуждени недвижими имоти до 20 
/двадесет/ броя апартаменти, предназначени за задоволяване на 
жилищни нужди на военнослужещи към Министерството на 
отбраната. 

Община Варна ще заплаща посочената наемна цена до въвеждане в 
експлоатация на блок 108, находящ се в гр.Варна, бул. „Владислав 
Варненчик”, но не повече от края на настоящата календарна година 2013г. 

Общински съвет – Варна упълномощава Кмета на община Варна да 
извърши съответните действия по уреждане на наемните правоотношения 
с Министерството на отбраната, в съответствие с действащото 
законодателство.  

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

926-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 266, ал. 2 от 
ТЗ, във връзка с писмо от ликвидатора на "Стопанска и спомагателна 
дейност" ЕАД /в ликвидация/, с вх. № ОС 13000317ВН/13.03.2013 г. и 
предложение на Кмета на община Варна с изх. № ОС 13000317ВН-
001ВН/21.03.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
продължаване срока за ликвидация на „Стопанска и спомагателна 
дейност“ ЕАД /в ликвидация/ до шест месеца. 

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



927-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от 
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, 
решение по т. 13, протокол № 24/20.09.2012 г. на Експертен съвет за 
обекти на инженерната инфраструктура в община Варна, по молба вх. № 
АУ063557ВН-001ВН/01.10.2012 г. от Управителя на „Национална 
Електрическа Компания” ЕАД, Предприятие „ТРАФОЕЛЕКТРОИНВЕСТ” 
и по предложение на Кмета на община Варна № АУ063557ВН-
005/02.11.2012 г., Общински съвет – Варна дава предварително съгласие за 
преминаване на трасе на линеен обект на техническата инфраструктура: 
ВЛ 110 кV П/СТ „ВАРНА СЕВЕР” – П/СТ„КАВАРНА”, представляващ 
въздушен електропровод, по представен проект на етап: „Предварителен 
проект на подробен устройствен парцеларен план”, през общински имоти, 
находящи се на територията на община Варна, землището на с. Каменар, 
ЕКАТТЕ 35701, както следва: 

- ИМОТИ - ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ, на 
основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на 
ЗМСМА и чл. 8, ал. 3 от Закона за пътищата 
имот Начин на 

трайно 
ползване 

Вид 
територия 

Обща 
площ на 

имота 

Площ заета от 
сервитута на 

ВЛ 

Собственик 

№   дка дка  
000039 Полски път Земеделска 

територия 
3.599 0.154 ОБЩИНА 

ВАРНА 
000045 Полски път Земеделска 

територия 
12.501 0.494 ОБЩИНА 

ВАРНА 
000046 Полски път Земеделска 

територия 
31.005 0.395 ОБЩИНА 

ВАРНА 
000054 Път IV клас Територия на 

транспорта 
107.349 0.281 ОБЩИНА 

ВАРНА 
000065 Полски път Земеделска 

територия 
1.128 0.105 ОБЩИНА 

ВАРНА 
000071 Полски път Земеделска 

територия 
4.406 0.224 ОБЩИНА 

ВАРНА 
000072 Полски път Земеделска 

територия 
4.250 0.082 ОБЩИНА 

ВАРНА 
000077 Полски път Земеделска 

територия 
0.772 0.077 ОБЩИНА 

ВАРНА 
000079 Път IV клас Територия на 

транспорта 
27.706 0.576 ОБЩИНА 

ВАРНА 
000081 Полски път Земеделска 

територия 
64.816 0.409 ОБЩИНА 

ВАРНА 
000089 Полски път Земеделска 0.886 0.201 ОБЩИНА 



територия ВАРНА 
000090 Полски път Земеделска 

територия 
8.213 0.200 ОБЩИНА 

ВАРНА 
000092 Полски път Земеделска 

територия 
5.482 0.116 ОБЩИНА 

ВАРНА 
000094 Полски път Земеделска 

територия 
2.838 0.054 ОБЩИНА 

ВАРНА 
000131 Път IV клас Територия на 

транспорта 
11.798 0.245 ОБЩИНА 

ВАРНА 
- ИМОТИ - ОБЩИНСКА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ 

имот Начин 
на 

трайно 
ползване 

Вид 
територия 

АОС 
 

Обща 
площ 

на 
имота 

Площ заета 
от 

сервитута 
на ВЛ 

Собственик 

№   № дка дка  
000135 Нива Земеделск

а 
територия 

5288/30.10
. 

2008 г. 

3.853 0.075 ОБЩИНА 
ВАРНА 

031005 Пасище, 
мера 

Земеделск
а 

територия 

5294/30.10
. 

2008 г. 

22.406 1.769 ОБЩИНА 
ВАРНА 

032055 Нива Земеделск
а 

територия 

5297/30.10
. 

2008 г. 

6.742 0.984 ОБЩИНА 
ВАРНА 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

 
 
 
 
 
 

928-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 
писмо от д-р Галина Павлова – Управител на „ДКЦ V Варна – Света 
Екатерина” ЕООД с № ОС 13000067ВН/21.01.2013 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъдат бракувани следните ДМА, собственост на 
дружеството, а именно: 

• В Клинична лаборатория: 
- имунологичен апарат Елайза; 
- коагулометър за изследване на хемостаза; 
- полуавтоматичен хематологичен брояч – 8 параметров; 
- хематологичен анализатор. 



• Във Функционален кабинет: 
- ехограф. 

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

 
 
 
 
 
 
 

929-7. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна допълва свое решение № 879-13/15/20.02.2013 г.,  както следва:  

В т.34 от решението, отнасяща се до ОДЗ № 3 „Делфинче“, 
находящо се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, бул. “Република“ след текста: 
„Закрит басейн № 10135.3511.576.2 със застроена площ 152 кв.м., се 
добавя текста: „Земя  - поземлен имот с идентификатор 10135.3511.576, 
с площ 3907 кв.м.;“ 

/за –  31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 
 
930-7. На основание чл. 30, ал. 4 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, Общински съвет – Варна създава работна 
група със задача да проучи възможността и внесе предложение за промяна на 
таксата за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични 
платна и терени с друго предназначение, определени в Приложение № 1 към 
НОАМЦУТОВ, във състав: 

- Петте кметове на райони при община Варна; 
- Пет представители на гражданското общество; 
- Трима представители на администрацията на община Варна;  
- Петима общински съветници, както следва: 
1.  Николай Недков Недков. 
2. Петър Николаев Липчев. 
3. Желез Николов Железов. 
4. Галина Димитрова Крайчева-Иванова. 
5. Иван Николов Луков. 



Работната група следва да представи решение на заседание на 
Общински съвет – Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 
 
 

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

съгл. пълн. № ОС13000523ВН/10.04.2013 г. 



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 
№ 17 

от заседание, проведено на 29.04.2013 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Вр.К 
„Изработване на проект на правилник за организацията и дейността 
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация” относно: 

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

 
    Докл.: Аврам Тодоров – Председател на ВрК  

„ИППОДОБСНКВОБА”: 
          

Общ брой присъстващи общински съветници – 24 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

931-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3 от ЗМСМА и по 
предложение на г-н Николай Апостолов – Председател на Общински съвет 
– Варна, г-н Костадин Костадинов – общински съветник, г-н Миглен 
Тодоров – общински съветник и на граждани, Общински съвет – Варна 
изменя Правилникa за организацията и дейността на Общински съвет 
- Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, както следва: 

 Чл. 11, ал. 1 /изм./ Съществуващия текст „Председателският съвет 
изготвя предложението за дневен ред”, се допълва със следния текст: 
„Заседанията на председателски съвет са открити”. 

 
 Чл. 23, ал. 3 /изм./ Съществуващия текст „Предложения и 

становища от общинската администрация се разглеждат в комисиите само, 
ако са внесени от Кмета на община Варна”, се допълва със следния текст: 
„Граждани и неправителствени организации могат да внасят за 
разглеждане материали в постоянните и временни комисии на Общински 
съвет – Варна директно, без за това да е необходимо съгласуване от 



Председателя на Общинския съвет или Кмета на община Варна. Същите се 
разглеждат по поредността на входиране в деловодството на община 
Варна”. 

 
Чл. 23, ал. 6 /нова/ Заседанията на комисиите могат да бъдат 

предавани пряко или чрез репортажите по електронните средства за масово 
осведомяване по тяхно искане. 

 
 Чл. 26, ал. 2 /изм./ Съществуващият текст „Дневният ред на 

комисиите и материалите се публикуват на електронната страница на ОбС 
– Варна и се изпращат по електронна поща на членовете на комисията, а 
при техническа неизправност – писмено, не по-късно от два работни дни 
преди заседанието”, се допълва със следния текст „При техническа 
неизправност, обявление за датата и дневния ред на заседанието на 
комисиите се поставя на видно място в сградата на общината”. 

 
Чл. 48 /отм./ 
(1) Заседанията могат да бъдат закрити, когато важни общински 

интереси налагат това.  
(2) Предложение за закрито заседание могат да направят 

председателя на Общинския съвет, общинските съветници или кметът.  
(3) Мотивите на вносителя на предложението се обсъждат от 

Общинския съвет и се гласува заседанието да бъде закрито.  
(4) Обсъждането и протокола от закритото заседание са служебна 

тайна и обвързват със съответните задължения всички общински 
съветници и другите лица, които имат достъп до тях.  

(5) Решенията взети на закрито заседание се обявяват публично по 
общия ред. 

 
 Чл. 69, ал. 7 /изм./ „Решенията и протоколите от заседанията на 

Общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез Интернет 
на web-страницата на община Варна, чрез средствата за масово 
осведомяване и по друг подходящ начин, а решенията и протоколите от 
заседанията на комисиите по чл. 17, ал. 2, се публикуват на официалната 
интернет страница на община Варна от председателя на съответната 
комисия до 5 дни и не по-късно от заседанието на Общинския съвет. 
Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените 
актове на Общинския съвет се разгласяват по същия ред. Актовете на 
Общинския съвет се обнародват в Държавен вестник, когато това е 
предвидено със закон”. 

 
 Чл. 69, ал. 10 /нова/ „Гласуванията на всеки един общински 

съветник по точките от дневния ред на заседанията на Общинския съвет, се 



довеждат до знанието на населението чрез интернет на web страницата на 
община Варна”. 

 
Чл. 73, ал. 4 /нова/ „За всички свои действия, свързани с изпълнение 

на служебните му задължения, общинският съветник носи гражданска и 
наказателна отговорност, съгласно действащото законодателство на 
Република България”. 

 
Чл. 79, ал. 2 /изм./ „Гражданите могат да присъстват и участват на 

заседанията на Общински съвет и на неговите комисии по ред, определен 
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”.  

 
Чл. 79, ал. 3 /изм./ „При поискване от страна на граждани след 

легитимиране, те могат да се изказват, да отправят питания, становища и 
предложения от компетентността на Общинския съвет, Кмета или 
Общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да 
получават отговори по тях по време на заседанията на комисиите или 
заседанията на Общински съвет, без да бъде гласувано. Изказванията на 
гражданите са от поставени в залата микрофони и са в рамките на 
регламентираното време за изказвания на общинските съветници по 
съответната точка от дневния ред”. 

 

Чл. 79, ал. 4 /изм./ „Формите на питанията са писмени или устни. 
Устните отговори се дават от съответното длъжностно лице в заседанието, 
в което са поискани, а писмените отговори се предоставят на следващото 
заседание на Общинския съвет”.   

 
Чл. 79, ал. 5 /отм./ 
„Общата продължителност на питанията не може да надвишава 30 

минути за една сесия и същите се явяват точка последна в дневния ред.  
Председателският съвет включва в дневния ред писмените заявки за     
питания, становища и предложения, а председателстващия сесията допуска 
устни такива до изчерпване на 30-те минути”.  

 
Чл. 80, ал. 2 /отм./ 
„Писмени жалби, подадени до Общинския съвет, се разглеждат от 

ПК „Правна комисия” при условия, максимално защитаващи личната 
сфера на жалбоподателя и запазващи достойнството и доброто му име в 
обществото, както и предпазващи от неблагоприятни последици 
заинтересованите страни. Срокът за разглеждане на жалби и изготвяне на 
отговор е съгласно Закона”. 

 



  Чл. 82, ал. 4 /изм./ „Председателят на Общинския съвет 
информира общинските съветници и гражданите за изпратените от 
Общинския съвет делегации, за включените в тях участници, както и 
мотивите, критериите за това включване, за размера на отпуснатите 
средства  за командировки, за дейностите осъществени от общинските 
делегати по време на командировките, за проведените срещи с чужди 
делегации или техни представители и гости и обсъжданите с тях въпроси 
от обществено значение”.  

 
Чл. 88, ал. 4 /изм./ „На всички заседания на Общински съвет и 

комисиите по чл. 17, ал. 2, може да се осигури преводач с жестомимичен 
език за хора с нарушен слух, при подадено заявление от гражданите до 
Председателя, не по-късно от три дни преди провеждане на заседанието”.  

/за –  24, против – 0, въздържали се – 5/ 
 
 
 
 

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

                                       съгл. пълн. № ОС13000523ВН/10.04.2013 г. 



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 
№ 17 

от заседание, проведено на 29.04.2013 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
„Структури и общинска администрация“ относно: 

(1) – промяна на решение № 422-16/7/16,17.05.2012 г. на Общински 
съвет – Варна. 

 
    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: 

932-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 1 от ЗМСМА и по предложение на доц. Христо Бозов – Вр. и. д. Кмет 
на община Варна с изх. № РД13009567ВН/17.04.2013 г., Общински съвет – 
Варна изменя свое решение № 422-16/7/16 и 17.05.2012 г., както следва: 

932-9-1. Да се изпише пълното наименование на ОП „ДДД” – 
Варна, а именно ОП „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация – 
Варна” с цел поясняване на същинската му дейност. 

932-9-2. Да се приведат в съответствие с НКПД длъжностите: 
- вместо технически ръководител – началник склад; 
- вместо специалист „ДДД” – дезинфектор; 
- вместо биолог – дезинфектор; 
- вместо общ работник – дезинфектор. 

                    /за –  30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

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

              съгл. пълн. № ОС13000523ВН/10.04.2013 г. 



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 
№ 17 

от заседание, проведено на 29.04.2013 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

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

(1) – отпускане на финансови средства на районните кметства на 
територията на община Варна, във връзка с отбелязване на празниците им. 

(2) – отпускане на финансови средства за провеждане на празника на 
кв. „Виница”. 

(3) – именуване на улица, находяща се в с.о. „Ваялар”, гр. Варна. 
(4) – именуване на улици, находящи се в м-ст „Прибой”, гр. Варна. 
(5) – приемане на календар на културните събития на община Варна за 

2013 г. 
 

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

         
Общ брой присъстващи общински съветници – 28 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 
933-10.  На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер по 
1500 лв. за район „Приморски”, район ”Одесос”, район „Младост”, район 
„Вл. Варненчик” и район „Аспарухово“ във връзка с отбелязване на 
празника на всеки район. 

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 –  27, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 19/ 

 
 
 



934-10.  На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 
докладна записка от Кмета на район Приморски с № КДР13000073ПР-
001ВН/08.04.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 
отпуснати финансови средства в размер на 1 000 лв. за провеждане на 
празника на кв. „Виница”. 

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 –  27, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 

 
 
 
 
    
935-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА, във 

връзка с докладна записка от Кмета на район „Приморски” с № 
АГУП13001218ПР-002ВН/25.03.2013г., Общински съвет – Варна именува 
улица между о.т. 1249, 1296, 1295, 1293, 1294, 1292, 1291, 1290, 1297 до 
1298, находяща се в с.о. „Ваялар”, гр. Варна с наименованието 
„Добруджанска”. 

/за –  28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 
936-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА, във 

връзка с докладна записка от Кмета на район „Аспарухово” с № 
РД13010332АС-001ВН/24.04.2013г., Общински съвет – Варна именува 
улици находящи се в м. „Прибой”, гр. Варна, описани подробно в 
приложение № 1. 

/за –  27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 
937-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна приема Календар на културните събития на 
община Варна за 2013 г. в рамките на приложение № 24 „Международни и 



местни културни прояви” от Бюджета на община Варна за 2013 г., 
съгласно приложение към  настоящото решение. 

Възлага на Кмета на община Варна да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на настоящото решение и да осъществи контрол 
върху изразходваните средства. 

/за –  28, против – 1, въздържали се – 1/ 
 
 

            
 

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

                                         съгл. пълн. № ОС13000523ВН/10.04.2013 г.



                                                                                 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 
№ 17 

от заседание, проведено на 29.04.2013 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински 
съвет – Варна. 
                        Докл.: Снежана Донева – Председателстваща ОбС, 

съгл. пълн. № ОС13000523ВН/10.04.2013 г. 
 

       
Общ брой присъстващи общински съветници – 30 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

938-11. 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” и 
във връзка с чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на 
конфликт на интереси, Общински съвет – Варна решава общинските 
съветници: Андрей Николаев Василев, Христо Атанасов Атанасов, Тодор 
Иванов Балабанов и Пламен Иванов Георгиев да бъдат членове на 
Постоянна комисия “Предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси”. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 

939-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Благоустройство 
и комунални дейности” общинският съветник Жельо Петров Алексиев. 



939-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Жельо Петров 
Алексиев да бъде член на ПК “Образование”. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 

 940-11. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет – Варна избира за председател на Вр.К “Опазване и 
възпроизводство на околната среда” Христо Атанасов Атанасов. 

/за – 24, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

 

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

                                                               съгл. пълн. № ОС13000523ВН/10.04.2013 г. 
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