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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Иван ЛУКОВ 
Само секундичка, момент колеги. По правилник първо общинските 

съветници си отправят питанията и изказванията, след което останалите 
които имат желание да се изкажат. До момента са постъпили две заявления 
за изказване в тази точка от граждани, едното е от г-н .. Т.е. едно заявление 
на г-н Иван Петров, ще му бъде дадена думата в точката „Питания и 
отговори на питания“. Но пак казвам, нека първо общинските съветници да 
си поставят въпросите. И една декларация .. Ще Ви дам думата и на Вас. 
Декларация от г-н Миглен Тодоров. 

 
Миглен ТОДОРОВ 
Благодаря г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги 

кметове, уважаеми гости. Помолих за думата, за да обявя едно лично мое 
решение и за да бъде стегнато изказването ми и да не губя времето на 
гостите, които искат да се изкажат, както и на колегите общински 
съветници, ще прочета декларацията която съм подготвил и вече съм 
входирал на вниманието на председателя на съвета.  

В качеството си на общински съветник избран от кандидатската 
листа на политическа партия „Атака“ с настоящата декларация се 
разграничавам от политическата партия, като изказвам своята 
благодарност към нейния екип на местно ниво, които спомогнаха за 
успешна предизборна кампания, както и за утвърждаване на изготвената 
кандидатска листа. Считам, че до настоящия момент съм оправдал 
гласуваното доверие, като в действията си съм се ръководил от интересите 
на жителите на община Варна поддържайки и спазвайки принципите на 
партията. От този момент се разграничавам напълно от всички 
инициативи, изяви, призиви и партийни акции на ПП „Атака“. Гарантирам 
обаче готовността и за напред да подкрепям инициативи, решения и други 
предложения на политическата партия, които счета за благоприятни за 
жителите на град Варна. Както до настоящия момент съм отстоявал своя 
лична позиция, така и за напред ще продължа да изказвам, да изисквам от 



всеки спазване на законите в страната и зачитане правата и законните 
интереси на гражданите. Логично следствие на тази декларация е 
напускането на групата, в която членувам – „Алианс за Варна“. Входирано 
е и това предложение г-н председател, моля да го отразите в регистрите 
водени към Общински съвет. Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря. Колеги, имате думата за питания по първа точка. От 

общинските съветници питания? Г-н Василев. 
 
Андрей ВАСИЛЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н кмете, 

уважаеми граждани на Варна. Ще бъда кратък, имам само два въпроса. 
Първия е във връзка с това, че направих среща с родителското 
настоятелство на ОДЗ „Петър Берон“ и в тази връзка изразявам тяхната 
загриженост относно това, че точно пред входа на детската градина няма 
преграждение, което да предпазва децата да излязат директно на ул. „Ген. 
Колев“. За това молбата им е в кратък срок и ще Ви помоля в отговора си 
да се ангажирате с такъв да ми дадете наистина отговор кога ще бъде 
изградено такова заграждение пред детска градина „Петър Берон“. Това е 
първият ми въпрос. 

А вторият ми е свързан с прословутата ул. „Академик Игор 
Курчатов“ и с канализацията там. До къде и как вървят нещата с 
проектирането, и до кога ще продължава този проблем, заложено ли е 
изпълнение. Това е въпросът ми. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Други колеги, желаещи да зададат своите въпроси? Няма. 

А има, извинявайте. Г-н Тодоров. 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Отново ще се постарая да бъда кратък. Уважаеми г-н кмет, със 

заповед № 1008/09.04.2008 г. на кмета на община Варна е поставено 
изискване към всяко едно заявление за извършване на административна 
услуга гражданите да представят така наречената служебна бележка. 
Същата служебна бележка се издава за липса на задължения към 
административния орган, до който се подават. За същата служебна 
бележка гражданите заплащат такса от 1,60 лв. Уважаеми г-н кмет, моля да 
преразгледате посочената заповед, като ако прецените, че е необходимо да 
се прилага служебна бележка и тъй като името й показателно казва, че е 
служебна – тя да се прилага служебно от администрацията към 
заявленията.  



Втори въпрос. Уважаема г-жо Проданова, при опит да получа 
индивидуален административен акт издаден от Вашата администрацията, 
от деловодството бях насочен за получаването му от друга стая на втория 
етаж. При опит да получа издадения от Вас по мое заявление 
административен акт бях помолен да се явя за да го получа в приемното 
време определено за тези служители. Не считам, че ако е необходимо 
организацията да бъде по този начин и връчването на въпросните 
индивидуални административни актове, или определени такива да става не 
от деловодството на района, а от определени служители, то моля 
връчването да става когато получателя, адресата на акта се яви да го 
получи, а не в приемното време. Защото приемното време определено за 
тези служители е за приемане на граждани, а не за връчване на документи. 
Конкретния въпрос е – считате ли за нормално заявленията и изготвените 
по тях документи да се получават от деловодството на района или е 
нормално и от деловодството и от служители, които са по етажите. 
Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Такева. Преди Вас вдигна г-н Къчев, преди Вас вдигна. 
 
Светлана ТАКЕВА 
Г-н кмет, аз да актуализирам едно мое питане, на което не получавам 

отговор две поредни сесии. Става въпрос за това има ли консултанти към 
спорта; какви са средствата които те получават, за да консултират отдел 
„Спорт“; съответно каква е всъщност тяхната функция и защо се налага да 
консултират; към кого се отчитат и ако има такива консултанти, и те 
всъщност се отчитат, ако може към отговора на питането ми да бъде 
приложен и техния отчет. Надявам се до следващата сесия наистина да 
имам отговор. Благодаря.         

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Къчев. … Разбирам ви напълно, но трябва да спазваме 

правилника. Освен всичко … Добре, искате от мен да наруша правилника 
ли, само не мога да разбера? .. Да наруша правилника. .. Г-н Къчев, 
слушаме Ви.  

 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми общински 

съветници, уважаеми гости. В тон на вашия изказ да продължим по-бързо 
да работим, ще задам няколко технически въпроса не към кмета, а към 
председателя на общинския съвет, които не касаят вашия проблем, но един 
от проблемите, който трябва да се решава е следния .. Такива, като вас 
говоря, затова ме изслушайте.  



Уважаеми г-н председател, тези въпроси които ги задавам са на база 
на вчерашното ми посещение в сайта на, официалния сайт на община 
Варна. Имената на напусналите общинския съвет съветници Веселина 
Янкова, Дилбер Вейсалова и Цветелина Тънмазова – знаем, че отдаван са 
напуснали. Ние сме 48, а не 51. В публикувания списък на членовете на 
общинския съвет на интернет страницата на община Варна би трябвало 
свободните позиции на техните имена да са след Валентин Станев, 
Даниела Димова и Христо Атанасов. А те са след Даниела Димова, след 
Петър Липчев и след Христо Атанасов. Явно има някаква техническа 
грешка и каква е била логиката на този публикуван списък, като там е 
записано че той е актуализиран на 21.10.2013 г., т.е. преди една седмица.  

Втория ми въпрос е – в регистъра на групите на общинските 
съветници фигурира едно име на уважавания от мен г-н Желез Железов, 
който е вече заместник – кмет, нали така? А там продължава да пише, че е 
заместник – председател на групата на „СДС – демократичен алианс“, 
което в момента няма как да се случи, като е заместник – кмет. Пак 
техническа грешка. Нали извинявам се, че така говоря, но все пак това е 
във връзка с тона на тези хора. 

И последното, което е към 21.10. също е актуализиран един списък 
нали на временната комисия „Структури и общинска администрация“, 
където е записано, че Владо Тонев е временно изпълняващ председател. 
Има ли решение за това, след като на последното заседание на комисията 
вие представихте Станислав Иванов, като водещ заседанието. Явно има 
някакви технически проблеми. Готови сме да помагаме безвъзмездно, 
университетското тяло ще се включи към вас … 

 
Иван ЛУКОВ 
Ще ви отговоря на въпросите писмено, г-н Къчев. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Така че нека втората по големина община в България да не допуска 

такива технически грешки. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Така. .. Ако запазите тишина ще ви дам и думата. .. 

Благодаря. Имате думата.  
 
…………………. /гражданин/ 
Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател на Общински съвет, 

уважаеми господа общински съветници. Искам да запозная всички вас тук 
присъстващи с декларация, която представяме на вашето внимание и с 
подписка, която е извършена само в рамките на три дена на гражданите на 
град Варна за наша подкрепа.  



Декларация от работниците и служителите на „Транстриумф 
холдинг“ АД: 

Уважаеми дами и господа, вече почти седмица 700 души, които 
работим в „Транстриумф холдинг“ АД сме в стачна готовност. Твърдо 
решени да защитим с позволените от закона средства работните си места и 
прехраната на семействата си. За всички тези дни чухме от управата на 
този град в лицето на г-н Иван Портних и г-н председателя на общинския 
съвет Иван Луков, че няма причини да се страхуваме за хляба си, но не 
видяхме нито едно доказателство за тези думи. Нито пък получихме черно 
на бяло предложение, което да ни гарантира утрешния ден и запазването 
на обема на работа. Голите обещания в бъдеще време и с неясни за нас са 
неприемливи, както не са облечени в писмен договор, възлагане за работа 
или друга правна форма. Председателя на общинския съвет пое 
ангажимент пред нас и ръководството на фирмата ни до другата сряда, 
06.11.2013 г. да ни предложи извънредна мярка, по която ще бъде 
възложена работа. До тогава ние оставаме в стачна готовност, която ще 
изразяваме всекидневно със символични действия, които да напомнят на 
съгражданите ни и на ръководството на града, че никой не може с лека 
ръка да зачеркне съдбата на 700 души и техните семейства. Ако след тази 
дата общинския съвет или кмета не ни даде сигурност за работните места, 
запазваме правото си да изразяваме гражданското си недоволство с 
ефективни действия. Междувременно над 7500 граждани на Варна вече са 
се подписали в защита на нашите справедливи искания за право на труд и 
достоен живот. Подписката продължава по желание на съгражданите ни. 
За нас това е доказателство, че варненци неприемат несправедливото, 
създаване на изкуствени монополи в лицето на загиващи фирми, с цената 
на затриването на печеливши предприятия и оставане на работниците им 
на улицата. Вярваме в здравия разум на управляващите.  

Стачен комитет към „Транстриумф холдинг“ АД. 
Благодаря ви. 
 
Иван ЛУКОВ 
Само едно уточнение – така както е изчетена декларацията аз не мога 

да поема ангажимент да предложа извънредна мярка. Това са .. Ние 
обсъждахме, че до другата сряда ще вземем юридически правилно 
решение по отношение на регламент 1370. Аз казвам така, както е изчетена 
декларацията аз да предложа извънредна мярка – аз не съм областен 
управител. Ще го обсъдим по регламента къде, точно чл. 24 на регламент 
1370 как може да се излезе от ситуацията. .. Само казвам, че е неточно 
изчетено. .. Други? 

 
Иван ПЕТРОВ 
Добър ден, след транспорта идва спорта. 



Иван ЛУКОВ 
Г-н Петров, ако обичате … Заповядайте. .. Г-н Костадинов, 

извинявай .. Г-н Петров. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, в тази връзка с декларацията, която беше 

прочетена аз ще изчета един проект за решение, който ние можем да 
вземем в точка пет, където да допълним това, което е предложено с оглед 
да удовлетвори исканията на хората, и най-вече с оглед на това да 
удовлетворим интереса на община Варна, интереса на „Градски 
транспорт“, интереса на „Транстриумф“ и интереса на всички, които 
ползваме градския транспорт на територията на града. Сега ще го изчета, 
макар че не му е мястото тук, за да не възниква напрежение по-нататък и за 
да разберат хората, че в крайна сметка има възможност за решение на този 
проблем дори и днес. Проекта за решение включва четири точки: 

1. В срок до 30.11.2013 г. „Градски транспорт“ ЕАД гр. Варна, като 
вътрешен оператор обявява обществена поръчка за избор на 
подизпълнител за предоставяне на услуги по вътрешно – градски превоз на 
пътници.  

2. Обществената поръчка да бъде планирана и проведена по такъв 
начин, че в срок до 15.02.2014 г. процедурата по избор на подизпълнител 
да е приключила. 

3. Условията на обществената поръчка да бъдат предварително 
одобрени от комисията по „Транспорт“ на Общински съвет – Варна. 

4. В условията на обществената поръчка да се предвиди възлагане на 
избрания подизпълнител на обслужването на поне 45/100 от линиите на 
вътрешно – градския превоз за срок от 10 години. 

 
Иван ЛУКОВ 
Аз разбирам желанието на г-н Костадинов, но когато приемахме 

дневния ред не получихме от Вас предложение за точки, които да влязат в 
дневния ред. Тези точки сега ли Ви ги дадоха да ги изчетете … 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така, г-н Луков. Не. Това което предлагам аз е като допълнение към 

точка пет.  
 
Иван ЛУКОВ 
Е ми … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Като допълнение към точка пет, към проекта за решение. Това, че 

има проект за решение не означава, че ще се гласува точно в този вид. 



Иван ЛУКОВ 
Е ми като дойде точка пет го предлагайте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Точно така. Това, което исках аз да кажа е, че има все пак 

възможност. Мислех тогава да се изкажа, но тъй като слушам в момента че 
Вие казвате, че няма как днес – има как да стане днес и решаваме проблема 
с един замах. Това, което всъщност мисля, че е най-доброто за Варна. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Петров. 
 
Иван ПЕТРОВ 
Добър ден. Г-н кмете, г-н председател, дами и господа общински 

съветници. Ако обича транспорта да изчака спорта малко. 
 
Иван ЛУКОВ 
Транспорта казаха, че са на работа и затова им дадохме думата малко 

по-рано. 
 
Иван ПЕТРОВ 
От тях има много спартаклии и те затова ще останат. Да научат 

истината. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ако ще .. Г-н Петров, имате по правилник .. 
 
Иван ПЕТРОВ 
Така, точно преди седем години тук в тази зала по предложение на 

тогавашния кмет Кирил Йорданов и със съдействието на господина тука от 
тогавашния общински съветник от ДПС – Янко Станев, беше създадено 
едно спортно предприятие „Спартак“ АД. Това спортно предприятие беше 
създадено умишлено и то всячески ограби нашата свещена клубна 
собственост. На 28-ми август, преди месец, този славен футболен клуб 
трябваше да чества своят 95-годишен юбилей. Тези безхаберници, които 
влязоха там в нашия дом не се сетиха даже по една картичка да изпратят на 
още живите величия, като Кирил Пандов, който е на 87 години. В това 
число и всички останали мои колеги, които с чест и с достойнство са 
защитавали святата синя фланелка на соколите. Тази гавра, която се 
извърши за тия седем години ние днеска казваме стига. Излязохме открито 
с тези момчета и момичета, които бяхме на стадиона да покажем 
гражданско неподчинение. То беше умишлено, казвам го, ето. За да види 
цяла България футболна, че спартаковския дух е жив. Излязохме оня ден 



при г-н Бареков не да му правим политически PR. Излязохме цяла 
футболна България да ни види, че ние сме живи. Аз съм се заклел пред 
великия Кирчев и Тома Захариев, че тази кауза няма да я предам и днеска 
това, което го гласувахте като предложение „Спартак“ и „Черно море“ да 
получат от общината пари – ние казваме не. Ние искаме това спортно 
предприятие „Спартак“ АД, което е създадено по един незаконосъобразен 
начин, тогава аз се изправих сам и бях освиркан от същия господи, като 
престъпник и византиец ме нарече. Днес аз мога да кажа, че Вие сте едно 
алчно мекере, открито. И няма … 

 
Иван ЛУКОВ 
Сега, ако … 
 
Иван ПЕТРОВ 
Имам … 
 
Иван ЛУКОВ 
Ако има безредици в залата ще прекратя сесията. 
 
Иван ПЕТРОВ 
Какви безредици? Има ръкопляскания .. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ама тези ръкопляскания не са … 
 
Иван ПЕТРОВ 
Ръкопляскания като на стадиона, овации. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ама тука не сме на стадиона. 
 
Иван ПЕТРОВ 
А добре, извинявайте. Така, Вие ще дойдете на стадиона, ама когато 

е пълен, когато го напълним ще Ви поканим лично с кмета да дойдете. 
 
Иван ЛУКОВ 
Ще ви помоля за тишина в залата … 
 
Иван ПЕТРОВ 
Ето ги платените момченца, те са тука.  
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Ще ви помоля за … Не влизайте в диалогов режим. Ще ви помоля за 

тишина … 
 
Иван ПЕТРОВ 
Така, какво искаме да продължи … 
        
Иван ЛУКОВ 
Ще прекратя сесията. 
 
Иван ПЕТРОВ 
Какво искаме да продължи от тук нататъка – това спортно 

предприятие на извънредна сесия на общинския съвет или да бъде 
изкарано и сложено на масата, да видим как и по какъв начин беше 
създадено. Тогава от там нататъка с документи, ето го – футболен клуб 
„Спартак“ – Варна е при нас. Само че териториите са на другата страна. 
Тука официално аз съм представител на футболен клуб „Спартак“ – Варна 
законово в съда. Ако искате проверете, пише – 2010 г. е датата, футболен 
клуб „Спартак“ – Варна , Ишков е дошъл и е разписал всичко. 
Наследството на футболен клуб „Спартак“ – Варна е при нас, историята 
ние няма да си я дадем. Благодаря ви и казвам ви, ако не се вземат мерки 
ще преминем към гражданско неподчинение. И аз ви обещах предния път 
и на предната сесия на редовната, не го включихте сега на извънредната, 
не го включихте и днеска, този въпрос наболял, жизнено важен за хиляди 
спартаклии, които истински обичат „Спартак“. Благодаря ви за 
вниманието.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Само за протокола да изчета – спортен комплекс 

„Спартак“ АД е вписано в търговския регистър на търговските дружества 
при варненски окръжен съд с решение № 820/16.11.2006 г. по фирмено 
дело. Вписан е и капитала на дружеството, учредителите … При съвет на 
директорите, всичко това е вписано и го има, и всеки един може да си го 
извади и да си го прочете от търговския регистър. … Като представители 
на община Варна в общото събрание на акционерите започваме през 
годините, през 2006 г. - г-н Аврам Тодоров, 2007 г. - г-н Христо Данов, 
2008 г. - г-н Веселин Марешки, 2009 г. - г-н Янко Станев. Така че това 
просто за протокола, как е станало това дружество - мисля, че абсолютно 
нормално през годините. … Имате думата. За протокола само се 
представете.  

 
 
 



Тодор ТОДОРОВ 
Уважаеми дами и господа, казвам се Тодор Тодоров, председател 

съм на синдиката на корабостроителите към КНСБ, което обединява 
предприятията от Варна, Бургас, Русе и Нови пазар. Тука …  

 
Иван ПЕТРОВ 
… пак ще направите да вземем улиците … вие го правите, ние не сме 

виновни … 
 
Иван НЕДЯЛКОВ 
Адаш. Извинявам, че ще се включа. Адаш, обърни се, ако обичаш 

малко. Значи, въздържам се, въздържам се, прелях. 
 
Иван ПЕТРОВ 
Давай. 
 
Иван НЕДЯЛКОВ 
Значи, сега ще ти кажа. Седем години тука занимаваш обществото, 

общински съветници и прочие с някакви неща. Значи, ако ги имаш тези 
неща има си форма и начин. Има си форма и начин, вземи си ги под 
мишница тея жълти папки, доноси, прочие, отивай ги решавай, където 
искаш.    

 
Иван ПЕТРОВ 
…………. 
 
Иван НЕДЯЛКОВ 
Нещастник си ти, ако трябва да бъдем по-точни.  
 
Иван ЛУКОВ 
Не влизайте … 
 
Иван ПЕТРОВ 
…………. 
 
Иван НЕДЯЛКОВ 
И не ми пука.   
         
Иван ПЕТРОВ 
…………. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не влизайте … 



Иван НЕДЯЛКОВ 
И не ми пука ти казвам.    
                    
Иван ЛУКОВ 
Колеги, не влизайте в диалогов режим … 
 
Иван ПЕТРОВ 
…………. 
 
Иван НЕДЯЛКОВ 
Занимаваш тука хората. Вземи си документите, има … 
 
Иван ПЕТРОВ 
…………. 
 
Иван ЛУКОВ 
Десет минути почивка.  
 
Иван ПЕТРОВ 
… вие не обичате „Спартак“, вие го мразите … 
 
Иван ЛУКОВ 
Излезте навънка и се оправяйте. 
 
Продължаваме от там, от където прекратихме заседанието. Колеги, 

ако обичате за внимание и запазете тишина в залата. .. Давам думата на г-н 
Тодоров.  

 
Тодор ТОДОРОВ 
Уважаеми дами и господа, надявам се … 
 
Иван ЛУКОВ 
Нека да се уважаваме, ако обичате запазете тишина. … Постъпило е 

заявление за изчитане на една декларация от синдикатите на 
корабостроителите във Варна. Запазете тишина.  

 
Тодор ТОДОРОВ 
Надявам се след бурните разправии, които имаше тука все пак да се 

чуем. Може би това ще допринесе за по-внимателно …  
 
Иван ЛУКОВ 
Слушам Ви. 
 



Тодор ТОДОРОВ 
Трудно е. .. Обръщам се към общинските съветници и към кмета на 

град Варна за това, че с едно ваше решение е спряна автобусна линия 42, с 
която се возиха работници пряко от „Аспарухово“ до кораборемонтния 
завод „Одесос“. С това ваше решение уважаеми господа, вие направихте 
така, че влошихте обслужването на работниците, които работят там. 
Наложи се, налага се ежедневно да се сменя автобус от „Аспарухово“ на 
спирката на корабостроителния завод, за да вземат автобуса за 
кораборемонтния завод. Хората са изложени на неблагоприятно влияние и 
както знаете в България има две зими и едно лято за съжаление. Хората са 
принудени 400 пъти в годината да пресичат едно платно от около 40 м. при 
едно интензивно движение, при което едните автомобили се спущат от 
моста, другите автомобили набират скорост, за да се качат по моста. 
Хората бързат, бягат, слизат от автобуса и бързат да хванат другия автобус. 
Очевидно е, очевидно е и аз не знам защо комисията по „Безопасност на 
движението“ не го е отразила това нещо. Очевидно е, че се създават реални 
предпоставки за тежки пътнотранспортни произшествия. Досегашната 
ситуация с № 42 беше, че два автобуса сутрин и два автобуса следобед 
правят своите рейсове до кораборемонтния завод. Очевидно е, не – 
очевадно е, че ние двата автобуса не можем да ги напълним и с това сме 
напълно съгласни. Предлагаме линията да стане една – сутрин един 
автобус и вечер един автобус. Линията може да не бъде 42, може да бъде 
един автобус 2А, който да тръгва от „Аспарухово“, да прави завой под 
моста на корабостроителния завод и да са по същия начин и вечер. Мен ми 
се иска да вярвам, че здравия разум ще надделее и ако си сложите ръката 
на сърцето, и помислите че това сте вие които трябва да го правите или пък 
ваши близки – майка ви, баща ви, сина ви, дъщерята – да пресича това 
платно, а аз искам сега да отидете да видите какво става и със зърновозите. 
Там не може да се размине човек, камо ли да кара. Това положение във 
Варна продължава поне два – три месеца и повече. И в заключение ви 
предлагам да вземете следното решение: с цел избягване на тежки пътни 
злополуки и следствие пресичане на пътните платна, както и облекчаване 
пътуването на работещите в островна зона, защото това не са само 
работници в КРЗ – „Одесос“ - задължава ръководството на „Градски 
транспорт“ да открие автобусна линия „Аспарухово“ – „КРЗ“ АД с един 
автобус сутрин и един автобус вечер. Между другото ние сме предали тука 
подписка с 66 подписа на работници, които работят в КРЗ – „Одесос“ 
пряко заинтересовани. Използвам случая да благодаря и на председателя 
на транспортната комисия г-н Алексиев, който ни прие много бързо, 
изключително бърза реакция и който мога да кажа, че споделя нашите 
виждания за опасностите от злополуки, които могат да станат на това 
място. Това е, завърших.  

 



Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Алексиев. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, колеги, гости. Искам 

да изясня за обществеността кое наложи спирането на № 42, на линия 42, а 
след това ще ви обясня и другите мерки, които сме предприели съвместно 
с „Градски транспорт“.  

 
Иван ЛУКОВ 
По-накратко, ако обичате. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Само една цифра ще ви кажа – значи, загубата от № 42, която се 

върши по изчисления на „Градски транспорт“ е 2,5 лв./км. на курс. 
Говорим на курс. Значи, като ги обединим по брой курсове, които са 743 за 
първото деветмесечие можем да сметнем колко загуба ще спестим за 
„Градски транспорт“. Това, което направихме на срещата – предложихме 
на всички живеещи в „Аспарухово“, говоря всички живеещи, независимо 
кой автобус или тролей ползват, когато си вземат карта за този тролей или 
автобус да им се сложи печат „до Петрол“ и с тази карта, и с този печат те 
ще могат да използват всички автобуси, които слизат до южна 
промишлена зона. На този етап се поставя въпроса за безопасността на 
пресичащите хора – да, това е въпрос, който стои много отдавна. Той не е 
следствие на спирането на № 42, затова ви обяснявам, затова исках думата, 
да дам обяснение за какво е спряна № 42. Благодаря ви.  

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

гости. В духа на това, което каза колегата, обществеността наистина трябва 
да знае всичко така както е и такива каквито са фактите. Тука беше 
споменато моето име и в тази връзка се изказвам.  

Първата ми теза е – аз твърдя, че рано или късно, независимо от това 
какво се случва тук и извън тази зала,  за футболен клуб „Спартак 1918“ 
ще се направи филм и то за последните години. Защото две инициативи на 
този футболен клуб в момента са инициативи на „Уефа“ и „Фифа“. Това е 
първият клуб в България, който издигна преди четири години анти 
ксенофобски лозунги феновете на нашия стадион „Спартак“.  Това е 
първия клуб чиито всички мачове започваха с плакати на които беше 
изписано „против расизма и футболното хулиганство“. Моля ви да 



запомните това. Това са важните неща в този живот и те вървяха две 
години тия неща, и снимките са по медиите и съществуват. За съжаление, 
както във всички футболни клубове имаше и обратните неща. Обратни 
неща на хора, които и днеска бяха тука, расистки възгледи, възгласи, 
несанкционирани за съжаление, побоища включително на полицаи, ранени 
полицаи, обиди към футболисти, треньори, деятели, спонсори. Нахлувания 
на терена. Създаване на алтернативен клуб в „Тополи“ е фалирал. Аз 
смятам, че истинските фенове на „Спартак“ са хората, които ходят на 
мачове, като мен с децата си. С малките си деца. И това е семеен футбол 
във Варна и ако някой иска да деребейства на стадиона, който и да е той, и 
когато и да е той, той не може да го прави. Истинските спартаклии бяха 
днеска в тая зала. И Фажев, и Калфов, и Месропов, и Краси Зафиров видях, 
и Мирчев видях, и Недев видях, и т.н., и т.н., които са спечелили цялата 
слава на България, но те не могат да вдигат скандали. Те обичат клуба си. 

Третата ми теза е - като представител на община Варна и останалите 
представители на община Варна са спазили изцяло законността 
предвиждаща участието им в спортния комплекс. Представителите на 
община Варна в съвета на директорите са били през цялото време 
освобождавани от отговорност след надлежен преглед на финансовите и 
икономическите анализи на дружеството. Т.е. всичко това е публична 
информация и го има. Второ – пак със същите представители са направени 
първите спонсорски договори за футболен клуб „Спартак“ през 2010 – 
2011 г. Същите тези хора знаят, че сме помагали от времето на Ишков. 
Тука имам една вметка към г-н Тонев. Г-н Тонев, предложението Ви 
днеска за помощ към „Черно море“ превръща помощта към „Спартак“ в 
пародия. Защото, когато „Черно море“ беше в криза тука знам как 
занесохме парите на футболен клуб „Черно море“ и го спасихме. Никой не 
е поставил тогава въпроса „дай да помогнем на „Спартак““. Може би 
трябва да направим само Шокъровия канал, пред … от борсата да махнем 
водоснабдяването, на „Св. Константин“ или нещо друго, за да бъдете 
доволни и вие. Аз мисля обаче, че в случая става въпрос един кризисен 
отбор да спечели. Един кризисен отбор да му помогнем и то съвсем 
временно.  

По-нататъка – аз смятам, че представителя на община Варна … Айде 
недей. Представителите на община Варна в СКС направиха следното 
нещо: спасиха имотите на общината и общината има 34 % към днес, с 
тенденция за повишаване на тези проценти. Общото събрание е готово, г-н 
Стелиянов изгради, изрази тази готовност да гласува процента от 
печалбата да отива за подкрепа на футболния клуб. С едно наше решение, 
което ще бъде включено и гласувано нататъка в бюджета, т.е. само 
принципно решение, ще бъде подсигурен допълнително бюджета на 
„Спартак“. И със смяната на общото събрание и на управителния съвет 
само от футболни хора, нещата ще придобият нормална окраска.  



Уважаеми колеги, уважаеми г-н кмете и уважаеми г-н председател. 
Много пъти съм казвал тези неща от тая трибуна и те винаги са се губили в 
крясъците, и в сблъсъците, които са между тези трибуни. Но 
управленското решение е такова, което да ни позволи да движим нещата 
напред. Само една цифра накрая. Не е моя работа да защитават частния 
инвеститор, аз защитавам интересите на община Варна. Обаче аз мисля, че 
от 3 127 000 основни фондове на предприятието „Спортен комплекс 
Варна“, към момента 7 400 000, не визирам точната цифра, означава че там 
се върши истинска работа. От стадиона с гур на „Локомотив“ и на 
„Спартак“, сега там има модерни игрища, модерни тенис кортове и 
осветление. Аз благодаря на всички съветници, които винаги са 
подкрепяли каузата на спорта и винаги са подкрепяли. Но нека да не го 
играем по начина да дадем 1 млн. за туй, 2 млн. за туй, 3 млн. за туй, под 
напора на емоцията, а да ги даваме само под напора на събития, които 
решават трайно въпросите. Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Иванов. Ако обичате по-кратко. Напреднахме във 

времето. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Уважаеми … 
 
Иван ЛУКОВ 
На първа точка сме още.  
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, г-н председател. Уважаеми г-н кмет, уважаеми господа 

заместник – кметове, колеги, гости. Искам да взема думата и на днешното 
заседание да отправя благодарствие към кмета, че събра сили един 10-
годишен проблем, който го има община Варна в лицето на липсата на 
подход на линейките на бърза помощ. 10 години центъра за спешна 
медицинска помощ прави преписки до полиция, до община, до кмет. Най-
накрая този проблем е решен. Въпрос на 50 метра. 50 метра, но се реши 
проблема. Благодаря г-н кмете. 

И искам да задам един въпрос към него – как вижда разрешаването 
на инфраструктурните проекти на територията на Варна. Мисля, че той го 
прави показно с пълното преасфалтиране на „Брегалница“, но все пак 
искам да запозная и варненската общественост как смята да реши така 
наболелите инфраструктурни проекти. Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте. 



Маргарита АТАНАСОВА 
Уважаеми г-н кмете, за протокола – Маргарита Атанасова. Уважаеми 

г-н председател, уважаеми дами и господа съветници от местния 
парламент, и граждани на град Варна. Обръщам се с няколко проблема към 
вас, за да се чуе от трибуната. Първият от тях е, колкото и странно да 
звучи, много често вече ще срещаме по улиците на град Варна не роми, 
които да просят, а българи. Единият от проблемите, който в момента 
страшно много наболя, стигна се до там да не се изпълнява разпореждане 
на г-жа Лидия Маринова, за да се настани един човек българин, който 
лежи на улицата от месеци и отказват да го приемат навсякъде. Обърнахме 
се към „Нова телевизия“ няколко организации, която вчера заведе човека 
във временния кризисен център и тази сутрин, можете да си изтеглите 
абсолютно всички да видите предаването – как може да се обърне този, 
който е управител и да каже, че сега са 15°, за какво ми е тоя тука. Това 
страшно неприятно звучи, ние не можем фактически, много са, в момента 
много са тия които  са по улиците, мъчем се да ги обгрижваме, да им 
помогнем, но по някакъв начина, след като един от кметовете, който е 
ресорен тука, а г-жа Маринова казва да бъдат приети. Моля ви вземете 
становище да бъдат приети. Това са българи, това са част от нас. Много е 
грозно да гледаме по улицата как се въргалят, които нямат домове и са 
изгонени от собствените си роднини.  

Вторият проблем, по който искам да ви кажа, да благодаря първо на 
г-н Иван Портних, кмет на община Варна, който се обърнахме към него 
неправителствени организации, фондации и граждански сдружения, за 
предотвратяване фактически влизане, незаконно влизане в общински 
приют на с. Каменар и започване … фактически цялото първо хале, 
изнасяне на ламарина и метали. Човекът не знае, никой от вас също не 
знаеше за тази ситуация. Само с едно телефонно обаждане предотврати 
изземането на всички други неща. Но аз съм ви пратила на 23.10. тази 
година, пристигнало е до всички вас съветници, фактически сезирам ви, че 
самия приют от три месеца не работи. Има издадено министерско 
постановление, той не отговаря на абсолютно никакви законови 
изисквания. 270 хил. потънаха, в момента се искат 49 наново да потънат 
там. Дами и господа, време е да се вземе някакво становище по този 
проблем. 20 човека си получават заплатите, записала съм ви по кой кодекс, 
абсолютно всичко как се процедира.  

Фактически другото, което искам да помоля – значи, кухните които 
фактически са за социално слабите през зимата, нека колите които 
разнасят да ги направим на по-често, където да ги издирваме тези хора, 
които са гладни по улиците, по-честичко да отидат с едно бурканче да си 
вземат топла храна, защото не може иначе. 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Добре … 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Благодаря ви. 
 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Други .. Г-жа Савова. 
 
Веселина САВОВА 
Съжалявам, че нали точно в тази точка трябва да говоря, но тя е 

„питания“ и затова трябва да питаме. И моля всички останали, когато 
застават на микрофоните да знаят, че това е точка „питания“ и то към 
кмета. И така. По повод моето питане към г-н Портних – знаете, че имаше 
създадена работна група на общинския съвет за изясняване на нещата 
около четири деца в риск, които всъщност със съдействието на сдружение 
„Съучастие“, което се финансира от общинския съвет на Варна, са върнати 
при биологичните си родители, от които преди това са били спасявани. 
При изнасилвач рецидивист и проститутка, от вчера информацията е, че 
тези деца отново са захвърлени от майка си и от баща си, а голямото 
момиче е в неизвестност. Т.е. с помощта на сдружение „Съучастие“ 
финансирано от общинския бюджет е довела до това, че не само имаме 
неуспешна реинтеграция, но едно от децата е и с риск за живота. Въпросът 
ми към .. Тъй като сагата е много дълга няма да ви занимавам, съветниците 
отделно ще бъдат запознавани, особено когато се гледа общинския бюджет 
и направление социалните помощи в тази посока. Въпросът ми към г-н 
Портних е – кога ще бъде свикана комисията за детето, тъй като кмета е 
орган за закрила на детето. Имам информация, че в понеделник в два часа, 
но аз искам да го чуя от него, защото много пъти се отлага. И вторият ми 
въпрос е – ще има ли възложена проверка от страна на община Варна на 
сдружение „Съучастие“, което доказано черпи пари от общинския съвет, а 
подлага деца в риск.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-жа Стойнова имаше желание за изказване.  
 
Даниела СТОЙНОВА 
Всъщност това не е питане, а просото искам да ви помоля да 

подкрепим 26-годишния Иван Цветанов, който е част от театрална 
формация „Феникс“ на актьора Свилен Стоянов, които там играят младежи 
с различна степен на увреждания. А Иван Цветанов е на инвалидна 
количка, обаче седем стъпала го делят от възможността сам да може да се 
справя с това да излиза от блока, в който живее. Преди това му е помагал 



негов роднина, който обаче сега за съжаление е болен. Цялата театрална 
формация и съответно и много хора им помагат, но тази стълбищна 
платформа е на стойност 20 хил. лв. Общината е отпуснала 1000 лв., те са 
събрали още някъде към 3000 лв., но това е твърде малко и ви моля, г-н 
кмета пое ангажимент след това с други форми също да подпомогне, но 
днес ви моля по време на заседанието на общинския съвет – ето тази урна е 
с благотворителна цел. Просто да го подкрепим.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря.  
 
Кънчо БОНЕВ 
Уважаеми г-н председател, може ли въпрос? От отворения 

обществен съвет, Бонев се казвам. Въпрос към г-н Портних.  
 
Иван ЛУКОВ 
За протокола името Ви. 
 
Кънчо БОНЕВ 
Благодаря. Първия въпрос … 
 
Иван ЛУКОВ 
Името Ви за протокола. 
 
Кънчо БОНЕВ 
Кънчо Бонев от отворения обществен съвет на протестиращите. 

Първия въпрос към г-н Портних – кога ще спре движението на автомобили 
в Морската градина? Втория въпрос – ще има ли трима нови заместник – 
кметове, както беше тиражирано в медиите по негово изявление. Третия 
въпрос – кога ще бъде готова пречиствателната станция или изобщо ще се 
вземат ли някакви мерки за пречистване на отпадните води на 
тубдиспансера, които се изливат в езерото вече година и нещо. И третия 
въпрос – какво става с пречиствателната станция, по-точно отвеждането на 
водите на „Златни пясъци“, отпадните води на двукилометровата зона от 
брега. И последен въпрос – какво става с „Градски транспорт“, какви 
мерки предприема лично кмета и управата във връзка с протестите в 
„Градски транспорт“. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Няма други питания. Да дадем думата на кмета на община Варна, г-н 

Портних. 
 
 



Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани. На въпроса на г-жа Савова ще потвърдя 
– да, в 14:00 ч. в понеделник ще бъде свикан съветът и ще Ви поканим и 
Вас. И нека това да е форматът, на който да обсъдим тази дългогодишна 
сага във всичките й аспекти, и да се опитаме съвместно да въвлечеме обаче 
всички институции, които реално могат да взимат решения. Аз детайлно 
съм запознат от Вас със ситуацията. Не всичко е в правомощията на 
общината, но ще използваме този формат, за да ангажираме наистина със 
силите и средствата, които имаме да ангажираме всички останали 
институции и този казус да бъде наистина надявам се решен в 
положителна всъщност за децата насока.  

На всички въпроси, които бяха зададени от колегите съветници и на 
гражданите ще отговоря писмено, тъй като те са разнообразни, различни 
по същина. Общо взето така или иначе дълго ще бъде наистина, ако правя 
опит в момента да отговоря. Ще отговоря писмено в установения срок. А 
каня и колегите от общинския съвет в 14:00 ч. в зала „Варна“ да направим 
тази среща по проблема, който постави г-жа Савова. Благодаря ви.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н кмете. Колеги, преди да преминем към втора точка 

ще ви помоля едно пробно гласуване да видим на кого таблета работи, за 
да можем да отстраним, ако има някаква повреда. 

Има проблем в таблетите отново. Отново пускаме за пробно 
гласуване. .. Кворума – 39 човека. .. Всъщност при 39 кворум регистрирани 
таблети, 25 гласуват. Отново пускаме, отново допълнително пробно 
гласуване. .. Ако има нередности, докато четем точката ще помоля 
служителите от фирмата, която поддържа системата да дойдат на таблета 
тука на г-н Людмил Цветков. 

Така, преминаваме към втора точка. 
 
 
 
 
 
 

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 
№ 25 

от заседание, проведено на 30.10.2013 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 

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

(1) – определяне на представител на община Варна в Комисията за 
разработване на областна здравна карта в област Варна.  

(2) – одобряване на Правила за постъпване на деца в общински 
ясли на територията на община Варна. 

(3) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение. 

(4) – увеличаване щата на общинските детски ясли на 
територията на община Варна. 

(5) – преструктуриране на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД. 

 
      Докл.: Лидия Петкова – Председател на ПК 

„Здравеопазване“ 
     
    

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1164-2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 3 и 
ал. 4 от Закона за лечебните заведения, във връзка с предложение от кмета 
на община Варна с изх. № РД13023055ВН/08.10.2013 г., Общински съвет – 
Варна определя д-р Лидия Маринова – заместник кмет на община Варна 
да представлява община Варна в Комисия за разработване на областна 
здравна карта в област Варна.  

/за – 31, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 



1165-2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 3 и 
т. 4 от ЗМСМА и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД13024501ВН/24.10.2013 г., Общински съвет – Варна  одобрява Правила 
за постъпване на деца в общински ясли на територията на община 
Варна, съгласно приложение към настоящото решение.   

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
1166-2. 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 към настоящото решение.  

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

 
 
 
 
1167-2. 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 в размер на 2 600 /две хиляди и 
шестстотин/ лв. за лечение на Ивана Станева Димитрова. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 
 

 
 
 
1168-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение 

от кмета на община Варна с изх. № РД13024692ВН/25.10.2013 г., 
Общински съвет – Варна одобрява увеличаването щата на общинските 
детски ясли на територията на община Варна функция „Здравеопазване” – 
делегирани държавни дейности – д. 431 „Детски ясли”, като към 
съществуващите 461 щатни бройки се добавят нови 28 щатни бройки за 
нуждите на детска ясла 6 „Мечо Пух” – кв. „Владислав Варненчик”, гр. 
Варна, както следва: 

- Директор  – 1 щ. бр. 
- Медицинска сестра – 11 щ. бр. 



- Педагог – 1 щ. бр. 
- Детегледачка – 11 щ. бр. 
- Касиер – домакин – 1 щ. бр. 
- Перачка – 1 щ. бр. 
- Работник ремонт и поддръжка – 1 щ. бр. 
- Огняр – 1  щ. бр. 
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 

 
1169-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна реши:  
1. Прекратява дейността на отделение „Клинична лаборатория“ и 

отделение „Образна диагностика“ към „Специализирана болница за 
активно лечение по пневмо–фтизиатрични заболявания” Варна ЕООД. 

2. Разкрива отделение „Клинична лаборатория“ и отделение 
„Образна диагностика“ към дъщерното дружество АМЦСМП  
„Белодробен медицински център“ ЕООД със съответния щат, считано от 
01.11.2013 г. 

3. Трудовите правоотношения да се уредят по реда на чл. 123 от 
Кодекса на труда. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 

 
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 

№ 25 
от заседание, проведено на 30.10.2013 г. 

по точка  трета от дневния ред 
 

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

(1) – приемане на План за защита на населението при бедствия. 
(2) – възлагане на Председателя на Общински съвет – Варна да 

инициира законодателни промени, чрез народните представители от III 
Многомандатен избирателен район гр. Варна относно разрешаване и 
допускане разполагането на пунктове за изкупуване на вторични суровини. 

 

  Докл.: Станислав Темелков – Председател на ПК „ОРС“ 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1170-3.  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 
от ЗМСМА, чл. 9, ал. 11 от ЗЗБ и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД13020913ВН/13.09.2013г., Общински съвет – Варна 
приема План за защита на населението при бедствия, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

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

1171-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на общинския съветник Пламен Георгиев, Общински съвет – 
Варна възлага на Председателя на ПК „Обществен ред и сигурност“ в 
едномесечен срок да инициира законодателна промяна чрез народните 
представители от Трети Многомандатен избирателен район гр. Варна 



относно разрешаване и допускане разполагането на пунктове за изкупуване 
на вторични суровини в териториите на населените места. 

/за – 40, 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 
№ 25 

от заседание, проведено на 30.10.2013 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука 

и образование” относно: 
(1) – приемане на Статут за награда „Варна” в системата на 

предучилищното и училищното образование. 
 

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

        
Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1172-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗМСМА и по предложение от Славчо Славов Славов – 
Председател на ПК „Наука и образование”, Общински съвет – Варна 
приема Статут за награда „Варна” в системата на предучилищното и 
училищното образование, съгласно приложение към настоящото 
решение, във връзка с което отменя Статут за награда „Варна” в системата 
на предучилищното и училищното образование приет с решение № 791-
3/14/19.12.2012 г. и изменен с решение № 907-5/16/27.03.2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, 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 
№ 25 

от заседание, проведено на 30.10.2013 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
 

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

(1) – одобряване на текст на проект за Договорно споразумение 
между община Варна, „Градски транспорт” ЕАД и община Бургас и 
упълномощаване на кмета на община Варна за подписването му. 
 

    Докл.: Жельо Алексиев – Председател на ПК 
„Транспорт“ 

          
Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

  
1173-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8, т. 12 и т. 23, чл. 59, 

чл. 60 и чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и по предложение на кмета на община Варна с № 
РД13023454ВН/11.10.2013 г., Общински съвет – Варна одобрява текста на 
проекта за Договорно споразумение между община Варна, „Градски 
транспорт” ЕАД-ВАРНА и община Бургас, приложен към настоящото 
решение, за целите на проектно предложение DIR-51315001-1-195 
„Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете 
Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен”, по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с референтен № 
BG161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване качеството на 
атмосферния въздух, чрез осигуряване на екологичен подвижен състав на 
градския транспорт”, по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на 
качеството на атмосферния въздух”, на ОП „Околна среда 2007 – 2013 
год.”. 

1173-5-1. В изпълнение на Решение 1173-5/25/30.10.2013 г., 
Общински съвет – Варна упълномощава кмета на община Варна да 



подпише Договорно споразумение между община Варна, „ГРАДСКИ 
ТРАНСПОРТ” ЕАД-ВАРНА и община Бургас, за целите на проектно 
предложение DIR-51315001-1-195 „Прилагане на мерки за подобряване 
качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен”, по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с 
референтен № BG161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване 
качеството на атмосферния въздух, чрез осигуряване на екологичен 
подвижен състав на градския транспорт”, по приоритетна ос 1 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води и подобряване на качеството на атмосферния въздух”, на ОП „Околна 
среда 2007 – 2013 год.”. 

/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 
№ 25 

от заседание, проведено на 30.10.2013 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
 

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

(1) – увеличаване на капитала на „Градски транспорт” ЕАД. 
(2) – предоставяне на „В и К – Варна” ООД за управление и 

техническа експлоатация на обект „Отвеждащ колектор за битови 
отпадъчни води”, находящ се в кк „Св. Св. Константин и Елена”, гр. 
Варна.  

(3) – отмяна на решения № № 812-7 и 812-7-1/14/19.12.2012 г. за 
провеждане на публично-оповестен конкурс за продажба на имоти-частна 
общинска собственост. 

(4) – отмяна на решение № 764-2/13/26.11.2012 г. и даване на 
съгласие на „Диагностично-консултативен център 3 - Варна” ЕООД за 
провеждане на търг за отдаване под наем на помещения. 

(5) – допълване на „Годишната програма за 2013 г.” и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на „Сдружение за подкрепа на лица с 
умствени затруднения” върху имот, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка”, 
бл. 67. 

(6) – предоставяне на имоти-общинска собственост за управление 
от ОП „Комплекс за детско хранене”. 

(7) – даване на съгласие за извършване на ремонт в сградата на 
„Диагностично-консултативен център Свети Иван Рилски – 
Аспарухово – Варна” ЕООД. 

(8) – закриване на Общинско предприятие „Охрана” – Варна. 
(9) – отмяна на решение № 1058-7/22/06.08.2013 г. на Общински 

съвет – Варна и 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. 

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

 
 
 
 



Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1174-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 192, ал. 1 от 
Търговския закон и чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за упражняване 
на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и по предложение на кмета на община Варна с № 
РД13024556ВН/24.10.2013 г., Общински съвет – Варна увеличава 
капитала на „Градски транспорт” ЕАД от 9 351 200 /девет милиона 
триста петдесет и една хиляди и двеста/ лева на 37 338 000 /тридесет и 
седем милиона триста тридесет и осем хиляди/ лева чрез записване от 
едноличния собственик на капитала община Варна на нови 279 868 броя 
поименни акции с номинална стойност от по 100 лева всяка. 

За сметка на записаните нови акции община Варна внася в капитала 
на „Градски транспорт” ЕАД парична вноска в размер на 27 986 800 
/двадесет и седем милиона деветстотин осемдесет и шест хиляди и 
осемстотин/ лева, която да бъде разходвана за придобиване на подвижен 
тролейбусен състав по проект „Прилагане на мерки за подобряване 
качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен”, 
финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния 
въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския 
транспорт”, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 
– 2013г.”, при условията на т.3.2.(ii) от Бюлетин (ЕС) 9-1984 „Приложение 
на чл. 87 и чл. 88 на Договора, учредяващ Европейската икономическа 
общност относно вложения на държавни органи” и указанията на 
Министерство на финансите (Писмо Изх. № 08-00-687 от 13.06.2013 г.). 

1174-6-1. Паричната вноска да бъде внесена по сметка на 
дружеството на части до 31.12.2014 г., както следва: 

• Първа вноска: до 35% от стойността на разходите за 
придобиване на подвижен състав или 9 795 380 (девет милиона 
седемстотин деветдесет и пет хиляди, триста и осемдесет) лева; 

• Втора вноска: до 30% от стойността на разходите за 
придобиване на подвижен състав или 8 396 040 (осем милиона триста 
деветдесет и шест хиляди и четиридесет) лева; 

• Трета вноска: до 35% от стойността на разходите за 
придобиване на подвижен състав или 9 795 380 (девет милиона 
седемстотин деветдесет и пет хиляди триста и осемдесет) лева. 

1174-6-2. Изменя чл. 6 и чл. 7 от Устава на „Градски транспорт” 
ЕАД, които да придобият следния вид: 



„Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 37 338 000 /тридесет 
и седем милиона триста тридесет и осем хиляди/ лева разпределен на 
373 380 броя поименни акции с номинална стойност от по 100 лева всяка. 

Чл. 7. Капиталът на дружеството представлява: 
1. до размера на 9 351 200 /девет милиона триста петдесет и една 

хиляди и двеста/ лева, определен по реда на ПМС № 179/91 г., съобразно 
основния капитал, посочен в счетоводния баланс на дружеството. 

2. парична вноска в размер на 27 986 800 /двадесет и седем милиона 
деветстотин осемдесет и шест хиляди и осемстотин/ лева.” 

1174-6-3. Общински съвет – Варна възлага на „Градски транспорт” 
ЕАД да предприеме всички необходими действия за вписване на 
горепосочените обстоятелства по отношение увеличаването на капитала по 
партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията, както и да представи актуален устав на дружеството, 
съобразен с приетите промени към датата на вземане на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
 
 
 
1175-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 11 от НРПУРОИ, чл. 10 и чл. 42, ал. 1, т. 5 
от Наредба № 4/14.09.2004 г. на МРРБ за Условията и реда за 
присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и 
канализационните системи и по предложение на кмета на община Варна с 
№ ЗАО10620/09.09.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се 
предостави за  управление и техническа експлоатация на „Водоснабдяване 
и  канализация – Варна” ООД новоизграден инфраструктурен обект - 
публична общинска собственост на основание чл. 19, ал. 1, т. 4 „б” от 
Закона за водите, представляващ строеж: „Отвеждащ колектор за битови 
отпадъчни води за премахване на заустванията в зоната на 
съществуващо и перспективно ползване на водите между буна 109 и 
яхтено пристанище - І етап”, Подобект: „КПС1, трафопост с АДГ, 
външно ел. захранване КЛ-20кV, шлицова стена, подпорни стени и пътна 
връзка”,  Подобект: „КПС2 в ПИ 158 по плана на КК „Св.Св. Константин и 
Елена”, трафопост с АДГ, външно ел. захранване КЛ-20кV и подпорни 
стени”, с местонахождение: КК „Св.Св. Константин и Елена”, гр. Варна, 
въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ05-439/12.03.2013 
г., издадено от Зам.-Началник ДНСК, изпълнен в съответствие с 
Разрешения за строеж № 66/ГИ/14.03.2008 г. и № 278/ГИ/16.10.2008 г., 
издадени от Директор дирекция „Инженерна инфраструктура и 



благоустрояване” община Варна, с  балансова стойност на обекта: 
4 629 969,25 (четири милиона шестстотин двадесет и девет хиляди 
деветстотин шестдесет и девет лева и двадесет и пет стотинки) лева с ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да 
предприеме всички необходими действия по изпълнението на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
 
 
1176-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с № РД13017710ВН-
001ВН/23.09.2013 г., Общински съвет – Варна отменя свои решения № 
812-7 и № 812-7-1/14/19.12.2012 г.    

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
 
1177-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

приети с решение № 668-6/1/19.0.2012 г. на Общински съвет – Варна 
изменения на НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна отменя свое 
решение № 764-2/13/26.11.2012 г. 

1177-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17а, ал. 1 
и ал. 3 от НРУПСЧОВКТД и във връзка с искане от д-р Ивелина Василева 
– Управител на „Диагностично консултативен център 3 - Варна” ЕООД с 
№ ОС13001344ВН/18.10.2013 г. и по предложение на ПК „Собственост и 
стопанство”, Общински съвет – Варна дава съгласие „Диагностично 
консултативен център 3-Варна” ЕООД да проведе търг с явно наддаване 
и сключи договор за отдаване под наем на следните помещения, 
собственост на дружеството: 

1. Преддверие с площ 6,20 кв.м.; 
2. Коридори с площ 33,10 кв.м.; 
3. Стая „Персонал” с площ 8,25 кв.м. и прилежащи към нея 

сервизни помещения с площ 1,45 кв.м. и коридор с площ 3,20 кв.м.; 
4. Стая „Диспечер” с площ 6,75 кв.м.; 
5. Стая „Манипулационна” с площ 12,18 кв.м.; 
6. Стая  „Дежурен педиатър” с площ 12,18 кв.м.; 
7. Стая  „Дежурен терапевт” с площ 12,18 кв.м.; 
8. Стая за шофьори с площ 7,80 кв.м. и коридор с площ 2,72 кв.м.; 



9. Помещение „Гардероб” с площ 15,08 кв.м. и прилежащи към него 
сервизно помещение 1,75 кв.м., коридор с площ 3,06 кв.м., баня с душове с 
площ 4,90 кв.м.  

Общо 132,30 кв.м., разпределени както следва – стаи – 59, 34 кв.м.; 
коридори – 48,28 кв.м.; сервизни помещения – 24,68 кв.м. 

Търгът да се проведе при спазване на условията и реда, предвидени 
в НРУПСЧОМКТД. 

Общински съвет – Варна възлага на Управителя на „Диагностично 
консултативен център 3 - Варна” ЕООД да представи за утвърждаване в 
Общински съвет – Варна проекторешение по смисъла на чл. 17б от 
НРУПСЧОМКТД, включително и за утвърждаване на тръжната 
документация, назначаване на комисия за провеждане на търга, одобряване 
на протокола за проведения търг и сключване на договор за наем със 
спечелилия търга участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
 
 
 
1178-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с № Д-3-9200/786/24.10.2013 г., Общински съвет – Варна приема 
следното изменение в „Годишната програма за управление и разпореждане 
с имоти-общинска собственост за 2013 г.“: 

Общински съвет – Варна допълва т. 3 „Имоти общинска 
собственост, предвидени за учредяване на ограничени вещни права” в т.3.3 
„Учредяване на безвъзмездно право на ползване” недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к „Чайка”, бл. 67, 
представляващ детска занималня, разположена в партера на 8-етажен 
жилищен блок, вляво от вход „А”, състояща се от коридор, гардероб, 2 
(два) броя зали, кухненски офис, канцелария, 2 (два) броя сервизни 
помещения и 2 (два) броя складове с обща застроена площ 155 кв.м. 
(съгласно приложена схема), актуван с АОС № 1753/12.04.2000 г. 

1178-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от 
ЗОС, и по предложение на кмета на община Варна с № Д-3-
9200/786/24.10.2013г., Общински съвет – Варна  учредява безвъзмездно 
право на ползване на „Сдружение  за подкрепа на лица с умствени 
затруднения”, с адрес на управление, гр. Варна, представлявано от Надка 
Атанасова Вълкова - Председател, върху недвижим имот – общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к „Чайка”, бл. 67, представляващ 
детска занималня, разположена в партера на 8-етажен жилищен блок, 



вляво от вход „А”, състояща се от коридор, гардероб, 2 (два) броя зали, 
кухненски офис, канцелария, 2 (два) броя сервизни помещения и 2 (два) 
броя складове с обща застроена площ 155 кв.м. (съгласно приложена 
схема), актуван с АОС № 1753/12.04.2000 г., за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 
 
 
 
 
 
1179-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и съгласно 

раздел ІV, чл. 2 от Договор № Д 9-9200(1416)/27.10.2009 г., между община 
Варна и „Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД и по предложение на 
кмета на община Варна с № РД13024603ВН/25.10.2013 г., Общински съвет 
– Варна прекратява безвъзмездното право на ползване, учредено на 
„Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД, ЕИК 103564060, със 
седалище  и адрес на управление, гр. Варна, бул. „Мария Луиза” № 11, по 
отношение на следните  имоти-общинска собственост:  

- павилион № 77 с площ 10 кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к 
„Младост”, ІІ-ри м.р., ТК „Орехчето”, въведен в експлоатация с 
Разрешение за ползване № 79/13.04.1999 г., издадено от ДНСК –Варна. 

- павилион № 10 с площ 7,39 кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. 
„Вл.Варненчик”, ІІІ-ти м.р., въведен в експлоатация с приемо-предавателен 
протокол от 11.02.1999 г. 

1179-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и съгласно 
раздел ІV, чл. 2  от договор № Д 7-9200(113)/16.02.2007 г., между община 
Варна и „Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД и по предложение на 
кмета на община Варна с № РД13024603ВН/25.10.2013г., Общински съвет 
– Варна прекратява безвъзмездното право на ползване, учредено на 
„Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД, ЕИК 103564060, със 
седалище и адрес на управление, гр. Варна, бул. „Мария Луиза” № 11, по 
отношение на  имот-общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Цани Гинчев” № 6, 18-ти п.р., представляващ занималня с обща застроена 
площ 96,19 кв.м., разположена на първия етаж на 8-етажен жилищен блок, 
а именно стая с преддверие с обща площ 26,28 кв.м., предмет на АОС 
4146/29.01.2007 г.  



1179-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и съгласно 
раздел ІV, чл. 2а  от договор № Д 10-9200(822)/28.07.2010 г., и по 
предложение на кмета на община Варна с № РД13024603ВН/25.10.2013 г., 
Общински съвет – Варна прекратява безвъзмездното право на ползване, 
учредено на „Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД, ЕИК 
103564060, със седалище  и адрес на управление, гр. Варна, бул. „Мария 
Луиза” № 11, по отношение на  имот-общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Мадара” 23, представляващ сграда с идентификатор 
10135.2555.157.4 със застроена площ 299 кв.м., разположена в ПИ 
10135.2555.157, с площ 7 374 кв., а именно помещение (разливочен пункт) 
с площ 9,76 кв.м, предмет на АОС № 5768/24.07.2009 г. 

1179-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 
от ЗОС, чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община 
Варна с № РД13024603ВН/25.10.2013 г., Общински съвет – Варна 
учредява безвъзмездно управление на ОП „Комплекс за детско 
хранене”, представлявано от  д-р Ивелин Неделчев – директор, създадено 
с Решение № 578-9/10/26, 27.07.2012 г. на Общински съвет – Варна, върху 
следните имоти-общинска собственост: 

1. Павилион № 77 с площ 10 кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к 
„Младост”, ІІ-ри м.р., ТК „Орехчето”, въведен в експлоатация с 
Разрешение за ползване № 79/13.04.1999 г., издадено от ДНСК –Варна, при 
граници: павилион № 74, павилион № 75, павилион № 76 и тревна площ. 

2. Павилион № 10 с площ 7,39 кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. 
„Вл. Варненчик”, ІІІ-ти м.р. кв. 11, въведен в експлоатация с приемо-
предавателен протокол от 11.02.1999 г., при граници: павилион № 9, 
павилион № 11 и тревна площ; 

3. Част от недвижим имот – публична  общинска собственост, 
находящ се в  гр. Варна, ул. „Цани Гинчев” № 6, 18-ти п.р., представляващ 
занималня с обща застроена площ 96,19 кв.м., разположена на първия етаж 
на 8-етажен жилищен блок, а именно стая с преддверие с обща площ 26,28 
кв.м., предмет на АОС 4146/29.01.2007 г. писан в служба вписвания на 
02.02.2007 г., том VІ, № 138, вх. регистър 1967, дело 1355; 

4. Част имот-общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Мадара” 23, представляващ сграда с идентификатор 10135.2555.157.4 със 
застроена площ 299 кв.м., разположена в ПИ 10135.2555.157 с площ 7 374 
кв., а именно помещение (разливочен пункт) с площ 9,76 кв.м, предмет на 
АОС №5768/24.07.2009 г., вписан в Служба вписвания на 21.08.2009 г., том 
ХLVІІ, вх. регистър 16 498, д. 10052 

Безвъзмездното управление се учредява на Общинско предприятие 
„Комплекс за детско хранене”  за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета  на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 



управление за горе описаните недвижими имоти в полза на  ОП „Комплекс 
за детско хранене”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 
 
 
 
 
1180-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 от ЗМСМА, във връзка 

с докладна записка вх. № СДЗР12001175ВН/29.11.2012 г. от д-р Цветелина 
Търпоманова – управител на „Амбулатория-групова практика за 
специализирана медицинска помощ-център за психично здраве-Варна“ 
ЕООД и по предложение на кмета на община Варна с 
№РД13007147ВН/26.03.2013 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета 
на община Варна, ЕТ „Стинекс – Никола Николов – Деян Николов” да 
извърши ремонт в сградата на „Диагностично-консултативен център 
Свети Иван Рилски – Аспарухово- Варна” ЕООД – ниското тяло по 
изготвена от ОП „Инвестиционна политика” количествено – стойностна 
сметка за 39 483 лева с ДДС, които да бъдат отпуснати от бюджета на 
община Варна за 2013 г. 

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

 
 
1181-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 2 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с № РД13024656ВН-
002ВН/30.10.2013 г., Общински съвет – Варна закрива Общинско 
предприятие „Охрана” - Варна с предмет на дейност: охранителна 
дейност, включително въоръжена и невъоръжена охрана на обекти 
общинска собственост, при изпълнение на всички законови изисквания и 
получаване на лиценз за извършване на дейността по самоохрана. 

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

1182-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение 
на кмета на община Варна с № РД13024928ВН/29.10.2013 г., Общински 
съвет – Варна, отменя свое решение № 1058-7/22/06.08.2013 г.  



1182-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 от ЗМСМА, в 
изпълнение на чл. 80 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 1125-
10/23/18.09.2013 год. на  Общински съвет – Варна и по предложение на 
кмета на община Варна с № РД13024928ВН/29.10.2013 г., Общински съвет 
– Варна приема “Ред и условия за провеждане на конкурс по документи 
за избор на оценители на имоти и вещи – общинска собственост, 
отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители”, 
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 и юридическите лица, регистрирани по реда на 

Търговския закон, които са вписани в регистъра на независимите 
оценители и са получили сертификат за правоспособност на независим 
оценител; 

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

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

4.1. заявление за участие; 
  4.2. документ за самоличност – копие, заверено от участника /за 
физически лица/; 

4.3. сертификат за оценителска правоспособност, издаден от  
Камарата на независимите оценители в България  – копие, заверено от 
участника; 

4.4. ЕИК за юридически лица, регистрирани в Търговския регистър 
към Агенция по вписванията или документ за самоличност за физически 
лица (копие, заверено от участника); 

4.5. за юридически лица – декларации от името на заявителя, че: 
   а) не е обявен в несъстоятелност; 
   б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
   в) не се намира в ликвидация. 
   4.6. за физически лица – декларации от името на заявителя, че: 
   а) не е осъждан; 

  4.7. автореференция, съдържаща:  
- списък на оценки на недвижими имоти и движими вещи – обект на 

разпоредителни сделки, извършени от оценителя; 
- препоръки. 
5. Комплектът документи да се представи до 16.30 часа в 10-дневен 

срок от публикуване на обявата в Дирекция “Общинска собственост, 



икономика и стопански дейности”, отдел “Общинска собственост”, стая 
№1207 на ХІІ-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 – 30, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 17/ 

 
 
 
 

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 
№ 25 

от заседание, проведено на 30.10.2013 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 
(1) – определяне на ред за публично обсъждане на проекто-

бюджета на община Варна за 2014 г. 
(2) – даване на съгласие да бъдат отпуснати заемообразно от 

бюджета на община Варна за 2013 г. средства за мостово финансиране на 
допустимите разходи по проект „Изграждане на партньорска мрежа за 
междурегионално сътрудничество в областта на управлението на 
човешките ресурси между община Варна, Република България, 
Департамент Нор, Република Франция и община Дордрехт, Кралство 
Нидерландия”, ОП „Административен капацитет” 2007-2013 год. 

(3) – даване на съгласие да бъдат отпуснати заемообразно от 
бюджета на община Варна за 2013 г. средства за мостово финансиране на 
допустимите разходи по проект “Подкрепа за деинституционализация 
на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск – 
изграждане на 7 Центъра за настаняване от семеен тип на територията 
на община Варна”, ОП “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. 

(4) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и 
упълномощаване кмета на община Варна да издаде в полза на МРР за 
изпълнение на проект „Естетизация и модернизация на главни 
пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна”, ОП 
“Регионално развитие” 2007-2013 г. 

(5) – даване на съгласие за осигуряване на финансиране от бюджета 
на община Варна за 2013 г. на невъзстановим разход за ДДС по проект 
„Персонални услуги за социална подкрепа”, ОП „Развитие на 
човешките ресурси”. 

(6) – даване на съгласие за формиране на паралелки под 
норматива за минимален брой ученици. 

(7) – упълномощаване на кмета на община Варна да издаде Запис на 
заповед в полза на община Бургас по проект „Прилагане на мерки за 
подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара 
Загора и Плевен”, ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”. 



(8) – определяне на дивидент за 2013 г., на търговските дружества 
със 100% общинско участие. 

(9) – изменение на решение № 576-9/10/26,27.07.2012 г. на 
Общински съвет – Варна относно ОП „Общински паркинги и синя зона”. 

(10) – отпускане на финансови средства за наем на жилища на 
специалисти от УМБАЛ „Света Марина” – Варна. 

(11) – отпускане на финансови средства на „Асоциация да съхраним 
жената” за провеждането на конкурс „Жена предприемач и мениджър на 
годината”. 

(12) – отпускане на финансови средства на Елисавета Иванова 
Герджикова. 

(13) – опрощаване на държавни вземания. 
(14) – отпускане на финансови средства на ФК „Спартак 1918“. 

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

      
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 
1183-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и чл. 84, 

ал. 2 от Закона за публичните финанси и по предложение от кмета на 
община Варна с изх. № РД13024473ВН/24.10.2013 г., Общински съвет – 
Варна определя ред за публично обсъждане на проекто-бюджета на 
община Варна за 2014 г., както следва: 

1183-7-1. Кметът на общината представя проекта на бюджет за 
публично обсъждане от местната общност в срок не по-късно от 30 
ноември, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни 
предварително на интернет страницата на общината и в местните средства 
за масово осведомяване.  

1183-7-2. Кметът на общината предоставя проекта на общинския 
бюджет за публично обсъждане от местната общност на достъпен и 
разбираем за гражданите вариант, като го публикува на интернет 
страницата на общината минимум три дни преди публичното му 
обсъждане. 

1183-7-3. Публичното обсъждане се провежда чрез срещи, 
пресконференции, кръгли маси, с участието на общински съветници, 
граждани, кметове на райони и кметства, ръководители на бюджетни 
звена, представители на медии, на граждански сдружения и на други 



юридически лица, които имат регистрация, осъществяващи дейност или 
ползват услуги на територията на общината. 

1183-7-4. За постъпилите предложения от публичното обсъждане 
се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с 
окончателния проект на бюджета. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
1184-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № РД12000121ВН-
130ВН/08.10.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 
отпуснати заемообразно от бюджета на община Варна за 2013 г. средства 
в размер на 170 000 (сто и седемдесет хиляди) лева за мостово 
финансиране на допустимите разходи по проект с рег. номер 10-25-
28/01.02.2011 г. „Изграждане на партньорска мрежа за 
междурегионално сътрудничество в областта на управлението на 
човешките ресурси между община Варна, Република България, 
Департамент Нор, Република Франция и община Дордрехт, Кралство 
Нидерландия”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ №10-25-28/23.02.2012г. в рамките на бюджетна линия 
BG051PO002/10/2.5-01, Приоритетна ос II „Управление на човешките 
ресурси”, подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално 
сътрудничество” до възстановяването им от Управляващия орган на 
Оперативна програма  „Административен капацитет” 2007-2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
1185-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № РД12002728ВН-
069ВН/08.10.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 
отпуснати заемообразно от бюджета на община Варна за 2013 г. средства в 
размер на 10 000 (десет хиляди) лева за мостово финансиране на 
допустимите разходи по проект “Подкрепа за деинституционализация 
на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск – 
изграждане на 7 Центъра за настаняване от семеен тип на територията 
на община Варна” в рамките на схема BG161РО001/1.1-12/2011 
„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, 
предлагащи услуги за деца в риск”, приоритетна ос 1: „Устойчиво и 



интегрирано градско развитие”, операция 1.1: “Социална инфраструктура” 
на ОП “Регионално развитие” 2007 – 2013 год. до възстановяването им от 
Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
 
1186-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА  и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД13022963ВН/07.10.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
поемане на общински дълг и упълномощава кмета на община Варна да 
издаде в полза на Министерството на регионалното развитие, Управляващ 
орган на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. – Главна дирекция 
„Програмиране на регионалното развитие”, Запис на заповед по образец, 
гарантиращ пълния размер на авансовото плащане  –  1 662 500 (един 
милион шестстотин шестдесет и две хиляди и петстотин) лева, съгласно 
чл. 4 ал. 1 и 2 от ДБФП № BG161PO001/1.4-09/2012/006 за изпълнение на 
проект №BG161PO001-1.4.09-0006 „Естетизация и модернизация на 
главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна”, 
схема №BG161PO001-1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 
1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 
 
 
 
1187-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД13023744ВН/16.10.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
осигуряване на финансиране в размер на 1 241 лв. /хиляда двеста 
четиридесет и един/ лева от бюджета на община Варна за допустим, но 
невъзстановим разход ДДС за 2013 г. по проект № BG051PO001-5.1.04-
066-C0001„Персонални услуги за социална подкрепа”, финансиран по 
Договор за безвъзмездна финансова помощ, Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”. 

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



1188-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
44, ал. 1 от ЗНП и чл. 11 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне 
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 
звена, във връзка с внесени докладни записки на директори на общински 
училища и становища на РИО Варна и по предложение от кмета на община 
Варна с изх. № РД13023330ВН/10.10.2013 г., Общински съвет – Варна: 

1188-7-1. Дава съгласие за формиране на самостоятелни паралелки 
под норматива за минимален брой ученици в ОУ “Панайот Волов” за 
учебната 2013/2014 г., както следва: 

VІІ клас – 14 ученици; 
VІІІ клас – 12 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от 

Наредба 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни 
стандарти за съответната дейност в размер на 1 908 лв., от които 742 лв. до 
31.12.2013 г. 

1188-7-2. Дава съгласие за формиране на самостоятелни паралелки 
под норматива за минимален брой ученици в ОУ “Капитан Петко войвода” 
за учебната 2013/2014 г., както следва: 

І клас – 14 ученици; 
V клас – 15 ученици; 
VІІІ клас – 10 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от 

Наредба 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни 
стандарти за съответната дейност в размер на 2 458 лв., от които 956 лв. до 
31.12.2013 г. 

1188-7-3. Дава съгласие за формиране на самостоятелна паралелка 
под норматива за минимален брой ученици в СОУ “Елин Пелин” за 
учебната 2013/2014 г., както следва: 

ІХ клас – 15 ученици; 
ХІ клас – 17 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от 

Наредба 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни 
стандарти за съответната дейност в размер на 1 392 лв., от които 541 лв. до 
31.12.2013 г. 

1188-7-4. Дава съгласие за формиране на паралелки под норматива 
за минимален брой ученици в ОУ “Св. Климент Охридски” с. 
Константиново за учебната 2013/2014 г., както следва: 

слята паралелка І – ІІІ клас – 18 ученици; 



слята паралелка ІІ - ІV клас – 16 ученици; 
слята паралелка V – VІ клас  - 10 ученици; 
слята паралелка VІІ – VІІІ клас – 12 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 3 и ал. 5, т. 2 

от Наредба 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни 
стандарти за съответната дейност в размер на 5 343 лв., от които 2 078 лв. 
до 31.12.2013 г. 

1188-7-5. Дава съгласие за формиране на самостоятелна паралелка 
под норматива за минимален брой ученици в СОУ “Димчо Дебелянов” за 
учебната 2013/2014 г., както следва: 

Х клас – 17 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 

4 от Наредба 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства 
за обезпечаване на учебния процес извън определените по единните 
разходни стандарти за съответната дейност в размер на 201 лв., от които 74 
лв. до 31.12.2013 г. 

1188-7-6. Дава съгласие за формиране на самостоятелна паралелка 
под норматива за минимален брой ученици в СОУ “Неофит Бозвели” за 
учебната 2013/2014 г., както следва: 

ХІІ клас – 15 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл. 12, ал. 2 и чл. 11, ал. 4 от 

Наредба 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни 
стандарти за съответната дейност в размер на 1 112 лв., от които 410 лв. до 
31.12.2013 г. 

1188-7-7. Дава съгласие за формиране на паралелки под норматива 
за минимален брой ученици в Оздравително училище “Д-р Н. Димитров” 
за учебната 2013/2014 г., както следва: 

слята паралелка ІІІ – ІV клас – 5 ученици; 
самостоятелна паралелка V клас – 4 ученици; 
самостоятелна паралелка VІ клас – 8 ученици; 
самостоятелна паралелка VІІ клас – 7 ученици; 
самостоятелна паралелка VІІІ клас –6 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 

от Наредба 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни 
стандарти за съответната дейност в размер на 44 178 лв., от които 18 191 
лв. до 31.12.2013 г. 

1188-7-8. Дава съгласие за формиране на самостоятелна паралелка 
под норматива за минимален брой ученици в ОУ “Ангел Кънчев” за 
учебната 2013/2014 г., както следва: 



VІІІ клас – 15 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от 

Наредба 7 от 29.12.2000 г., като не се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни 
стандарти за съответната дейност.  

1188-7-9. Дава съгласие за формиране на самостоятелна паралелка 
под норматива за минимален брой ученици в ОУ “Йордан Йовков” за 
учебната 2013/2014 г., както следва: 

V клас – 16 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от 

Наредба 7 от 29.12.2000 г., като не се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни 
стандарти за съответната дейност.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
1189-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13024471ВН/23.10.2013 г., Общински съвет – Варна упълномощава 
кмета на община Варна да издаде Запис на заповед без протест и без 
разноски, в полза на община Бургас, платим на предявяване, който 
обезпечава размера на полученото от община Варна по договора авансово 
плащане от 9 511 935,32 лв. (девет милиона петстотин и единадесет хиляди 
деветстотин тридесет и пет лева и тридесет и две стотинки) по проект 
„Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете 
Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен”, финансиран по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване на качеството на 
атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на 
градския транспорт” по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013г.”, съгласно приложение към настоящото 
решение.   

Общински съвет – Варна одобрява поемането на гореописаното 
задължение за срок до три месеца, след одобряване на окончателния 
доклад за изпълнение, по договора за безвъзмездна финансова помощ. 

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



1190-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 
137, ал. 1, т. 3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6 от 
НРУПСЧОВКТД и по предложение от кмета на община Варна с изх. 
№РД13022961ВН/07.10.2013 г., Общински съвет – Варна определя 
дивидент за 2013 г. (дължим от печалбите за 2012 г.) на търговските 
дружества с ограничена отговорност и акционерните дружества със 100% 
общинско участие, както следва: 
                                                                                                         х.лв. 
№ 
 

Търговски дружества   
                                          

Печалба 
в х.лв. 

% Дължим 
дивидент 
(с данък) 

1. “Пазари” ЕАД 735 76.4% 561.5 
Дивидентът да бъде преведен в срок до 15.11.2013 г. след 

приспадане на дължимия данък при източника.  
/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 29, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 11, не участват в 

гласуването – 2/   
 
 
 
 
1191-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 

137, ал. 1, т. 3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6 от 
НРУПСЧОВКТД и по предложение от кмета на община Варна с изх. 
№РД13022961ВН/07.10.2013 г., Общински съвет – Варна определя 
дивидент за 2013 г. (дължим от печалбите за 2012 г.) на търговските 
дружества с ограничена отговорност и акционерните дружества със 100% 
общинско участие, както следва: 
                                                                                                               х.лв. 

№ 
 

Търговски дружества 
 

Печалба 
в х.лв. 

% Дължим 
дивидент 
(с данък) 

1. “Обреди” ЕООД 371 76.4% 283.4 
Дивидентът да бъде преведен в срок до 15.11.2013 г. след 

приспадане на дължимия данък при източника.  
Общински съвет – Варна дава съгласие след превеждане на 

дивидента от “Обреди” ЕООД, част от него в размер на 90 503 лв. да бъде 
използван за  изплащане на придобит ПИ № 038010, представляващ нива с 
площ 9 879 кв.м. в землището на с. Тополи на обща стойност 270 503 лв. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 



1192-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 
137, ал. 1, т. 3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6 от 
НРУПСЧОВКТД и по предложение от кмета на община Варна с изх. 
№РД13022961ВН/07.10.2013 г., Общински съвет – Варна определя 
дивидент за 2013 г. (дължим от печалбите за 2012 г.) на търговските 
дружества с ограничена отговорност и акционерните дружества със 100% 
общинско участие, както следва: 
                                                                                                               х.лв. 
№ 
 

Търговски дружества 
 

Печалба 
в х.лв. 

% Дължим 
дивидент 
(с данък) 

1. “УСХ” ЕАД 23 76.4% 17.6 
Дивидентът да бъде преведен в срок до 15.11.2013 г. след 

приспадане на дължимия данък при източника.  
/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 3, отсъстват – 13/ 
 
 
 
  
1193-7. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 52, ал. 4 от ЗОС и по предложение от кмета на община Варна с 
изх. № РД13023721ВН/15.10.2013 г., Общински съвет – Варна: 

- Изменя свое решение № 576-9/10/26,27.07.2012 г., като приема 
Организационно-управленска структура на Общинско предприятие 
„Общински паркинги и синя зона”, съгласно приложение към 
настоящото решение.  

- Одобрява обща численост на Общинско предприятие „Общински 
паркинги и синя зона”, както следва: 

- Управител – 1 бр. 
- Гл.счетоводител -1 бр. 
-Ръководител дейност „Репатриране на МПС и зони за 

кратковременно паркиране” – 1 бр. 
- Ръководител дейност „Експлоатация на платени паркинги” – 1 бр. 
- Координатор паркинги/дейности – 2 бр.  
- Координатор зона за кратковременно паркиране – 1бр. 
- Координатор поддръжка – 1бр. 
- Счетоводител - касиер – 1 бр. 
- Специалист ТРЗ– 1 бр. 
- Технически сътрудник -1 бр. 
- Отговорник зони за кратковременно паркиране - 3 бр. 
- Диспечер зони за кратковременно паркиране – 2 бр. 
- Отговорник поддръжка – 6 бр. 



- Работник Паркинг - 78 бр. 
- Инспектор „Репатриране на МПС“ – 3 бр. 
- Инспектор „Администриране на репатрирани МПС“ -1 бр. 
- Специалист  „Репатриране на МПС“ – 3 бр. 
- Специалист „Контрол охранителен режим и паркинг“ – 1 бр. 
- Изпълнител „Шофьор на спец. МПС“ – 6 бр. 
- Изпълнител „Инкасатор санкции“ – 3 бр. 
- Изпълнител „Хигиенист“ – 1 бр. 
Сумата по издръжка на ОП „Общински паркинги и синя зона” не 

трябва да надвишава приетата бюджетна сметка за 2013 г. по параграф 01 
„Заплати” – 145 840 лв. и параграф 05 „Осигуровки” – 27 700 лв. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 27, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1194-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № РД13021755ВН-
002ВН/04.10.2013 г., Общински съвет – Варна реши:   

- Дава съгласие за продължаване на финансирането със средства в 
размер до 500 /петстотин/ лв. за месечен наем за жилище за д-р Милка 
Христова Георгиева – ръководител на Лабораторията по Молекулярна 
патология на УМБАЛ „Света Марина” Варна за период от 1 (една) година, 
считано от месец октомври 2013 г. 

- Дава съгласие за продължаване на финансирането със средства в 
размер до 550 лв. за месечен наем за жилище за доц. д-р Петър Маринов 
Маринов – доцент по съдебна психиатрия в Медицински университет 
„Проф. Д-р Парашкев Стоянов” Варна за период от 1 (една) година, 
считано от месец октомври 2013 г. 

Средствата да бъдат осигурени от функция „Здравеопазване” от 
бюджета на община Варна. 

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



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
1195-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. №РД13023056ВН/08.10.2013 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови 
средства в размер на 3 000 лв. на „Асоциация да съхраним жената” за 
провеждането на конкурс „Жена предприемач и мениджър на 
годината”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 25, против –  6, въздържали се – 4, отсъстват – 12; не участва в 

гласуването – 1/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 
 
1196-7. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на  3 000 лв. на Елисавета Иванова Герджикова за покриване на 
разходите по транспортиране на тленните останки на Стоян Любомиров 
Герджиков от Малта до Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 
 
 
 
 
 
 
1197-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо № ОС12001842ВН/27.12.2012 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да се опрости задължението на Йорданка Иванова 
Златева, гр.  Варна, кв. „Галата”, ул. „Панорамна” № 37. 

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



 
1198-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  решава да бъдат заложени и отпуснати от бюджета на 
община Варна за 2014 г. финансови средства в размер на 200 000 лв. 
/двеста хиляди/ лева на ФК „Спартак 1918“, като сдружение 
регистрирано по Закона за сдруженията с нестопанска цел в обществена 
полза. 

Средствата да бъдат включени в проекто-бюджета на община Варна 
за 2014 г. при публичното му обсъждане.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 27, против – 1, въздържали се – 4, отсъстват – 16/ 
 

 

 

 
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 
№ 25 

от заседание, проведено на 30.10.2013 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Структури и общинска администрация” относно: 
(1) – промяна в наименованието на длъжността „Главен секретар“ 

на община Варна. 
(2) – одобряване на промени в общата численост и структурата на 

дирекция „Социални дейности и здравно развитие“ при община Варна. 
 

    Докл.: Станислав Иванов – общински съветник 
          
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 27 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1199-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13023455ВН/14.10.2013 г., Общински съвет – Варна променя 
наименованието на длъжност „Главен секретар” в длъжност „Секретар” 
на община Варна. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
  
 
 
1200-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. 
№РД13024470ВН/23.10.2013 г., Общински съвет – Варна одобрява 
промени в общата численост и структура на общинската администрация, 
считано от 01.01.2014 г., както следва: 



1200-8-1. Преструктурира дирекция „Социални дейности и 
здравно развитие” в две дирекции – дирекция „Социални дейности” и 
дирекция „Здравеопазване”. 

1200-8-2. Увеличава числеността на дейност 122 „Общинска 
администрация” – дофинансиране с 8 /осем/ щатни бройки. 

/за – 27, 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 
№ 25 

от заседание, проведено на 30.10.2013 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
“Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация” относно: 

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

 
   Докл.: Аврам Тодоров  – Председател на ВрК 

“ИППОДОСНКВОА” 
  

         
Общ брой присъстващи общински съветници – 28 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1201-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3 от ЗМСМА и по 

предложение на г-н Миглен Тодоров – общински съветник, Общински 
съвет – Варна изменя Правилникa за организацията и дейността на 
Общински съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, както следва: 

- Отменя чл. 88, ал. 3 - „Звеното е до 10 лица включително, които 
подпомагат дейността на съвета”. 

- Чл. 69, ал. 7 се изменя и придобива следния вид: „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 7 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”. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
1202-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3 от ЗМСМА и по 

предложение на г-н Миглен Тодоров – общински съветник, Общински 
съвет – Варна изменя Правилникa за организацията и дейността на 
Общински съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, както следва: 

- Чл. 17, ал. 3 се изменя и придобива следния вид: „Общинският 
съвет избира от своя състав, съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, постоянно 
действаща комисия към общинския съвет с наименование: „ПК 
„Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“. 

/за – 28, 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 
№ 25 

от заседание, проведено на 30.10.2013 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Избор на представител в “Асоциация В и К”, в област 

с административен център – Варна. 
 

    Докл.: Снежана Донева – зам. председател на ОбС 
     
 

      
Общ брой присъстващи общински съветници – 20 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1203-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 17, ал. 1, 
т. 6 от ЗМСМА и чл. 198е от Закона за водите,  Общински съвет – Варна 
определя считано от датата на вземане на настоящото решение до края на 
мандата на Общински съвет – Варна през 2015 г. за свой представител в 
“Асоциация В и К” в област с административен център – Варна – 
Николай Лалев Дочев, който да участва в работата на Асоциацията при 
невъзможност на кмета на община Варна да присъства. 

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

 
 
 

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 
№ 25 

от заседание, проведено на 30.10.2013 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Определяне на делегат и заместващ го в общото 
събрание на Националното сдружение на общините в Република България. 

 
Докл.: Снежана Донева – зам. председател на ОбС 

        
   

Общ брой присъстващи общински съветници – 31 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1204-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 12, ал. 2 от Устава на Националното сдружение на общините в 
Република България /НСОРБ/, Общински съвет – Варна определя за 
делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в 
Република България представителя на Общинския съвет Иван Николов 
Луков – Председател на Общински съвет – Варна.  

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

 
 
 
 
 

1205-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 12, ал. 2 от Устава на Националното сдружение на общините в 
Република България /НСОРБ/, Общински съвет – Варна определя за 
заместник делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 
общините в Република България представителя на Общинския съвет – 
Снежана Николова Донева – заместник-председател на Общински съвет 
– Варна, която ще замества делегата Иван Николов Луков при 



невъзможност за участие в заседанията на Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България. 

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

гласуването – 1/ 
 
 
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 
№ 25 

от заседание, проведено на 30.10.2013 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Приемане 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 01.07.2013 г. до 
30.09.2013 г.   

 
Докл.: Снежана Донева – зам. председател на ОбС 

    
 

      
Общ брой присъстващи общински съветници – 28 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1206-12. 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 писма изх. № 
РД13024275ВН/22.10.2013 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 01.07.2013 год. до 30.09.2013 год. в размер на 40 лв. 

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

 
 
 

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 
№ 25 

от заседание, проведено на 30.10.2013 г. 
по точка  тринадесет от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Социални дейности и жилищна политика“ относно: 

(1) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално – битови потребности. 

 
Докл.: Медиа Хамза –Председател на ПК „СДЖП“ 

    
      

Общ брой присъстващи общински съветници – 30 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1207-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 
828-4/15/20.02.2013г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП, 
Общински съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално – битови потребности на 
лицата, посочени в протокол на Вътрешно – ведомствена комисия от 
28.10.2013 г., назначена със заповед № 3494/27.09.2013г. на кмета на 
община Варна за отпускане на еднократни помощи, съгласно приложение 
към настоящото решение. 

/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 
№ 25 

от заседание, проведено на 30.10.2013 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО:  Промени в ръководствата и съставите на ПК и ВрК  към 
Общински съвет – Варна. 
 
              Докл.: Снежана Донева – зам. председател на ОбС 

 
      

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1208-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Николай Лалев 
Дочев да бъде член на ПК “Собственост и стопанство”, ПК „Финанси и 
бюджет“, ПК „Наука и образование“ и ВрК „Структури и общинска 
администрация“. 

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

1209-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Валентин Петров 
Станев да бъде член на ПК “Младежки дейности и спорт”, ПК „Финанси и 
бюджет“, ПК „ Благоустройство и комунални дейности“. 

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



1210-14. 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 временна комисия “Структури и 
общинска администрация” Станислав Георгиев Иванов. 

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

1211-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 170, ал. 2 
от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, във 
връзка със свое решение № 33-3/2/16.11.2011 г., Общински съвет – Варна 
избира за председател на Наблюдателната комисия, общинският съветник 
Илия Христов Кафалийски. 

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

 
 
1212-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 170, ал. 2 

от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, във 
връзка със свое решение № 33-3/2/16.11.2011 г., Общински съвет – Варна 
избира за член на Наблюдателната комисия, общинският съветник 
Благомира Здравкова Александрова. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
1213-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 170, ал. 2 

от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, във 
връзка със свое решение № 33-3/2/16.11.2011 г., Общински съвет – Варна 
избира за член на Наблюдателната комисия, общинският съветник 
Валентин Петров Станев. 

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



1214-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, 
т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК 
“Собственост и стопанство” общинският съветник Ради Димитров Радев. 

1214-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Ради Димитров 
Радев да бъде член на ПК “Младежки дейности и спорт”. 

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

 
 
 
 

1215-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т. 
1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Финанси и 
бюджет” общинският съветник Медиха Енвер Мехмед-Хамза. 

1215-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Медиха Енвер 
Мехмед-Хамза да бъде член на ПК “Младежки дейности и спорт”. 

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

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