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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н Луков, уважаеми г-н Портних. В к.к. „Чайка“ в зона 

„А“, „Кабакум“, според общия устройствен план на Варна и Закона за 
устройство на черноморското крайбрежие на първа линия до хотел 
„Журналист“, в зона със строителна забрана, поземлен имот 312 строи 
грандиозен строеж. Кметът на община Варна и главния архитект, както и 
общинската администрация са уведомени за това, а именно за това, че през 
2012 г. с общия устройствен план на Варна ние общинските съветници сме 
приели, че територията на която в момента тече усилено строителство 
попада в зона със строителна забрана, където както е известно 
строителството е ограничено в параметрите от кинт 0,5 и височина до 7,5, 
което е в пъти по-малко от извършващото се в момента строителство с 
кинт 1,5 и височина до 15 м. Във връзка с това имам два въпроса.  

Първи въпрос е, какви действия ще предприеме общината за 
изясняване окончателно на статута на този обект и евентуално за 
предприемане на действия за урегулирането му. 

И на второ място, какво ще се предприеме в случай, ако се окаже че 
строителството се извършва в нарушение и на чл. 157 от Закона за 
устройството на територията. Т.е. ако не е дадена строителна линия и ниво 
в присъствие на служител на община Варна, което по смисъла на закона 
също подлежи на санкции от страна на кмета на община Варна. 

Това е моя въпрос. Благодаря ви. 
 
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря. Г-н Шиваров.  
 

Марио ШИВАРОВ 
Уважаеми г-н Портних, имам четири въпроса към Вас. Единия 

въпрос е относно тубдиспансера – парите, които ще ги гласуваме трябва по 



някакъв начин да могат да стигнат до края на годината при хората, защото 
ако не стигнат ще напуснат лекарите и по този начин рискуваме да се 
закрие тубдиспансера, защото лиценза се дава за специалисти. 

Втория ми въпрос е – рентгеновия апарат, който е имало пари в 
бюджета 2012 г. заложени за ДКЦ III, изхарчени са по някакъв начин, не 
знам по какви причини. Защо не е заложен в актуализацията на бюджета за 
2013 г., за да се закупи също поради причината, че ще се закрие, ще се 
вземе лиценза на ДКЦ IV за рентгенови услуги, ако не се преведат тези 
пари до края на годината.  

Третия ми въпрос е – защо автобусите на „Градски транспорт“ 
новите не тръгват, каква е причината и по принцип кой отговаря за 
„Градски транспорт“ и кой ръководи това предприятие, и въобще 
транспорта в града. Защото в момента едната фирма иска да се ликвидира, 
другата фирма се води до фалит, третите фирми кретат и се прокарват 
някакви работи, че трябва и те да спрат работа. Въпросът ми е кой 
ръководи този процес за транспорта в града.  

И четвъртия ми въпрос е за светофара на „Струга“ и на „Владислав 
Варненчик“. Колко още катастрофи трябва да станат там, за да се направи 
този светофар.  

Поради тези, всички тези мои въпроси са свързани с финанси и 
поради тази причина, понеже за рентгена и за тубдиспансера някой ги 
бави. И аз имам чувството, че или председателя на ПК „Финанси и 
бюджет“ не се справя, заради което сигурно ще му се иска оставката или 
пък недай си боже да стане сакатлък с тубдиспансера, тогава вече наистина 
ще искам оставката на заместник – кмета по финанси. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жо Карапетян. 
 
……………… /гражданка/ 
И аз имам питане. Мен не ме ли виждате? 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
На кого е дадена думата, не разбрах. 
 
Иван ЛУКОВ 
На Вас разбира се, Вие сте общински съветник. По правилник … 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Да, благодаря Ви г-н председател. Уважаеми г-н председател, 

уважаеми г-н Портних, аз имам няколко въпроса. Единият ми въпрос е 
допълнение към въпроса на г-н Шиваров относно новите автобуси. 
Миналата седмица в медиите излезе  информация за съчленените автобуси, 
които са 30 на брой, че община Варна е правила запитване към 



управляващия орган на проекта за „Интегриран градски транспорт“ 
относно това трябва ли да се изчака до 2015 г., когато ще бъдат изградени 
съответно така наречените биарти коридори и скоростните коридори за 
движение на автобусите, за да се движат тези съчленени автобуси по тях 
или е възможно да бъдат пуснати в движение по-рано. Значи въпросът ми е 
следния – в какъв срок да очакваме такъв отговор и ако отговорът е 
отрицателен означавали това, че тези автобуси трябва да стоят в гаража до 
2015 г. и след това да бъдат пуснати по биарти коридорите.  

Другият ми въпрос е свързан с една малко не особено приятна тема, 
но това са гробищните паркове на град Варна. Може би знаете или не 
знаете, но централен гробищен парк е почти изчерпан за нови погребения. 
Останалите гробищни паркове, които са действащи в града са с по-малък 
капацитет, а основния гробищен парк, който е на „Тополи“, след като бяха 
закупени терени през 2012 г. в момента капацитета му е за не повече от 
още половин година. Октомври месец управителят на общинската фирма 
„Обреди“ е внесъл една докладна, в която освен че констатира проблема, 
дава предложение за решение. Това предложение може би от няколко 
години насам се алармира, че трябва във Варна най-после да има нов 
гробищен парк – голям, не да се кърпи настоящото положение. Има така 
предложение и за терен, но тъй като от опит знам, че изграждането на един 
нов гробищен парк е много дълга и тромава процедура, изисква време – 
въпросът ми е какво ще направи администрацията така, че да се избегне 
кризата с липсата на гробни места.  

И третият ми въпрос е свързан с новопостроения 25 – метров закрит 
басейн в комплекс „Приморски“. До колкото знам този басейн вече е 
готов, завършен, изграден е, много красиво съоръжение, за което нали 
спортната общественост предполагам, че е с благодарност ще се отнесе 
към кмета. Въпросът ми е следния – защо това съоръжение вече няколко 
месеца не функционира, децата ни тренират на двата открити басейна в 
студеното време и мен лично, като общински съветник ме питат защо този 
басейн при положение, че е закрит и е готов не функционира. Знам, че има 
проблеми от предишната администрация, но въпросът ми е кога ще бъде 
възможно да бъде пуснат в експлоатация и въобще ще бъде ли възможно. 

Благодаря ви. 
 
Иван ЛУКОВ 
Други колеги? Няма други питания. .. Кажете. 
 
Татяна ИВАНОВА 
Татяна Иванова, гражданин. Имам  питане към г-н кмета на община 

Варна и главния архитект на община Варна. Какво се случва с 
паркоустройствения план на „Приморски парк“, стартирана ли е 
процедура? Ако е стартирана на какъв етап е и кога да очакваме 



предварителен проект, който да бъде подложен на обществено обсъждане? 
Питането ми е във връзка с вълненията, които са известни на варненската 
общественост, с допускането на автомобили в Морската градина, за които 
считам че за да се реши там проблема е нужно да бъде изготвен 
паркоустройствен план, който да определи, окончателно да конкретизира 
какви са териториите в него, кои територии са зелени площи, кои няма да 
са зелени площи. Изобщо какво ще се случва там. Благодаря. 

 

Иван ЛУКОВ 
Заповядайте. 
 

Ивайло ВАСИЛЕВ 
Ивайло Василев, „Обединени варненци за Варна“. Въпросът ми е 

към Вас г-н Луков, тъй като на тази сесия се обсъждат важни неща, а 
виждам че доста от общинските съветници липсват. Специално групата на 
БСП уведомен ли сте по каква причина те днеска отсъстват? Бойкот ли 
правят, в Куба ли са? Все пак интересно ми е. 

 

Иван ЛУКОВ 
Веднага мога да Ви отговоря – единия от групата е в болница и други 

двама ми се обадиха, казаха че са в служебна командировка. За останалите 
от групата нямам сведения. Пламен Начков е в София, Лидия Петкова 
също е в София, а пък Аврам Тодоров е в болница. За другите нямам 
сведения. Така. Други? Няма. 

 

Кънчо БОНЕВ 
Има, има. Последен въпрос, ако обичате. Кънчо Бонев – „Отворен 

обществен съвет“ и инициативен комитет за оставката на Общински съвет 
– Варна. Има подписка внесена г-н председател, има произнасяне на 
Върховния съд, въпросът ми е кога ще включите в дневния ред 
разглеждане на подписката за оставка на Общински съвет – Варна. 
Благодаря. 

 

Иван ЛУКОВ 
Ще ви бъде отговорено писмено на всички зададени въпроси. Ако 

няма други по тази точка, преминаваме към втора точка от дневния ред. .. 
Разбира се, извинявайте г-н кмете.  

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

съветници, уважаеми съграждани. На първо място бих искал да изкажа 
благодарност към общинския съвет за активната позиция, за активното 
съдействие в каузата около която всички се обединихме, а именно 
кандидатурата ни за „Европейска столица на културата“. Както знаете 
вчера към пет часа Варна премина селекционната фаза, Варна вече е на 



финалната права в това съревнование. Използвам случая да благодаря 
искрено на всички, които наистина всеотдайно работиха за тази кауза. В 
тази връзка използвам тази трибуна, за да анонсирам че във 
взаимодействие с младежките неправителствени организации Варна 
подновява кандидатурата си за „Европейска младежка столица“ за 2017 г., 
както знаете за 2016 г. изключително достойно нашата кандидатура беше 
представена – за съжаление останахме втори, но всъщност можем 
спокойно да твърдим, че сме морален победител в тази надпревара и се 
надявам всички заедно да подкрепим младите хора на Варна, младите 
варненци, новото поколение което ще даде промяна в нашия град и 2017 г. 
да се поздравим всъщност с успех на нашата кандидатура.  

Във вчерашния ден ни беше връчена награда за най-зелен град, в 
категорията община с най-висок процент на газификация. Нека да казваме  
хубавите неща, защото в крайна сметка Варна беше отличена във връзка с 
този процес, защото това касае пряко екологията в града, това касае 
жизнената среда в града. Това е още един мотив, още един елемент към 
мотивацията ни наистина да фокусираме усилията си за превръщането на 
Варна в един наистина зелен град и за повече грижа за екологията и за 
жизнената среда в града ни. Благодаря.  

Преди два дена община Варна получи и награда от министър 
Терзиева на годишната конференция за представяне на напредъка по 
Оперативна програма „Регионално развитие“ в категорията „Най-активен 
бенефициент“. В действителност искам да ви уверя, че това още повече 
мотивира администрацията, вярвам че и общинския съвет, да работим още 
по-активно в посока на привличането на повече европейски средства, 
защото те наистина могат да дадат една качествена промяна в развитието 
на града ни.  

Тъй като бяха поставени въпроси по отношение на градския 
транспорт - само искам да напомня, че новите автобуси на стойност над 33 
млн. вече са в града ни, полагат се всички усилия процедурите по 
регистрацията им да преминат максимално бързо. Искрено се надявам до 
Коледа автобусите да бъдат по улиците на Варна. В момента в сметките на 
дружеството „Градски транспорт“ има 9 млн., това е авансът за 
закупуването на новите тролейбуси на стойност 28 млн., който в рамките 
на следващата седмица ще бъде преведен към производителя на новите 
тролейбуси. Или с други думи, по линия на европейските проекти по 
отношение на обществения транспорт Варна ще получи 60 млн. под 
формата на нов подвижен състав, което естествено ще даде един друг 
облик на обществената услуга и друго качество на обслужването.  

Що касае въпросът кой управлява „Градски транспорт“ – би 
следвало всеки един съветник в действителност да знае отговора. Не бих 
искал да приема, че някой не се радва на тези хубави събития, които се 
случват за града ни и че някой се опитва под една или друга форма да 



постави под съмнение реализацията на този наистина изключително важен 
за града ни проект. 

По отношение на въпроса на г-н Костадинов – незабавно ще 
разпоредя проверка по казусът, който той повдигна.  

Във връзка с въпроса за паркоустройствения план и възлагането му – 
пусната е процедура по ЗОП за избор на изпълнител, за да можем да 
възложим всъщност изготвянето на паркоустройствения план. Мога да ви 
уверя, че това ще стане при максимална публичност, защото това е една 
изключително важна тема за града ни, за всички нас варненци и тя ни касае 
не само в днешния ден, тя касае нашето бъдеще и бъдещето на нашите 
деца. Така че процедурата върви и тя наистина ще се случи в максимален 
диалог с гражданите, защото всички ние жителите на град Варна трябва да 
определяме своето бъдеще и това е моето дълбоко убеждение. 

Още веднъж искам да отправя благодарност на всички за подкрепата 
на каузата ни за „Европейска столица на културата“, още веднъж бих 
желал да апелирам към същите усилия и същото обединение около каузата 
ни за „Младежка столица“ през 2017 г. 

Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря на г-н кмета на община Варна.  
Така колеги, преминаваме към втора точка.                                      
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 
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ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Финанси и бюджет” относно: 

(1) – актуализация на бюджета на община Варна за 2013 г.   
(2) – приемане на план – сметка на дейност „Чистота” за 2014 г. 
(3) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и издаване на 

запис на заповед в полза на МРР по проект в „В подкрепа за следващия 
програмен период”, ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г. 

(4) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и издаване на 
запис на заповед в полза на МРР по проект „Модернизиране на 
отделението за лъчелечение на “Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна” 
ЕООД, ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.   

(5) – изменение на решение № 738-7/12/24.10.2012 г. на Общински 
съвет – Варна. 

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

(7) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно средства от 
бюджета на община Варна за 2014 г. по проект Регионален туристически 
продукт „Различното преживяване – качество, полза и стойност” по 
ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.   

(8) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно средства от 
бюджета на община Варна за 2014 г. по проект EuniverCities - 
„Партньорство между градовете и университети за развиване на 
устойчиви градски икономики и общества”, финансиран по програма 
URBACT ІІ. 

(9) – актуализиране на списъците на длъжностите с право на 
транспортни разходи. 

(10) – актуализиране на средства за изплащане на еднократни 
финансови помощи за задоволяване на жизнените и комунално битови 
потребности. 

(11) – изменение и допълнение в Наредбата за определяне 
размера на местните данъци на територията на община Варна. 



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

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

(14) – опрощаване на държавни вземания. 
(15) – отпускане на финансови средства за нуждите на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания - Варна” ЕООД.   

(16) – изменение на Наредбата за определяне и администриране 
на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна. 

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

     
    

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1216-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 1 от 
ЗОБ, § 39 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г. и чл. 47 от Наредбата за условията и 
реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет на община Варна и по предложение от кмета на община Варна с 
изх. № РД13002182ВН-014ВН/02.12.2013 г., Общински съвет – Варна 
приема актуализиран бюджет на община Варна за 2013 г. в приходна част 
в размер на 222 037 000 лв. и в разходна част в размер на 222 037 000 лв., 
съгласно приложения. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 29, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 16/ 
 
 
 
1217-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

6 и т. 7 от ЗМСМА и чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и по предложение от кмета на 
община Варна с изх. № РД13028033ВН/04.12.2013 г., Общински съвет – 
Варна приема План-сметка за дейност “Чистота” за 2014 г., съгласно 
приложение.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 27, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 
 
 
1218-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № 



РД13025834ВН/11.11.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
поемане на общински дълг и упълномощава кмета на община Варна да 
издаде в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ 
орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. – 
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” Запис на 
заповед по образец, гарантиращ пълния размер на авансовото плащане – 
519 943,20 (петстотин и деветнадесет хиляди деветстотин четиридесет и 
три лева и двадесет стотинки) лв., съгласно чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от ДБФП № 
BG161PO001/5-02/2012/011 за изпълнение на проект № BG161PO001-
5.3.02-0011 „В подкрепа за следващия програмен период”, Приоритетна 
ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на 
бенефициентите по ОПРР”, Оперативна програма “Регионално развитие” 
2007 - 2013 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
1219-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № Д13001105ВН-
004ВН/27.11.2013 г.,  Общински съвет – Варна дава съгласие за поемане на 
общински дълг и упълномощава кмета на община Варна да издаде в полза 
на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г. – Главна 
дирекция „Програмиране на регионалното развитие” Запис на заповед по 
образец, гарантиращ пълния размер на авансовото плащане – 910 000 лв. 
(деветстотин и десет хиляди лева), съгласно чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от ДБФП 
№ BG161PO001/1.11-11/2011/020 за изпълнение на проект № 
BG161PO001-1.1.12-0020 „Модернизиране на отделението за лъчелечение 
на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД, Приоритетна ос 1: 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална 
инфраструктура”, Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 
г., съгласно приложение към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
1220-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 9, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 



РД13024496ВН/24.10.2013 г.,  Общински съвет – Варна изменя свое 
решение № 738-7/12/24.10.2012 г., както следва: 

1. Трансформира една щатна бройка от ,,Калкулант” в ,,Управител 
склад”. 

2. Приема нова Организационна структура на ОП ,,Комплекс за 
детско хранене”, съгласно приложение  към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
1221-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

1 от ЗМСМА и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД13025457ВН/06.11.2013 г., Общински съвет – Варна изменя свое 
решение № 422-16/7/16,17.05.2012 г., както следва:  

1. В Правилника за работа на ОП „Дезинфекция, дезинсекция и 
дератизация – Варна” да се допълнят следните членове и алинеи:  

- Към чл. 1 да се добави нова алинея /7/: ОП „Дезинфекция, 
дезинсекция и дератизация – Варна” извършва дезинфекционни, 
дезакарационни, дератизационни и дезинсекционни платени услуги в 
обекти на частни физически и юридически лица извън община Варна по 
сключени договори или еднократни заявки. 

- Към чл. 2 да се допълни нов текст, като след редакцията, 
придобива следния вид:  

Предмет на дейност на ОП „Дезинфекция, дезинсекция и 
дератизация - Варна” е: извършване на дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации и други санитарни обработки на открити терени и в затворени 
помещения; оказване на консултации по проблеми, касаещи 
дезинфекциите, дезинсекциите и дератизациите, обучение и квалификация 
на изпълнителските кадри /дезинфектори/, производство и предоставяне на 
биоциди, механични и технически пособия за дезинсекция и дератизация. 

- След чл. 17 да се добави нов чл. 17а: „Управителят сключва и 
подписва договори  за извършване на абонаментни дезинфекционни, 
дезинсекционни и дератизационни услуги в обекти на физически и 
юридически лица извън община Варна срещу заплащане, съгласно 
Приложение 2 от „Наредба за определянето и администрирането  на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Варна”, след 
като кметът на община Варна го е упълномощил със заповед”. 

2. Да бъде утвърдена нова структура на ОП „Дезинфекция, 
дезинсекция и дератизация - Варна”  като се увеличи числеността от 8 на 
12 щатни бройки, съгласно приложение към настоящото решение. Целта е 
да се даде възможност за развитие на предприятието и постигане на 



извънбюджетни приходи. Бройките ще се заемат поетапно, в зависимост от 
сключените договори за платени дезинфекционни услуги с частни 
физически и юридически лица извън община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
1222-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД13027742ВН/02.12.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие на 
основание на подписания договор № BGРО001/3.2-03/2013/003 Регионален 
туристически продукт „Различното преживяване – качество, полза и 
стойност” по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. да се осигурят 
заемообразно средства от бюджета на община Варна за 2014 г. в размер на 
145 091,78 лв. /сто четиридесет и пет хиляди и деветдесет и един лева и 
седемдесет и осем стотинки/, необходими за покриване на допустимите 
разходи по проекта. Същите да бъдат възстановени след окончателно 
плащане от Договарящия орган. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
1223-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД13028042ВН/04.12.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие на 
основание подписаната Обща спогодба по проект EuniverCities - 
„Партньорство между градовете и университети за развиване на 
устойчиви градски икономики и общества”, финансиран по програма 
URBACT ІІ, да се осигурят заемообразно средства от бюджета на община 
Варна за 2014 г. в размер на 14 759 лв. /четиринадесет хиляди седемстотин 
петдесет и девет/ лева, необходими за покриване на допустимите разходи 
по проекта. Същите да бъдат възстановени след окончателно плащане по 
програмата за трансгранично сътрудничество URBACT ІІ. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
1224-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27 от ПМС 

№ 1/09.01.2013 г. и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 



РД13027719ВН/02.12.2013 г., Общински съвет – Варна допълва и изменя 
свое решение № 828-4, т. VI от протокол № 15/20.02.2013 г., приложение 
21 на лицата имащи право на транспортни разходи при изпълнение на 
служебните им задължения, както следва: 

Поименен списък на лицата с право на транспортни разходи в ОП 
„Комплекс за детско хранене”, считано от 01.02.2013 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 
 
 
 
 
1225-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с № РД13027125ВН/25.11.2013 г., 
Общински съвет – Варна увеличава с 15 000 лв. бюджетния кредит по 
бюджета на община Варна за 2013 г. по параграф 42-14 „Обезщетения и 
помощи по решения на Общински съвет”, дейност 589 „Други служби и 
дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост” за сметка на 
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 
 
 
 
 
 
1226-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 от 

ЗМДТ и по предложения от кмета на община Варна с изх. №№ 
МД13001414ВН-001ВН/26.11.2013 г. и РД13028741ВН/13.12.2013 г., 
Общински съвет – Варна приема изменения в Наредба за определяне 
размера на местните данъци на територията на община Варна, както 
следва: 

1. Допълва чл. 5, ал. 1 от Наредбата със следния текст: ,,В 
производствата по установяване, обезпечаване и събиране на местни 
данъци, служителите на общинската администрация имат правата и 
задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване 
на данъчни задължения – на публични изпълнители”. 

2. Допълва чл. 5, ал. 2 от Наредбата със следния текст: 
,,Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда 
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни 
изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс”. 



3. Допълва чл. 5 от Наредбата, като създава нова ал. 3: ,,Кметът на 
общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от 
ДОПК, а ръководителят на звеното за местни приходи в община Варна на 
териториален директор на Националната агенция за приходите.” 

4. Допълва чл. 5 от Наредбата, като създава нова ал. 4: 
,,Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в 
размер до 100 000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се 
иска до една година от датата на издаване на разрешението, е кметът на 
община Варна, а в останалите случаи е Общински съвет - Варна”. 

5. Допълва чл. 6, ал. 1 от Наредбата със следния текст: ,,..и след 
промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на 
специален закон.” 

6. Изменя и допълва чл. 9, ал. 1, т. 1, като същата придобива 
следният вид: ,,в брой на касите на Дирекция ,,Местни данъци”, находящи 
се на: 

- бул. ,,Сливница” 191; 
- бул. ,,Ген. Колев” 92 /ет. 1, сградата на район ,,Приморски”; 
- площад ,,Мусала” /“Информационен център“/; 
- в брой на касите на ,,Фаст пей”; 
- район „Владислав Варненчик“ - пазар „Кайсиева градина“, до 

„Еврофутбол” /между бл. 215 и бл. 217/; 
- район „Владислав Варненчик“ – ІІІ-ти микрорайон, до паркинга, 

разположен северно до вх. 6 на бл. 302 /зад автобусна спирка срещу 
Кауфланд/; 

- район „Младост“ - ул. ”Под игото” и ул. ”Кап. Райчо”, до магазин 
за хранителни стоки; 

- район „Одесос“ - ул. ”Цар Петър” и ул. ”Александър Рачински”, 
бул. ”Ген. Колев” - спирка „Нептун“; 

- район „Приморски“ - ул. ”Роза” и ул. ”Ян Палах”, пазара срещу 
„Палах център“; 

- район „Аспарухово“ - бул. ”Народни будители” № 1 /срещу ОУ 
”Христо Ботев”, до будка за продажба на карти за „Градски транспорт“, 
зад автобусна спирка/; 

- Централен кооперативен пазар - Павилион № 85 на ул. ”Доктор 
Пискюлиев”. 

7. Допълва чл. 11 от Наредбата, като създава нова ал. 2: ,,За 
новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, 
съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това 
писмено в 2-месечен срок община Варна, като подава данъчна декларация 
за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.“ 

8. Допълва чл. 11 Наредбата, като създава нова ал. 3: ,,Когато 
собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, е 



предприятие, в декларацията по ал. 2 се посочва и отчетната стойност и 
други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.” 

9. Допълва чл. 15 от Наредбата с нова ал. 2: ,,Данъчната оценка се   
определя от служителите на общинската администрация по 
местонахождение на имота в 2-седмичен срок от подаване на искане по 
образец.“ 

10. Допълва чл. 17 от Наредбата, като създава нова ал. 3: 
,,Границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони се 
определят с решение на Общински съвет – Варна. До приемане на 
решението се прилагат зоните и категориите определени със заповед на 
кмета на община Варна. 

11. Изменя чл. 19, като същия придобива следният вид:  
„чл. 19 (1) Необходимо условие за определяне на данъка е 

наличието на подадена данъчна декларация по чл. 14 от Закона за местните 
данъци и такси. 

(2) Служителят на общинската администрация проверява 
подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за 
облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните 
книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се 
притежава или се ползва, а при нужда и чрез измерване на имота от 
технически органи. 

(3) Данъкът по чл. 11, ал. 2 се определя от служител на общинската 
администрация по местонахождение на имота и се съобщава на данъчно 
задълженото лице или на негов законен представител. 

12. Допълва чл. 20, като създава нова ал. 2: ,,При частично или 
пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите 
имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно, данъчно задължените лица 
уведомяват за това община Варна в двумесечен срок от настъпване на 
съответното обстоятелство.” 

13. Допълва чл. 36 от Наредбата, като създава нова ал. 3: ,,При 
безвъзмездно придобиване на имущество, без случаите по чл. 36, ал. 2, 
лицата, получили имущество подават декларация за облагането му с данък 
и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.” 

14. Изменя чл. 40, ал. 1, като същата придобива следния вид: „За 
леките автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощността 
на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на 
производство, както следва: 

1. До 37 kw включително – 0.95 лв. за 1 kw; 
2. Над 37 kw до 55 kw включително – 0.95 лв. за 1 kw; 
3. Над 55 kw до 74 kw включително – 1.28 лв. за 1 kw; 
4. Над 74 kw до 110 kw включително – 1.57 лв. за 1 kw; 
5. Над 110 kw – 1.76 лв. за 1 kw. 



15. Допълва чл. 43 от Наредбата, като създава нова ал. 2 със 
следния текст: ,,Освобождават се от данък електрическите автомобили.” 

16. Допълва чл. 43 от Наредбата, като създава нова ал. 3 със 
следния текст: ,,Освобождават се от данък върху превозните средства 
ретро автомобилите, собственост на членове на авто-мото ретро клубове на 
територията на община Варна, след представяне на документ от 
собственика за платен членски внос към съответния клуб.“ 

17. Изменя и допълва чл. 44, като същият придобива следния вид: 
Чл. 44/1/ За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kw. 

включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и 
несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, 
„Евро 6“ и „ЕЕV“, данъкът се заплаща с 30 на сто намаление. 

/2/За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kw. 
включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и 
съответстващи на екологичните категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се 
заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 
6“ със 60 на сто намаление. 

/3/За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремаркета и 
седлови влекачи, снабдени с двигатели, съответстващи на екологичните 
категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а 
за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ с 50 на сто намаление от 
определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък. 

/4/Екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и 
„ЕЕV“ се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно 
съответствието на превозното средство с определената от производителя 
екологична категория. 

18. Изменя чл. 51, ал. 1, т. 4, като същата придобива следният вид: 
,,Лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла 
на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 
на Приложение 4 към Глава втора, Раздел пети от ЗМДТ, заплащат 50 на 
сто от определения патентен данък за съответното работно място; 
намалението се ползва при условие, че към декларацията по чл. 52 е 
приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра за чираците, 
издадено от съответната регионалната занаятчийска камара”. 

19. Изменя Раздел VI от Наредбата, като същият придобива 
следния вид: 

Чл. 56 (1) С туристически данък се облагат нощувките. 
(2)  Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. 
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината 

по      местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за 
туризма. 



(4) Лицата по ал. 2 подават декларация по чл. 61 от ЗМДТ по 
образец до 30 януари на всяка  година за облагане с туристически данък за 
предходната календарна година.  

(5) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден 
от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка. 

(6)  Размерът на данъка се определя както следва: 
1. категория 1 и 2 звезди – 0,50 лв. за нощувка; 
2. категория 3 звезди – 0,60 лв. за нощувка; 
3. категория 4 звезди – 0,90 лв. за нощувка; 
4. категория 5 звезди – 1,40 лв. за нощувка. 
(7) Размерът на дължимия туристически данък за всеки календарен 

месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се 
умножи по размера на данъка по чл. 56, ал. 6. 

Чл. 57 (1) Лицата по чл. 56, ал. 2 са длъжни ежемесечно да подават 
информация в община Варна за броя на реализираните нощувки чрез 
справка-декларация. 

(2) Образецът на справката-декларация се утвърждава от министъра 
на икономиката, енергетиката и туризма и се публикува на интернет 
страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. 

(3) Справките-декларации по ал. 2 се подават в съответната община 
по електронен път. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 
 
 
 
1227-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на 34 945 лв. /тридесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и 
пет/ лева без ДДС за съвместен медиен проект „Зала Пленарна” на 
„Дарик радио – Варна”, община Варна и Общински съвет – Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 
2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 
 
 
1228-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на 30 000 лв. /тридесет хиляди/ лева без ДДС, във връзка с трети 



етап от реализиране на ТВ предаване за излъчване по ТВ „Черно море” – 
„Европейска Варна”. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 
2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
1229-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо № ОС13000422ВН/26.03.2013 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на Златко Иванов 
Петров, гр. Варна, ул. „Владая” № 20. 

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

 
 
 

 
1230-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 100, ал. 2, т. 

4 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Варна дава съгласие 
да бъдат отпуснати финансови средства на „Специализирана болница за 
активно лечение по пневмо – фтизиатрични заболявания – Варна” 
ЕООД, както следва: 

- 50 000 лв. за финансово оздравяване на дружеството, които да 
бъдат изплатени до края на месец декември 2013 г. от бюджета на община 
Варна за 2013 г.   

- 100 000 лв. за финансово оздравяване на дружеството, които да 
бъдат изплатени до края на месец януари 2014 г. и включени в бюджета на 
община Варна за 2014 г. 

1230-2-1. На основание чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК, с оглед 
необходимостта от спешно осигуряване на средства на лечебното 
заведение за изплащане на работни заплати на персонала, както и за 
покриване на задължения, които са належащи, във връзка със заплаха от 
завеждане на дела срещу дружеството, Общински съвет – Варна допуска 
предварително изпълнение на решение № 1230-2 /26/13,14.12.2013 г. 

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



1231-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 от 
ЗМДТ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13028740ВН/13.12.2013 г., Общински съвет – Варна приема изменение и 
допълнение, както следва: 

Чл. 18, ал. 1 от Приложение 1 към Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Варна, да бъде изменен, като същия придобива следния вид: 

Чл. 18 (В сила от 01.01.2014 г.) Размерът на таксата се определя, 
както следва: 
 1.  Общински съвет – Варна определя такса за битови отпадъци за 
2014 г. за жилищни имоти на граждани и предприятия в размер на 0.98 на 
хиляда пропорционално върху данъчната оценка на имотите, изчислена по 
норми съгласно Приложение 2 към Закона за местните данъци и такси. По 
видове услуги, таксата е както следва: 

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

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

 
 
 
 

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



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

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 26 
от заседание, проведено на 13,14.12.2013 г. 

по точка  трета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 

(1) – одобряване на окончателен вариант на „Интегриран план за 
градско възстановяване и развитие – Варна”, разработен в рамките на 
проект „Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие - гр. Варна”, финансиран по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на ОП „Регионално 
развитие” 2007-2013 год. 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1232-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13027989ВН/04.12.2013 г., Общински съвет – Варна одобрява 
окончателен вариант на „Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие – Варна” ведно с приложенията към него, внесен в УО на ОПРР 
с вх. № 99-00-6-8230/31.07.2013 г. и предоставените към него с вх. № 99-
00-6-10681/1/30.10.2013 г. и вх. № 99-00-6-12302/15.11.2013 г. 
допълнителни документи и разяснения, разработен в рамките на проект 
„Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване 
и развитие – гр. Варна”, финансиран по ДБФП BG161PO001/1.4-
07/2010/003 на ОП „Регионално развитие” 2007-2013, схема 
BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие”. 

/за – 32, 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 
№ 26 

от заседание, проведено на 13,14.12.2013 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” относно: 

(1) – одобряване на ПУП-ПУР на с.о. „Перчемлията“. 
(2) – одобряване на ПУП-ПУР на с.о. „Летището“. 
(3) – одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ I-64 „предприятие за 

промишлено производство на риба”, кв. 2 и улична регулация от о.т. 53 до 
о.т. 84 по плана на Южна промишлена зона, свързана с о.т. 3334 от ПУР на 
ул. „Девня”, гр. Варна. 

 
Докл.: Таня Парушева – Председател на ПК „АСУОРТОНМ“ 

        
Общ брой присъстващи общински съветници – 31 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1233-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и по предложениe на кмета на община Варна с изх. № 
РД13015502ВН/28.06.2013 г., Общински съвет – Варна одобрява подробен 
устройствен план /ПУП/ - плана за улична регулация и поземлени имоти за 
обекти публична собственост /ПУР/ на с.о. „Перчемлията”, в това число и 
схеми: схема за електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, схема за 
електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, схема за 
газоснабдяване, схема за вертикално планиране, транспортно- 
комуникационна схема и схема за сметосъбиране. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 



1234-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13015504ВН/28.06.2013 г., Общински съвет – Варна одобрява подробен 
устройствен план /ПУП/ - плана за улична регулация и поземлени имоти за 
обекти публична собственост /ПУР/ на с.о. „Летището”, в това число и 
схеми: схема за електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, схема за 
електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, схема за 
газоснабдяване, сборна схема на техническата инфраструктура, схема за 
вертикално планиране и транспортно-комуникационна схема. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
1235-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 

от ЗУТ и по предложениe на кмета на община Варна с изх. № 
АУ099233АС/13.09.2013 г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен 
устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I-
64 „предприятие за промишлено производство на риба”, кв. 2 и улична 
регулация от о.т. 53 до о.т. 84, по плана на Южна промишлена зона, 
свързана с о.т. 3334 от ПУР на ул. „Девня”, гр. Варна.  

/за – 21, против – 0, въздържали се – 5/ 
 

 
 

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 
№ 26 

от заседание, проведено на 13,14.12.2013 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
 

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

(1) – подновяване за нов тригодишен срок на договорите за 
управление на управители на общински лечебни заведения. 

(2) – изменение на решение № 1169-2/25/30.10.2013 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(3) – актуализиране на приетите средства за изплащане на 
еднократни финансови помощи за лечение. 

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

 
Докл.: Ивайло Бояджиев – общински съветник     

 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1236-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 2 от Типовия 
договор  за възлагане на управлението на ЕООД с едноличен собственик 
на капитала община Варна – лечебно заведение, приет с решение на 
Общински съвет – Варна № 699-7/14/14.07.2004 г. променен и допълнен с 
решение № 1103-18/13/18.02.2009 г. и № 2880-4-1/29/15.12.2009 г., 
Общински съвет – Варна решава да бъдат подновени за нов тригодишен 
срок договорите за управление на следните управители:    

- Д-р Александра Василева Манушева – управител на 
„Диагностично-консултативен център  “Чайка“” ЕООД; 



- Д-р Радослав Минков Минков – управител на „Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Д. 
Стаматов – Варна“ ЕООД. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
 
1237-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и по 

предложение на д-р Людмил Цветков – общински съветник с № 
ОС13001473ВН/13.11.2013 г., Общински съвет – Варна изменя т. 2 от свое 
решение № 1169-2/25/30.10.2013 г., както следва: 

1. Разкрива отделение „Клинична лаборатория” към дъщерното 
дружество АМЦСМП „Белодробен медицински център” ЕООД със 
съответния щат, считано от 01.12.2013 г.   

2. Разкрива отделение „Образна диагностика” към дъщерното 
дружество АМЦСМП „Белодробен медицински център” ЕООД със 
съответния щат, считано от 01.02.2014 г. 

3. Възлага на контрольора на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо–фтизиатрични заболявания” Варна ЕООД да упражни 
контрол и да докладва на следващото заседание на Общински съвет – 
Варна за разходването на средствата. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
1238-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с № РД13027675ВН/02.12.2013 г., 
Общински съвет – Варна увеличава с 15 000 лв. бюджетния кредит по 
бюджета на община Варна за 2013 г. по параграф 42-14 „Обезщетения и 
помощи по решения на Общински съвет”, дейност 469 „Други дейности 
по здравеопазването”. 

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



1239-5. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на Общински 
съвет – Варна  № 828-4/15/20.02.2013 г. и на база здравен статус, Общински 
съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, 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 
№ 26 

от заседание, проведено на 13,14.12.2013 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
 

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

(1) – даване на съгласие за кандидатстване за финансиране по 
проект „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за 
настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от 
населението и други групи в неравностойно положение” на ОП 
„Регионално развитие” 2007-2013г. 

(2) – увеличаване капацитета на Център за настаняване от семеен 
тип за деца с увреждания. 

(3) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Мария Тодорова, 
Александра Хинева и Николай Филчев. 

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

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

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

          
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1240-6. На основание чл. 21 ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13026520ВН/18.11.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за: 

1240-6-1. Участие на община Варна в схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за 
осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на 
уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и 
други групи в неравностойно положение” по Приоритетна ос 1: 



„Устойчиво и интегрирано градско развитие” Операция 1.2 „Жилищна 
политика” на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. за изграждане на 
нова жилищна сграда за социални жилища, предназначени за уязвими, 
малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в 
неравностойно положение. 

1240-6-2. Предназначението на жилищната сграда/помещенията, 
обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-
малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта. 

1240-6-3. Община Варна поема ангажимент да се реализират 
мерки за осигуряване на достъп до образование и здравеопазване, 
осигуряване на заетост, социално приобщаване на представителите на 
целевата група. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
1241-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, 

т. 7 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, 
ал. 2, т. 7а и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложение на кмета на община Варна с изх. 
№ РД13027155ВН/25.11.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за: 

Увеличаване капацитета на Център за настаняване от семеен тип 
за деца с увреждания от  8 на 10 места, делегирана от държавата дейност, с 
издръжка за едно място, съгласно Решение на Министерски съвет за 
разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на 
местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне на 
стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности и с 
численост на персонала, съгласно Методиката за определяне длъжностите 
на персонала в специализираните институции и социалните услуги в 
общността, утвърдена със Заповед на Министъра на труда и социалната 
политика /Заповед № РД01-864/30.10.2012 г./, считано от 01.01.2014 г. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
1242-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 

от КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и 
по предложение на кмета на община Варна с изх. № РД13026384ВН-
001ВН/26.11.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 



предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
детето Мария Галинова Тодорова от гр. Варна. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
1243-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 92 

от КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и 
по предложение на кмета на община Варна с изх. № РД13025877ВН-
001ВН/26.11.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
детето Александра Сергеева Хинева от гр. Варна. 

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

1244-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 92 
от КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и 
по предложение на кмета на община Варна с изх. № РД13024378ВН-
001ВН/03.12.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
детето Николай Владимиров Филчев от гр. Варна. 

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

1245-6. 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 № 
194-5/4/01.02.2012 г. 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 
22.11.2013 г. и 04.12.2013 г. назначена със заповед № 3494/27.09.2013 г. на 
кмета на община Варна за отпускане на еднократни помощи, приложение 
към настоящото решение. 

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



1246-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
7 от ЗМСМА и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП, Общински съвет 
– Варна не отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално – битови потребности на лицата, посочени в 
протокол на Вътрешно – ведомствена комисия от 22.11.2013 г. 04.12.2013 
г., назначена със заповед № 3494/27.09.2013 г. на кмета на община Варна 
за отпускане на еднократни помощи, приложение към настоящото 
решение. 

/за – 33, 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 
№ 26 

от заседание, проведено на 13,14.12.2013 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 

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

(1) – провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на част от имот общинска собственост, находящ се в с. 
Константиново.  

(2) – преразглеждане на решение № 1181-6/25/30.10.2013 г. на 
Общински съвет – Варна по оспорване от Областен управител на област с 
административен център – гр. Варна. 

(3) – преразглеждане на решение № 1180-6/25/30.10.2013 г. на 
Общински съвет – Варна по оспорване от Кмета на община Варна. 

(4) – създаване на работна група за проверка дейността на 
„Градски транспорт” ЕАД. 

(5) – приемане на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.”.  

(6) – отмяна на решение на Общински съвет – Варна № 991-
5/21/17,18.07.2013 г. и предоставяне безвъзмездно за управление на ОП 
„Общински паркинги и синя зона” на имот, находящ се в гр.Варна, ж.к. 
„Чайка” и движими вещи.  

(7) – допълване на „Годишна програма за 2013 г.” и даване на 
съгласие за сключване на договор за отдаване под наем на имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ж.к. „Владислав 
Варненчик”, м-ст „Планова”. 

(8) – допълване на „Годишна програма за 2013 г.” и учредяване на 
„Агенция за социално подпомагане” безвъзмездно право на ползване 
върху недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в гр. 
Варна, ул. „Цар Асен” № 43 и ж.к „Чайка”, бл. 67. 

(9) – допълване на „Годишна програма за 2013 г.” и учредяване на 
безвъзмездно право на ползване на „Ресурсен център – Варна”, върху 
имот частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, ул. „Г. 
Бенковски” № 83. 



(10) – даване на съгласие на „Диагностично – консултативен 
център 1 „Света Клементина” - Варна” ЕООД за сключване на договор 
за наем на помещения. 

(11) – провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване 
под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи 
се в с. Звездица. 

(12) – допълване на „Годишна програма за 2013 г.”, одобряване на 
пазарна оценка за продажба на имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, бул. „Константин 
и Фружин”, търговски обект № 17, над бл. 20. 

(13) –  приемане на окончателен ликвидационен баланс, 
пояснителен доклад към баланса, отчет на ликвидатора на „Общинска 
охранителна фирма” ЕАД /в ликвидация/ и освобождаването му от 
отговорност. 

(14) – закриване на ОП „Строителство и ремонт”- Варна. 
(15) – преобразуване на ОП „Автоматизирани системи за 

регулиране и управление на движението”. 
(16) – даване на съгласие за бракуване на автомобил, собственост на 

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение-Варна” 
ЕООД. 

(17) – отмяна на решение № 1177-6/25/30.10.2013 г. и 
потвърждаване на решение № 764-2/13/26.11.2012 г., на Общински съвет 
– Варна. 

(18) – възлагане на кмета на община Варна провеждане на 
процедура по Закона за обществените поръчки за организацията на 
детското хранене в общинските детски градини на територията на община 
Варна. 

 
 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: 

1247-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 14, 
ал. 1 и чл. 2 от ЗОС, във връзка с Раздел ІІ, Глава V от НРПУРОИ и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13027265ВН/26.11.2013 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
община Варна да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на част от имот-частна общинска собственост, представляващ 
стоматологичен кабинет за срок от 5 (пет) години при стартова месечна 



наемна цена, определена съгласно чл. 3 от Методика за определяне на 
стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи – 
общинска собственост, както следва: 

  
№ Местоположение на 

имота 
АОС Цена на 

конкурсна 
документация 
в лева с ДДС 

Депозит 
в лева 

Стартова 
месечна 
наемна 
цена без 

ДДС 
1. Здравен пункт, състоящ 

се от: входно антре, 
чакалня, зъболекарски 
кабинет, преддверие и 
тоалет с обща площ 
26,84 кв.м., разположен 
в с. Константиново, кв. 
57, парц.: УПИ II 

2846/ 
2004г. 

120,00 лв. 40,61 лв. 33,84 лв. 

 
Конкурсни условия: 
1. Право на участие в конкурса имат участници, които отговарят на 
следните критерии: 
1.1. Кандидатът да има завършено висше образование – Магистър по 
дентална медицина; 
1.2. Кандидатът да е член на РК на БЗС - Варна; 
1.3. Кандидатът да има регистрация в РЗИ - Варна, като лекар по дентална 
медицина – физическо или юридическо лице и да извършва дейността на 
територията на област Варна; 
1.4. Кандидатът да има сключен договор с РЗОК за 2014 г., за извършване 
на ИПДП /извънболнична първична дентална помощ/ на територията на 
област Варна; 
1.5. Кандидатът да поеме задължения сам да оборудва кабинета за негова 
сметка, с необходимия инвентар, съобразно изискванията на нормативната 
уредба; 
1.6. Кандидатът да поеме задължение да извършва необходимите ремонтни 
дейности на помещенията, който му отдават под наем, за негова сметка, 
така че да отговарят на хигиенните /нормативните/ изисквания. 
1.7. През месец януари кандидатът да представя в Дирекция “Социални 
дейности и здравно развитие” на община Варна отчет за дейността, която 
извършва /за предходната година/, както и анализ на състоянието на 
базата, която му е отдадена под наем. 
2. За участие в конкурса са необходими следните документи: 
2.1. Заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 



2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 
Търговския регистър към Агенция по вписванията), съдебно 
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 
2.3. За юридически лица и еднолични търговци – 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;  
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните 
условия; 
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 
във връзка с участието в конкурса; 
2.7. Платежен документ за внесен депозит, платим по IBAN BG49 CECB 
9790 8462 1500 00, при „Централна кооперативна банка“ АД, клон Варна, 
BIC CECBBGSF на община Варна; 
2.8. Платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, в размер 
на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/, платими по IBAN BG49 CECB 9790 
8462 1500 00, код за вид плащане 44 70 00, при „Централна кооперативна 
банка“ АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на община Варна; 
2.9. Разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 
2.10. Писмена оферта по образец; 
2.11. Диплом за завършено висше образование по дентална медицина, 
както и други документи за придобита специализация и квалификация 
(копие, заверено от участника); 
2.12. Договор, сключен с РЗОК (копие, заверено от участника); 
2.13. Документ за регистрация на ПИМП в РЦЗ (копие, заверено от 
участника); 
2.14. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 
сметка от съответното подразделение на Националната агенция по 
приходите (оригинал); 
2.15. Удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
община Варна от дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 
2.16. Служебна бележка за недължими общински вземания към община 
Варна /оригинал/. 

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



Компоненти на оценката на предложенията: 
К1 – месечна наемна цена – 70 /седемдесет/ %, но не по-ниска от 
първоначална конкурсна цена. 
К2 – инвестиционна програма за предвидените средства пряко вложени за 
ремонт, монтаж на оборудване, обзавеждане, обслужваща апаратура и 
инсталации в полза на община Варна, за срока на договора – 20 /двадесет/ 
%. 
К3 – срок за изпълнение на инвестиционната програма не по-дълъг от 3 
/три/ месеца от издаване на разрешение за монтаж – 10 /десет/ %.     

Формула за оценка на предложенията 
К = К1 + К2 + К3, където: 
К1 = (Ц участник/ Ц мах) х 70% 
          Ц участника – офертна цена в лева; 
          Ц мах – най-висока предложена цена.  
К2 = (КИП участник /КИП макс) х 20% 
КИП участник – предложение на участника обем на инвестиция в лева; 

КИП макс – максимален предложен обем на инвестиция в лева. 
К3 = (СИП мин /СИП участник) х 10% 
          СИП участник – предложен на участника срок за реализация на 
инвестицията в месеци; 
СИП мин – максимален срок за реализация на инвестицията в месеци. 
3. Утвърждава конкурсна документация, съдържаща следните 
документи: 
3.1. Заявление за участие; 
3.2. Декларация за неразгласа на информация; 
3.3. Проектодоговор за наем; 
3.4. Декларация за получаване и запознаване с конкурсните условия; 
3.5. Декларация за извършен оглед на обекта; 
3.6. Декларация за оборудване на кабинета за ИДП е за сметка на 
наемателя - лекар по дентална медицина; 
3.7. Декларация за извършване на дейности в рамките на пакета за ИДП, 
посочен в действащия Национален рамков договор за 2014 година; 
3.8. Декларация, че отдадените под наем помещения-общинска 
собственост няма да се ползват за регистриране на първична 
извънболнична дентална помощ (ПИДП) или специализирана 
извънболнична дентална помощ (СИДП); 
3.9. Офертен лист; 
3.10. Копие от акт за общинска собственост на имота; 
3.11. Скица на имота; 
3.12. Голям и малък плик. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 



законосъобразно провеждане на публично оповестен конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

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

 
 
 
1248-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 9 от 

ЗМСМА, съгласно Заповед № РД-13-7706-418/12.11.2013 г. на Областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1181-6/25/30.10.2013 г., както 
следва: 

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 – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 
 
 
1249-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 9 от 

ЗМСМА, съгласно предложение за преразглеждане от кмета на община 
Варна с № ПНО13001020ВН-027ВН/27.11.2013 г., Общински съвет – Варна 
отменя свое решение № 1180-6/25/30.10.2013 г.  

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

 
 
 
1250-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 4 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
по предложение на ПК „Собственост и стопанство”, Общински съвет – 
Варна създава Работна група с цел проверка на дейността на “Градски 
транспорт” ЕАД в състав: 

1. Миглен Георгиев Тодоров;  
2. Владимир Велчев Тонев;  
3. Жельо Петров Алексиев; 



4. Николай Лалев Дочев; 
5. Марио Димитров Шиваров.  
Работната група следва да представи отчет на следващото заседание 

на Общински съвет – Варна. 
/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 
 
 
1251-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 

от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13027652ВН/29.11.2013 г., Общински съвет – Варна приема „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014 г.”, приложена към настоящото решение. 

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

 
 
 
1252-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД13027666ВН/02.12.2013 г., Общински съвет – Варна отменя свое 
решение № 991-5/21/17 и 18.07.2013 г. 

1252-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от 
ЗОС, чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение от кмета на община Варна 
с изх. № РД13027666ВН/02.12.2013 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Общински 
паркинги и синя зона” с управител Младен Маринов Иванов, създадено с 
решение № 576-9 от 26,27.07.2012 г. на Общински съвет – Варна, имот и 
движими вещи както следва: 

- Част от имот – общинска собственост, представляващ магазин, 
разположен в средната част на подблоковото пространство на 8-етажен 
жилищен блок, състоящ се от търговска зала, две складови помещения и 
санитарен възел, със застроена площ 94,19 кв.м. заедно с 2% ид. части от 
общите части на сградата и от правото на строеж – предмет на АОС 
58/07.02.1997 г., находящ се гр. Варна, ж.к. „Чайка” до бл. 34. 

- Лек автомобил марка „Дачия“, модел „Логан“ – с рег. номер 
В2881РХ, двигател № K7MF710UD64840, рама № UU1KSD0F540416855, 
цвят СИВ. 

- Лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“ – с рег. номер 
В4244АТ, двигател № X16XEL02JU0214, рама № WOLOTGF48X2151953, 
цвят ЗЕЛЕН. 



- Лек автомобил марка „Кия“, модел „Спортидж“ – с рег. номер 
В5183КС, двигател без номер, рама № KNAJA5545PA711277, цвят СИН.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление върху описаният имот и вещи. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 18/ 

 
 
 
 
1253-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение от кмета на община 
Варна с изх. № РД-3-2600/199/03.12.2013 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2013 г.”, както следва: 

1253-7-1. Общински съвет – Варна допълва в т. 1 „Имоти-общинска 
собственост, предвидени за отдаване под наем” недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, 
местност „Планова”, представляващ част от имот пл. № 929, състоящ се 
от временен обект с обща застроена площ 275 кв.м. (навес 235 кв.м. и 
операторна 40 кв.м.) и свободна площ 1 225 кв.м., предмет  на АОС № 
77/25.03.1997 г. 

1253-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  съгласно чл. 
14, ал. 6, пр. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 от  НРПУРОИ и по 
предложение от кмета на община Варна с изх. № РД-3-2600/199/03.12.2013 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие кметът на община Варна да 
сключи договор за отдаване под наем на имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, местност 
„Планова”, представляващ част от имот пл. № 929, състоящ се от временен 
обект с обща застроена площ 275 кв.м. (навес 235 кв.м. и операторна 40 
кв.м.) и свободна площ 1 225 кв.м., предмет  на АОС № 77/25.03.1997 г., с 
наемател „МЕТАН ГРУП” ООД, ЕИК 103823303, с административен адрес 
на управление: гр. Варна 9009, област Варна, община Варна, район 
„Младост”, бул. „Сливница” № 181 „б”, управлявано и представлявано от 
Йорданка Живкова Желева, за срок от 5 (пет) години. 

Месечната наемна цена, определена съгласно чл. 10 от Методиката 
за определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг 
или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински 
нежилищни имоти, възлиза на: 

- за временен обект с площ 275 кв.м. в размер на 649,65 лева с ДДС; 
- за свободната площ 1 225 кв.м. – 467,24 лева без ДДС, съгласно чл. 

8 от Методиката. 



Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна  
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

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

 
 
 
 
1254-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение от кмета на община 
Варна с изх. № РД13027883ВН/03.12.2013 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2013 г.”, както следва: 

1254-7-1. 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”, върху част от 
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Цар Асен” № 43, представляващ помещение за комплексно 
обществено обслужване в партера на 7-етажен жилищен блок със 
застроена площ 45 кв.м., предмет на АОС № 34/07.01.1997 г. 

1254-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13027883ВН/03.12.2013 г., Общински съвет – Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване на „Агенция за социално подпомагане”, 
създадена на основание Закон  за социално подпомагане (ДВ бр. 56/98 г., 
изм. и доп. бр. 120/02 г.), БУЛСТАТ 121015056, дан. № 1223085209, със 
седалище и адрес на управление: гр. София – 1051, ул. „Триадица” № 2, 
представлявана от Ивайло Цветанов Иванов – изпълнителен директор с 
териториално поделение Дирекция „Социално подпомагане - Варна” върху 
недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар 
Асен” № 43, представляващ помещение за комплексно обществено 
обслужване в партера на 7-етажен жилищен блок със застроена площ 45 
кв.м., предмет на АОС № 34/07.01.1997 г., за срок от 10 (десет) години. 

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 – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 
 
 



1255-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в 
изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № Д-3-9200/770/03.12.2013 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2013 г.”, както следва: 

1255-7-1. 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”, върху част от 
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ж.к. „Чайка”, бл. 67, представляващ две административни помещения в 
партера на вход „Д” със самостоятелен вход до вход „Д” с обща застроена 
площ 35 кв.м. (съгласно приложена схема), предмет на АОС № 
1751/12.04.2000 г. 

1255-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № Д-3-
9200/770/03.12.2013 г., Общински съвет – Варна  учредява безвъзмездно 
право на ползване на „Агенция за социално подпомагане”, създадена на 
основание Закон  за социално подпомагане (ДВ бр. 56/98 г., изм. и доп. бр. 
120/02 г.), БУЛСТАТ 121015056, дан. № 1223085209, със седалище и адрес 
на управление: гр. София – 1051, ул. „Триадица” № 2, представлявана  от 
Ивайло Цветанов Иванов – изпълнителен директор с териториално 
поделение Дирекция „Социално подпомагане - Варна”, върху недвижим 
имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка”, бл. 67, 
представляващ две административни помещения в партера на вход „Д” със 
самостоятелен вход до вход „Д” с обща застроена площ 35 кв.м. (съгласно 
приложена схема), предмет на АОС № 1751/12.04.2000 г., за срок от 10 
(десет) години. 

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 – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 
 
 
 
1256-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № ОМДС13001297ВН-003ВН/03.12.2013 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2013 г.”, както следва: 



1256-7-1. 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, ул. „Г. Бенковски” 
№ 83, представляващ детска занималня, разположена на първия етаж от 
жилищна сграда със застроена площ 111,59 кв.м., състояща се от коридор, 
стая за учителя, занималня, зала за игра, склад, две тоалетни и два балкона, 
предмет на АОС № 4245/14.03.2007 г. 

1256-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 4 от 
ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
ОМДС13001297ВН-003ВН/03.12.2013 г., Общински съвет – Варна  
учредява безвъзмездно право на ползване на „Ресурсен център – Варна” 
(РЦПИОВДУСОП), представляван от Лидия Широкова – директор, върху 
имот-частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, ул. „Г. 
Бенковски” № 83, представляващ детска занималня, разположена на 
първия етаж от жилищна сграда със застроена площ 111,59 кв.м., състояща 
се от коридор, стая за учителя, занималня, зала за игра, склад, две тоалетни 
и два балкона, предмет на АОС № 4245/14.03.2007 г.,  за срок от 5 (пет) 
години. 

Възлага на кмета на община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху 
гореописания имот. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 
 
 
 
 
1257-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 7 

във връзка с чл. 147, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 1 от Наредбата 
за реда за упражняване правата на собственост върху частта на община 
Варна от капитала на търговските дружества и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД13021319ВН-005ВН/03.12.2013 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие на „Диагностично-консултативен център 1 
„Света Клeментина” – Варна” ЕООД, представлявано от д-р Иван 
Иванов Иванов – управител, БУЛСТАТ 000090026, с адрес на управление: 
бул. „Съборни” 40 да сключи със  СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО 
ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „ЖИВОТ БЕЗ АЛКОХОЛ” договор за наем за 
ползване на помещенията от капитала на „Диагностично-консултативен 
център 1 „Света Клeментина” – Варна” ЕООД, представляващи кабинет 1 с 
площ 30,74 кв.м. и помощни части 5,20 кв.м. и кабинет 2 с площ 16,74 



кв.м. и помощни помещения с площ 5,20 кв.м., за срок от 5 (пет) години, 
при месечна наемна цена  137,36 лева с ДДС. 

Възлага на управителя на „Диагностично-консултативен център 1 
„Света Клeментина” – Варна” ЕООД  сключването на договор за наем със 
СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „ЖИВОТ БЕЗ 
АЛКОХОЛ”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 27, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 

1258-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 14, 
ал. 7 от ЗОС, във връзка с Раздел ІІ, Глава V от НРПУРОИ и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № РД13017629ЗВЦ-
009ВН/03.12.2013 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на община 
Варна да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
части от имоти-публична общинска собственост, представляващ 
стоматологичен кабинет за срок от 5 (пет) години при стартови месечни 
наемни цени, определени съгласно чл. 3 от Методика за определяне на 
стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи – 
общинска собственост, както следва:  
№ Местоположение 

 на имота 
АОС Цена на 

конкурсна 
документаци

я в лева с 
ДДС 

Депозит 
в лева 

Стартова 
месечна 

наемна цена 
без ДДС 

1 Лекарски кабинет площ 
11,56 кв.м., находящ се в 
с. Звездица. 

4239/ 
2007 г. 

120,00 лв. 28,16 лв. 23,47 лв. 

 ½ от помещения за общо 
ползване, 
представляващи чакалня, 
битовка, склад и WC с 
обща площ 18,49 кв.м., 
находящ се в с. Звездица 

4239/ 
2007 г. 

 5,63 лв. 4,69 лв. 

Конкурсни условия: 
1. Право на участие в конкурса имат участници, които отговарят на 
следните критерии: 
1.1. Кандидатът да има завършено висше образование – Магистър по обща 
медицина; 



1.2. Кандидатът да е член на РК на БЗС - Варна;  
1.3. Кандидатът да има регистрация в РЗИ - Варна, като лекар по обща 
медицина – физическо или юридическо лице и да извършва дейността на 
територията на област Варна; 
1.4. Кандидатът да има сключен договор с РЗОК за 2014 г., за извършване 
на извънболнична първична медицинска помощ на територията на област 
Варна; 
1.5. Кандидатът да поеме задължения сам да оборудва кабинета за негова 
сметка, с необходимия инвентар, съобразно изискванията на нормативната 
уредба; 
1.6. Кандидатът да поеме задължение да извършва необходимите ремонтни 
дейности на помещенията, който му отдават под наем, за негова сметка, 
така че да отговарят на хигиенните /нормативните/ изисквания; 
1.7. През месец януари кандидатът да представя в дирекция “Социални 
дейности и здравно развитие” на община Варна отчет за дейността, която 
извършва /за предходната година/, както и анализ на състоянието на 
базата, която му е отдадена под наем. 
2. За участие в конкурса са необходими следните документи: 
2.1. Заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 
Търговския регистър към Агенция по вписванията), съдебно 
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 
2.3. За юридически лица и еднолични търговци – 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;  
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните 
условия; 
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 
във връзка с участието в конкурса; 
2.7. Платежен документ за внесен депозит, платим по IBAN BG49 CECB 
9790 8462 1500 00, при „Централна кооперативна банка“ АД, клон Варна, 
BIC CECBBGSF на община Варна; 
2.8. Платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, в размер 
на 120,00 /сто и двадесет/ лева, платими по IBAN BG49 CECB 9790 8462 
1500 00, код за вид плащане 44 70 00, при „Централна кооперативна банка“ 
АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на община Варна; 



2.9. Разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 
2.10. Писмена оферта по образец; 
2.11. Диплом за завършено висше образование по обща медицина, както и 
други документи за придобита специализация и квалификация (копие, 
заверено от участника); 
2.12. Договор, сключен с РЗОК (копие, заверено от участника); 
2.13. Документ за регистрация на ПИМП в РЦЗ (копие, заверено от 
участника); 
2.14. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 
сметка от съответното подразделение на Националната агенция по 
приходите (оригинал); 
2.15. Удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
община Варна от дирекция “Местни данъци” (оригинал); 
2.16. Служебна бележка за недължими общински вземания към община 
Варна (оригинал). 

Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се 
допускат. 

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

Компоненти на оценката на предложенията: 
К1 – месечна наемна цена – 70 /седемдесет/ %, но не по-ниска от 
първоначална конкурсна цена. 

К2 – инвестиционна програма за предвидените средства пряко вложени 
за ремонт, монтаж на оборудване, обзавеждане, обслужваща апаратура и 
инсталации в полза на община Варна, за срока на договора – 20 
/двадесет/ %. 
К3 – срок за изпълнение на инвестиционната програма не по-дълъг от 3 
/три/ месеца от издаване на разрешение за монтаж – 10 /десет/ %.       

Формула за оценка на предложенията 
 К = К1 + К2 + К3, където: 
К1 = (Ц участник/ Ц мах) х 70% 

Ц участника – офертна цена в лева; 
Ц мах – най-висока предложена цена.  

К2 = (КИП участник /КИП макс) х 20% 
КИП участник – предложение на участника обем на инвестиция в 

лева;     
КИП макс – максимален предложен обем на инвестиция в лева; 

К3 = (СИП мин /СИП участник) х 10% 
СИП участник – предложен на участника срок за реализация на 

инвестицията в месеци; 



СИП мин – максимален срок за реализация на инвестицията в 
месеци. 
3. Утвърждава конкурсна документация, съдържаща следните 
документи: 
3.1. Заявление за участие; 
3.2. Заповед за подготовка, организация и провеждане на конкурса; 
3.3. Декларация за неразгласа на информация; 
3.4. Проектодоговор за наем; 
3.5. Декларация за получаване и запознаване с конкурсните условия; 
3.6. Декларация за извършен оглед на обекта; 
3.7. Декларация за оборудване на кабинета за ИМП е за сметка на 
наемателя - лекар по обща медицина; 
3.8. Декларация за извършване на дейности в рамките на пакета за ИМП, 
посочен в действащия Национален рамков договор за 2014 година; 
3.9. Декларация, че отдадените под наем помещения-общинска 
собственост няма да се ползват за регистриране на първична 
извънболнична медицинска помощ (ПИМП) или специализирана 
извънболнична медицинска помощ (СИМП); 
3.10. Офертен лист; 
3.11. Копие от акт за общинска собственост на имота; 
3.12. Скица на имота; 
3.13. Голям и малък плик. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестен конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

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

 
 
 
 
1259-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 14, 

ал. 7 от ЗОС, във връзка с Раздел ІІ, Глава V от НРПУРОИ и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13027885ВН/03.12.2013 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
община Варна да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на части от имоти-публична общинска собственост, представляващ 
стоматологичен кабинет за срок от 5 (пет) години при стартови месечни 
наемни цени, определени съгласно чл. 3 от Методика за определяне на 
стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично 



оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи – 
общинска собственост, както следва: 

  
№ Местоположение 

на имота 
АОС Цена на 

конкурсна 
документаци

я в лева с 
ДДС 

Депозит 
в лева 

Стартова 
месечна 
наемна 
цена без 

ДДС 
1 Помещение за 

зъболекарски 
кабинет площ 12,77 
кв.м., находящ се в 
с. Звездица. 

4239/ 2007 г. 120,00 лв. 31,12 лв. 25,93 лв. 

 ½ от помещения за 
общо ползване, 
представляващи 
чакалня, битовка, 
склад и WC с обща 
площ 18,49 кв.м., 
находящ се в с. 
Звездица 

4239/ 2007 г.  5,63 лв. 4,69 лв. 

Конкурсни условия: 
1. Право на участие в конкурса имат участници, които отговарят на 
следните условия: 
1.1. Кандидатът да има завършено висше образование – Магистър по 
Дентална медицина; 
1.2. Кандидатът да е член на Районната колегия на Българския лекарски 
съюз - Варна; 
1.3. Кандидатът да има регистрация в РЗИ - Варна, като лекар по дентална 
медицина - физическо или юридическо лице и да извършва дейността на 
територията на област Варна; 
1.4. Кандидатът да има сключен договор с РЗОК за 2014 г., за извършване 
на ИПДП /извънболнична първична дентална помощ/ на територията на 
област Варна; 
1.5. Кандидатът да поеме задължение сам да оборудва кабинета за негова 
сметка, с необходимия инвентар, съобразно изискванията на нормативната 
уредба; 
1.6. Кандидатът да поеме задължение да извършва необходимите ремонтни 
дейности на помещенията, които му се отдават под наем, за негова сметка, 
така че те да отговарят на хигиенните /нормативните/ изисквания; 
1.7. През месец януари кандидатът да представя в дирекция “Социални 
дейности и здравно развитие” на община Варна отчет за дейността, която 



извършва /за предходната година/, както и анализ за състоянието на базата, 
която му е отдадена под наем. 
2. За участие в конкурса са необходими следните документи: 
2.1. Заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 
Търговския регистър към Агенция по вписванията), съдебно 
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 
2.3. За юридически лица и еднолични търговци – 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.  
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните 
условия; 
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта;  
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 
във връзка с участието в конкурса; 
2.7. Платежен документ за внесен депозит, платим по IBAN BG49 CECB 
9790 8462 1500 00, при „Централна кооперативна банка“ АД, клон Варна, 
BIC CECBBGSF на община Варна; 
2.8. Платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, в размер 
на 120,00 /сто и двадесет/ лева, платими по IBAN BG49 CECB 9790 8462 
1500 00, код за вид плащане 44 70 00, при „Централна кооперативна банка“ 
АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на община Варна; 
2.9. Разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива;  
2.10. Писмена оферта по образец; 
2.11. Диплом за завършено висше образование по дентална медицина, 
както и други документи за придобита специализация и квалификация 
(копие, заверено от участника); 
2.12. Договор, сключен с РЗОК (копие, заверено от участника); 
2.13. Документ за регистрация на ПИДП в РЦЗ (копие, заверено от 
участника); 
2.14. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 
сметка от съответното подразделение на Националната агенция по 
приходите (оригинал); 
2.15. Удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
община Варна от дирекция “Местни данъци” (оригинал); 



2.16. Служебна бележка за недължими общински вземания към община 
Варна (оригинал). 

Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се 
допускат. 

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

Компоненти на оценката на предложенията: 
К1 – месечна наемна цена – 70 /седемдесет/ %, но не по-ниска от 
първоначална конкурсна цена. 

К2 – инвестиционна програма за предвидените средства пряко вложени 
за ремонт, монтаж на оборудване, обзавеждане, обслужваща апаратура и 
инсталации в полза на община Варна, за срока на договора – 20 
/двадесет/ %. 
К3 – срок за изпълнение на инвестиционната програма не по-дълъг от 3 
/три/ месеца от издаване на разрешение за монтаж – 10 /десет/ %         

Формула за оценка на предложенията 
 К = К1 + К2 + К3, където:          
К1 = (Ц участник/ Ц мах) х 70% 

Ц участника – офертна цена в лева; 
Ц мах – най-висока предложена цена.  

К2 = (КИП участник /КИП макс) х 20% 
КИП участник – предложение на участника обем на инвестиция в 

лева; 
КИП макс – максимален предложен обем на инвестиция в лева; 

К3 = (СИП мин /СИП участник) х 10% 
СИП участник – предложен на участника срок за реализация на 

инвестицията в месеци; 
       СИП мин – максимален срок за реализация на инвестицията в 
месеци. 
3. Утвърждава конкурсна документация, съдържаща следните 
документи: 
3.1. Заявление за участие; 
3.2. Заповед за подготовка, организация и провеждане на конкурса; 
3.3. Декларация за неразгласа на информация; 
3.4. Проектодоговор за наем; 
3.5. Декларация за получаване и запознаване с конкурсните условия; 
3.6. Декларация за извършен оглед на обекта; 
3.7. Декларация за оборудване на кабинета за ИДП е за сметка на 
наемателя - лекар по дентална медицина; 
3.8. Декларация за извършване на дейности в рамките на пакета за ИДП, 
посочен в действащия Национален рамков договор за 2014 година; 



3.9. Декларация, че отдадените под наем помещения-общинска 
собственост няма да се ползват за регистриране на първична 
извънболнична дентална помощ; 
3.10. Офертен лист; 
3.11. Копие от акт за общинска собственост на имота; 
3.12. Скица на имота; 
3.13. Голям и малък плик. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестен конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

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

 
 
 
 
1260-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 

от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
АУ032349ВН-008ВН/03.12.2013 г., Общински съвет - Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост за 2013 г.”, приета с решение № 813-7 от Протокол № 
14/19.12.2012 г. на Общински съвет - Варна, както следва: Към точка II. 2.3 
- „Имоти - частна общинска собственост, предвидени за продажба на земя 
по чл. 35, ал. 3 от ЗОС” се добавя следния текст: 

 
№ Административен адрес АОС 
1 гр. Варна, район „Владислав 

Варненчик“, Търговски комплекс -
магазин № 17, кв. 12,  
I м.р., ПИ 10135.4504.287,  
СОС 10135.4504.287.5.3 

7004 / 28.06.2012 г. 

1260-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 
от ЗОС, пред. 2 реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост 
представляващ земя 18 кв.м. идеални части застроена площ със СОС 
10135.4504.287.5.3 от поземлен имот с идентификатор 10135.4504.287, 
идентичен с УПИ VI-,,3a търговски комплекс”, квартал 12, целия с площ 4 
088 кв.м., от които 3 899,13 кв.м. идеални части - частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик”, бул. 
„Константин и Фружин”, търговски обект № 17, над блок 20, по плана на 



I м.р., при граници: ПИ 10135.4504.288, ПИ 10135.4502.289, ПИ 
10135.4504.300 и ПИ 10135.4504.286 на „САРА 55” ЕООД с ЕИК 
103677439, представлявано от Светлана Димитрова Тихчева, и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № АУ032349ВН-
008ВН/03.12.2013 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка 
изготвена от независим оценител на имоти, с която е определена пазарната 
стойност на гореописания имот в размер на 2 040 лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1 кв.м. възлизаща на 113,33 лева, без включен 
ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7004/28.06.2012 г. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 27, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 16/ 

 
 
 
 
 
1261-7. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 270, ал. 1, т 

.2 и чл. 273 от ТЗ и във връзка със свое решение № 662-6/11/19.09.2012 г. 
за прекратяване чрез ликвидация на „Общинска охранителна фирма“ 
ЕАД, ЕИК 103305200, във връзка с докладна записка от Лъчезар Бажлеков 
- ликвидатор на „Общинска охранителна фирма” с № 
ОС13001552ВН/28.11.2013 г. и по предложение на ПК „Собственост и 
стопанство”, Общински съвет – Варна реши: 

- Приема окончателен ликвидационен баланс на дружеството към 
датата на приключване на ликвидацията – 15.11.2013 г., пояснителен 
доклад към баланса и отчет на ликвидатора. 

- Освобождава от отговорност ликвидатора на дружеството Лъчезар 
Митков Бажлеков, считано от 08.10.2012 г. - датата на назначаването му 
като ликвидатор до датата на приемане на настоящото решение. 

Възлага на ликвидатора Лъчезар Митков Бажлеков да заяви за 
вписване в Агенция по вписванията, Търговски регистър заличаването на 
дружеството. 

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

 
 
 
 



1262-7. 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 изх. № 
РД13028133ВН/05.12.2013 г., Общински съвет – Варна закрива Общинско 
предприятие „Строителство и ремонт” – Варна с предмет на дейност: 
строителство, ремонт и поддържане на сградния фонд с жилищно и 
нежилищно предназначение, експлоатация на държавен и общински 
сграден фонд, строителни и ремонтно – строителни услуги на граждани. 

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

 
 
 
 
1263-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна задължава управителя на ОП „Транспорт и 
автоматизирана система за регулиране на уличното движение” да 
представя в Общински съвет – Варна отчет за дейността на предприятието 
на всяко тримесечие. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
1263-7-1. В срок до 30.03.2014 г. план за развитието на 

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

 
 
 
 
1264-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 2 от 

ЗОС и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД13028132ВН/05.12.2013 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Преобразува общинско предприятие “АСРУД”, считано от 
01.01.2014 г., с адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев” № 1, ет. 1, като 
същото поема и дейностите на общинското предприятие, определени в т. 8 
и Приложение № 9 от Договор за обществен превоз на пътници, утвърден с 
решение № 1159-2 /Протокол № 24/ от 21.10.2013 г. на Общински съвет – 
Варна. 

2. Изменя наименованието на преобразуваното ОП „АСРУД” в ОП 
„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното 
движение”, с адрес на управление гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев” № 1. 

3. ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на 
уличното движение” има предмет на дейност: 

3.1. Проектиране, монтаж, настройка, стопанисване и експлоатация 
на технически средства в областта на светлинно-сигналното регулиране на 



уличното движение и други дейности, свързани с организацията и 
безопасността на движението. 

3.2. Отчитане и заплащане на „Градски транспорт” ЕАД на 
извършената от него услуга по обществен пътнически превоз. 

3.3. Продажба на превозни документи, след въвеждане на 
Автоматизирана електронна билетна система. 

3.4. Единно планиране на експлоатационната дейност на 
територията на община Варна, включващо оптимизиране на маршрутите, 
линиите, маршрутните разписания и тримесечните планове. 

3.5. Съдейства на „Градски транспорт” ЕАД за осигуряване на 
необходимите условия за движение при изпълнение на транспортната 
задача, в това число при лоши атмосферни условия, аварии и тежки 
пътнотранспортни произшествия. 

3.6. Извършва координация и контрол на транспортния процес, чрез 
регистриране на изпълнението на транспортната задача, посредством 
автоматизирана система за управление /бордово оборудване, хардуер, 
програми и специализиран софтуер/. 

3.7. Осъществяване на отчетна дейност. 
3.8. Осигуряване и поддръжка на елементи от инфраструктурата, 

включително информационни табла, билетни каси и бюра за абонаментни 
карти. 

3.9. Осъществяване контрол на пътниците, ползващи превозните 
услуги на „Градски транспорт” ЕАД. 

3.10. Осъществява контрол по спазване показателите за качество. 
3.11. Осъществява контрол по завеждане и обработка на жалби и 

оплаквания на пътници. 
3.12. Осъществяване на контрол за спазване изискванията за 

сигурност и безопасност. 
3.13. Налага санкции за неизпълнение на задълженията по Договора 

за обществен превоз на пътници. 
3.14. Осигурява обществен достъп на информацията относно 

изпълнението на обществения превоз на пътници, включително 
показателите за качество на обслужването. 

3.15. Издава писмени предписания за отстраняване на всяко 
констатирано нарушение при изпълнението на Договора за обществен 
превоз на пътници, одобрен с решение № 1159-2 /Пр. № 24/ от 21.10.2013 
г. на Общински съвет – Варна. 

4. Утвърждава Правилник за работата на общинско предприятие 
„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното 
движение” и Организационна структура на персонала, неразделна част от 
правилника, с обща численост 50 щатни бройки, приложени към 
настоящото решение. 

5. Определя бюджет на ОП „Транспорт и автоматизирана система за 



регулиране на уличното движение” за 2014 г. в размер на 561 600 лв. 
6. Трудовите правоотношения на работещите в преобразуваното 

общинско предприятие да се уредят съгласно чл. 123, ал. 1 от Кодекса на 
труда. 

7. Възлага на кмета на община Варна да назначи управител на 
новото ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на 
уличното движение” до провеждане на конкурс съгласно чл. 55 от ЗОС. 

1264-7-1. На основание чл. 12, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 15, ал. 
2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13028132ВН/05.12.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие на 
ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното 
движение” да бъдат предоставени за безвъзмездно управление имот 
общинска собственост, представляващ ремонтен корпус в гр. Варна, ул. 
„Андрей Сахаров” № 11 по АОС № 518/29.01.1998 г. Безвъзмездното 
управление се учредява на ОП „Транспорт и автоматизирана система за 
регулиране на уличното движение” за срок от 10 /десет/ години. 

Възлага на кмета на община Варна издаването на заповед за 
безвъзмездно управление на ОП „Транспорт и автоматизирана система за 
регулиране на уличното движение”, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 14/ 

 
 
 
 
 
 

1265-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17, ал.1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
писмо от д-р Руслан Тошев – Управител на „Специализирана болница по 
очни болести за активно лечение - Варна” ЕООД с № 
ОС13001440ВН/11.11.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение - Варна” 
ЕООД да бъде бракуван автомобил ВАЗ 21043 с регистрационен номер В 
2829 КС собственост на „Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение - Варна” ЕООД. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

 

 



1266-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 99, т. 
5 от АПК и по предложение на общинския съветник Валентина 
Софрониева, Общински съвет – Варна отменя свое решение № 1177-
6/25/30.10.2013 г. и потвърждава свое решение № 764-2/13/26.11.2012 г., с 
което Общински съвет – Варна дава съгласие кметът на община Варна да 
сключи договор за отдаване под наем с Фондация с обществено полезна 
дейност “ЕС О ЕС Семейства в риск” – гр. Варна, на имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. варна, първи етаж от тяло “Д” на 
“ДКЦ ІІІ – гр. Варна” ЕООД в ж.к. “Владислав Варненчик”, бул. 
“Константин и Фружин”, представляващ: 

1. Преддверие 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., за срок от 5 /пет/ години. 

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

 
 

 

1267-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на група общински съветници от ПП „ГЕРБ“ при Общински 
съвет – Варна, Общински съвет – Варна препоръчва на кмета на община 
Варна да подготви и проведе процедура по Закона за обществените 
поръчки за организация на детското хранене в общинските детски 
градини на територията на община Варна. 

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

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 26 

от заседание, проведено на 13,14.12.2013 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 

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

(1) – приемане на пределните цени на таксиметровите услуги на 
територията на община Варна. 

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

          
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
1268-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  чл. 24 а, ал. 5 

от Закона за автомобилните превози, Общински съвет – Варна определя 
максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър 
пробег по съответната тарифа, валидна на територията на община Варна – 
дневна тарифа 2.00 лв. на км. и нощна тарифа 3.00 лв. на км. 

/за – 33, 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 
№ 26 

от заседание, проведено на 13,14.12.2013 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

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

(1) – изменение на решение № 853-7/15/20.02.2013 г. на Общински 
съвет – Варна. 

Докл.: Станислав Иванов – Председател на ВрК “СОА” 
  

         
Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1269-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
52, ал. 4 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13027274ВН/26.11.2013 г., Общински съвет – Варна изменя свое 
решение № 853-7/15/20.02.2013 г., като преименува 3 /три/ щатни бройки 
от длъжност „Техник озеленител” на длъжност „Организатор по труда” и 7 
/седем/ щатни бройки от длъжност „Залесител” на длъжност „Общ 
работник”, както и променя организационно – управленската му структура, 
като 253 щатни бройки от Дейност 623 – „Чистота” се прехвърлят в 
Дейност 622 – „Озеленяване”. 

 /Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

 
 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 26 

от заседание, проведено на 13,14.12.2013 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

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

(1) – приемане на Наредба за реда за поставяне на преместваеми 
обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ. 

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

          
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1270-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна приема Наредба за реда за поставяне на 
преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, съгласно приложение към настоящото 
решение.  

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

№ 26 
от заседание, проведено на 13,14.12.2013 г. 

по точка  единадесета от дневния ред 
 

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

(1) – приемане на Правилник за устройството и дейността на 
„Регионален исторически музей – Варна”. 

(2) – именуване на улици, находящи се в кк „Чайка”, гр. Варна. 
(3) – преименуване на местности на територията на община 

Варна. 
 

 Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК “КДР” 
        
  Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1271-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 17 ал. 2, т. 4, чл. 29, ал. 1, т. 3, ал. 2 от Закона за културното 
наследство и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13025467ВН-001ВН/25.11.2013 г., Общински съвет – Варна приема 
Правилник за устройството и дейността на „Регионален исторически 
музей – Варна”, съгласно приложение към настоящото решение. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
1272-11. На основание чл. 21 ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА, във 

връзка с предложение на кмета на район „Приморски” с № 
ОС12000422ВН/24.04.2012 г., Общински съвет – Варна именува улици 
находящи се в кк „Чайка”, гр. Варна, описани подробно в приложение 
към настоящото решение. 

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



1273-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна преименува обекти с общинско значение – местности на 
територията на община Варна, които не съответстват на принципите на 
географски наименования, заложени в Раздел І чл. 3-5 от Указ № 
1315/18.07.1975 г. за наименованията, съгласно приложение към 
настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 28, против – 0, въздържали се – 7, отсъстват – 13/ 
1273-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 23 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна решава при необходимост от служебна бележка 
за удостоверяване на идентичност, същата да бъде издавана от съответните 
районни администрации към община Варна, безплатно. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 29, против – 0, въздържали се – 1, 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 
№ 26 

от заседание, проведено на 13,14.12.2013 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 

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

(1) – присъждане на Годишни поименни награди на община 
Варна за студенти от варненските висши учебни заведения за постигнати 
високи резултати. 

 
Докл.: Марица Гърдева – общински съветник 

     
      

Общ брой присъстващи общински съветници – 31 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1274-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 2.7 от Статута за определяне на годишни 
поименни награди на община Варна за студенти от Варненските висши 
учебни заведения за постигнати високи резултати,  Общински съвет – 
Варна присъжда Годишни поименни награди на община Варна за 
студенти от Варненските висши учебни заведения за постигнати високи 
резултати, както следва: 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ 
 Няма номинации. 
 
ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 
 
Диляна Стоянова Иванова – студентка 6 курс, специалност 

„Медицина” в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – 
Варна. 

  Участвала в: 
XIІ International Congress of Medical Scientists – Sofia, Bulgaria - 09 – 

12 май 2013, с тема “Nesidoblastosis in middle – age-rare and unpredictable”; 



XIІ International Congress of Medical Scientists – Sofia, Bulgaria -09 – 
12 май 2013, с тема „Screening, prevention and prophylaxis of diabetes type 
ІІ”. 

Първа национална конференция по редки болести за студенти по 
медицина, 13-14 септември, гр. Пловдив с тема „Незидиобластоза в средна 
възраст рядка и непредвидима”;   

Сертификат № 1/2013 г. – първо място за най-добра курсова работа 
на курс по Морска медицина към МУ – Варна; 

Сертификат за организатор на кампания „Диабет – 2012” – 
14.11.2012 г. 

Сертификат за участник в кампания „Диабет – 2012” – 14.11.2012 г. 
Удостоверение за участие в VІ научна конференция от науката до 

леглото на болния от патогенезата през диагнозата до прогнозата, 3 - 6 
октомври 2013 г. 

 
СОЦИАЛНИ СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ 
 
Иван Свиленов Пенчев - студент 4 курс, специалност „Финанси” в 

Икономически университет – Варна. 
Има 6 научни изяви, от които три на регионално, две на национално 

и едно на международно ниво. Две от изявите са с призови места. 
АСС2013 конференцията, студентска секция, в Румъния с доклад на тема 
„Секюритизация” и на национална научна сесия за студенти и 
преподаватели на МУ – МК гр. Плевен с доклад на тема „Съществува ли 
връзка между социалните дейности и националната икономика?”. 

Преминал е следните курсове: 
12 седмичен семестриален курс от University of Columbia по 

Финансов инженеринг и риск мениджмънт;Еднодневен практически 
семинар от РААБЕ на тема „Приложение на системата за финансово 
управление и контрол в образованието”; 

Еднодневно продуктово обучение от Microinvest на тема 
„Технология на годишното счетоводно приключване”. 

 
ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  
 
Виктория Станимирова Станчева – студентка 4 курс, 

специалност „Финанси” в Икономически университет – Варна. 
Златен медал – Национална студентска олимпиада по математика 

месец май 2013 г.; 
Първо място секция „Проблеми на висшето образование и 

културология” – Студентска научна сесия на ТУ Варна, 2013 г.; 
Първо място секция „Обществени науки” - Студентска научна сесия 

на ВВМУ Варна, 2013 г.; 



Първо място за решаване на бизнес казус от „Бизнесът в действие” 
2013 г.; 

Сертификат за изнесен доклад на тема „Възможности за спестяване 
без облагане на лихвените доходи на физически лица в България” – СНС 
на ТУ – Варна, 2013 г.; 

Сертификат за завършен семинар по емоционална интелигентност – 
2013 г.; 

Сертификат за участие в международна конференция „Еmerging 
Europe – Warsaw school of economics, 2013 г. 

 
ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 
Мила Пламенова Пенева – студентка 5 курс - специалност 

„Организация и управление на тактическите подразделения” във  ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров” – Варна; 

Участвал в: 
Научна сесия и публикация в научно – тематичния сборник 

„Курсантите” и студентите на Морско училище и науката – 15.01.2013 г. с 
доклад на тема „Линейно предсказване на говора”; 

„В научна сесия 2012” в НВУ „Васил Левски”, факултет 
„Артилерия ПВО и КИС” гр. Шумен на 18 – 19 октомври 2013 г. с доклад 
на тема „Стратегия, резултати и средства”; 

Състезание Cisco NetRiders на национално ниво, класиране на 
първо място сред момичетата и последвало участие в международното 
състезание Cisco Network Academy EMEA 2013 International CCNA 2013 
Net Riders Skills Competition на 24.09.2013 г. 

 
АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 
Няма номинации. 
 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ 
Няма номинации. 
 
ИЗКУСТВА 
Катрин Красимирова Ефтимова - студентка 3 курс – специалност 

„Дизайн за архитектурна среда” във ВСУ „Черноризец Храбър”. 
Постижения в образователната програма и покриване на стандарт 

Grey Fort на студио за графичен дизайн „Сталкер”; 
Постижения в образователната програма и покриване на стандарт 

Black Hole на студио за графичен дизайн „Сталкер”; 
Участие в единадесетото издание на изложбата за Неохраняема зона 

2013 г. 
Награда за категория дизайн  – 10 октомври 2013 г.; 



Грамота за участие в Студентска кръгла маса „Балканските войни и 
съдбата на България” – 15 май 2013 г. 

 
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА 
Ваня Георгиева Орманова – студентка 5 курс – специалност 

„Организация и управление на тактическите подразделения” във ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров” – Варна; 

Изнесен доклад на тема „Някои изводи от прилагането на ISPS Code 
в Република България” за периода 2004-2013 г. ще представя на 
International Association of Maritime Univirsities 14 Annual General Assembly 
на 26-28 октомври в Букурещ и Констанца, Румъния. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, 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 
№ 26 

от заседание, проведено на 13,14.12.2013 г. 
по точка  тринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Избор на представител в “Асоциация В и К”, в област 
с административен център – Варна. 

                             
Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

 
       

Общ брой присъстващи общински съветници – 27 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1275-13. 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 – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

 
 
 

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 

№ 26 
от заседание, проведено на 13,14.12.2013 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 

 
ОТНОСНО: Избор на представител на община Варна във 

„Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД и упълномощаване на 
представителя на община Варна в Общото събрание на съдружниците на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД да участва в Общото 
събрание на съдружниците, насрочено за 21.12.2013 г. 
 

Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
 

       
Общ брой присъстващи общински съветници – 27 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

 

1276-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 
Варна освобождава като представител на община Варна в Общото 
събрание на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД Николай 
Георгиев Стоянов. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 
 
 
 
 
 



1277-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7/1/ от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет 
– Варна избира за представител на община Варна в Общото събрание на 
“Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД Николай Лалев Дочев. 

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

1278-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с 
писмо вх. № РД13028515ВН/11.12.13г. от министъра на регионалното 
развитие, Общински съвет – Варна упълномощава представителя на 
съдружника община Варна – общинския съветник Николай Лалев Дочев, 
да участва в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и 
канализация – Варна” ООД – гр. Варна, което ще се проведе на 21.12.2013 
г. от 11:00 часа, и да гласува по посочените в предварително обявения 
дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ”Освобождаване на управителя 
на „В и К – Варна” ООД, гр.Варна”  -  Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува „против“. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на управител на 
дружеството и определяне на възнаграждението му” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува „против“. 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на 
контрольора на „В и К- Варна” ООД, гр.Варна” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува „против“. 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на контрольор на 
дружеството и определяне на възнаграждението му” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува „против“. 

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Упълномощаване на 
министъра на регионалното развитие да сключи договори за възлагане на 
управлението и на контрольора на „В и К – Варна” ООД, гр.Варна с 
новоизбраните управител и контрольор” - Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува „против“. 



1278-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД – гр. 
Варна, представителят на съдружника община Варна общинския съветник 
Николай Лалев Дочев, на следващото заседание на Общинския съвет – 
Варна да  внесе писмен доклад за взетите решения на Общото събрание. 

/за – 25, против – 2, въздържали се – 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 
№ 26 

от заседание, проведено на 13,14.12.2013 г. 
по точка  петнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Освобождаване и избор на Председател на Областния 
съвет по наркотичните вещества. 

 
                                   Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

       
Общ брой присъстващи общински съветници – 27 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1279-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 
националния съвет по наркотичните вещества и по предложение на 
кмета на община Варна с № РД13025320ВН/04.11.2013 г., Общински съвет 
– Варна решава: 

1.Освобождава като Председател на Областен съвет по наркотичните 
вещества доц. д-р Христо Стоянов Бозов. 

2. Избира за Председател на Областен съвет по наркотичните 
вещества Тодор Василев Иванов – Зам.-кмет на община Варна. 

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

 
          
  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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