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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, г-н Джагаров. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги. 

Моят въпрос е към г-н кмета във връзка с разработката на бюджет 2014 г. 
В приетия „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 
Варна“ са залегнали две точки, т.е. 2014 – 2020 г. са залегнали две точки, а 
именно строителство на библиотека и завършване на строителство на 
Аспарухов мост. В тази връзка моят въпрос е такъв – предвиждат ли се в 
бюджет 2014 г. средства за проектиране на тези обекти?  

 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, г-н Митковски. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н кмете, във връзка с излязла информация във 

варненските медии, че предстои промяна в общия устройствен план, във 
връзка с появили се несъответствия с влезли в сила и одобрени ПУП-ове. 
Въпросът ми е чисто технически, засегнатите и заинтересовани лица и 
организации към кого да отправят своите възражения и виждания – към 
районните администрации или директно към общинската администрация? 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Шиваров. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Айде след мене. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет. Аз на 

предната сесия зададох два въпрос, на които все още не съм получила 
писмен отговор и просто ги напомням, защото по правилник до следващо 
заседание на общинския съвет трябва да получа писмен отговор. Проверих 



си пощата, проверих и при секретариата на общинския съвет, няма такова. 
Става въпрос за гробищните паркове и за закрития басейн „Приморски“. 

Днес искам да задам един въпрос, провокирана съм от създадена 
група и много такива мнения в социалната мрежа facebook, която група се 
разраства. Касае едни търговски обекти във Варна с търговско 
наименование „Лафка“. Не купувайте от „Лафка“, да ги съборим 
икономически и т.н. Въпросът ми е – кой разреши да се поставят тия 
обекти, защото икономическия саботаж е хубаво нещо, форма на протест. 
Ок, всеки има право да си протестира. Но някой все пак е разрешил тези 
обекти да бъдат поставени в града и въпросът ми е кой в случая е разрешил 
това. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Колеги, ако няма други въпроси .. Извинявам се, 

г-н Шиваров. 
 
Марио ШИВАРОВ 
Аз също, като г-жа Карапетян поставих предния, предната сесия 

четири въпрос – само на един ми е отговорено. Единия от въпросите, който 
беше за тубдиспансера какво ще бъде състоянието и каква е неговата 
съдба, защото хората така или иначе там се срещнах и наистина са много 
разтревожени и смятат да напускат. И вторият ми въпрос беше за 
изграждането на светофарна уредба на „Струга“ и на „Владислав 
Варненчик“. На тези два въпроса нямам отговор. До колкото беше за 
рентгена отговора от администрацията се видя, че няма пари, защото са 
били заложени в сметката по приватизация - там не са постъпили средства 
и по този начин не са могли да осигурят средства за рентген, който е 
належащ за болницата във „Владиславово“. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, ако няма други питания .. А, г-н Тодоров, извинявам се. Не 

Ви видях. 
 

Аврам ТОДОРОВ 
Два въпроса на спортна тема. Г-н Портних, до къде стигнаха 

обещанията на правителството и усилията на народните представители на 
две теми – деактуване на юнашкия салон и петте милиона, които очакваме 
за „Спортна зала“.  

 

Иван ЛУКОВ 
Други питания, колеги? 
 
Инж. Татяна ИВАНОВА 
Аз чакам общинските съветници да свършат с питанията и така да 

питам. Нали такава е процедурата?  



Иван ЛУКОВ 
Е ми добре, ама аз от къде да знам, че искате да питате. 
 
Инж. Татяна ИВАНОВА 
Казвам. Щом седя на микрофона значи искам да питам. 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре. Заявявате, че искате да питате, но заявете го … 
 
Инж. Татяна ИВАНОВА 
Може ли да питам вече? 
 
Иван ЛУКОВ 
Да, разбира се че може. Заповядайте. 
 
Инж. Татяна ИВАНОВА 
Инж. Татяна Иванова, гражданин. Питанията, имам две питания към 

г-н  кмета на община Варна. Първото ми питане е ще има ли г-н кмета 
становище относно подписката за провеждане на референдум за Морската 
градина предложена от инициативен комитет, тъй като към момента до 
колкото ми е известно и по информация от медиите се водят съдебни дела, 
но при положение че едно около 17 хил. подписа нали по предварителна 
информация, която не е окончателна и каква ще е трябва да се произнесе 
съда, около 17 хил. са горе – долу валидните подписи, които са около 5 % 
от имащите право на глас – мисля, че би следвало, нали това е лично мое 
мнение, г-н кмета да излезе с някакво становище относно тази подписка 
дали да се провежда референдум или да не се провежда. А също така 
мисля, че общинския съвет би трябвало да вземе отношение по темата, а не 
да чакаме съда, защото ако за всичко чакаме съда то да си ходим директно 
в съда, а не да чакаме на администрацията.  

Второ ми питане е във връзка, беше провокирано във връзка с 
предложенията за връщане правомощията на районните архитекти, тъй 
като не се знае дали ще мога да присъствам на обсъждането поради спешна 
заетост, питането ми е следното – кога ще има реален, ефективен контрол, 
административен контрол спрямо работата на администрацията и спрямо 
работата на районните кметства, тъй като моето лично наблюдение е, че 
такъв административен контрол няма. Докато няма контрол 
административен, не съдебен, съдебния си е отделно и той си е за 
издадените актове, а не за дейността. 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре, ще Ви помоля малко по-кратко. Задайте си въпросите без 

нали да влизаме в диалогов режим … 
 



Инж. Татяна ИВАНОВА 
Ама то е важно. 
 
Иван ЛУКОВ 
Аз знам, че е важно … 
 
Инж. Татяна ИВАНОВА 
Трябва да има реален административен контрол спрямо работата на 

административните служители и длъжностните лица … 
 
Иван ЛУКОВ 
Разбрахме. 
 
Инж. Татяна ИВАНОВА 
И трябва ли за всичко да минаваме през съда, за да има някакъв 

резултат. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. 
 
Инж. Татяна ИВАНОВА 
Благодаря. 
 
Петя ХАРАЛАНОВА 
Добър ден. Моето питане е много кратко. Петя Хараланова съм, от 

сдружение „Чиста съвест“. Значи, бяхме сигнализирали медиите, но така 
както нямахме никакъв отзив специално за горите става въпрос във 
„Владиславово“, над магазин „Лидъл“. Там поголовно се секат горите от 
така казано събратята ни, по-културно наречено ромите. Съжалявам, обаче 
до тук не срещнах нито една институция, която да се отзове за това нещо и 
бих искала да запитам както общинския съвет, така и кмета на Варна какви 
съответно мерки биха вземали за това. Благодаря. 

    
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Други питания, колеги?  
 
Инж. Владислав ПАВЛОВ 
Ако може един въпрос. Инж. Владислав Павлов. Във връзка с 

Интегрирания план искам да запитам на какво законово основание в него 
са вметнати промяна в строителните граници на община Варна. Визирам 
имоти граничещи около резиденция „Евксиноград“. Жълтата линия, или 
това е поредната техническа грешка.  

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах, благодаря Ви. Колеги … 



Владислав ПАВЛОВ 
„Св. Константин“ с Евксиноград границата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Да. Колеги, предлагам да приключим с питанията … Имате ли още 

питания? 
 
Д-р Ставрева КОСТАДИНОВА 
Имам питане, да. Съжалявам, обаче това е изключително важно. 
 
Иван ЛУКОВ 
Разбирам Ви напълно. Абсолютно всичко е важно … 
 
Д-р Ставрева КОСТАДИНОВА 
Д-р Ставрева Костадинова за протокола, „Родители за Варна“. 

Въпросът ми е следния – запознат ли е г-н кмета с предложението на 
Лиляна Христова относно промяна на Наредба 7 от 29.12.2000 г. за 
определяне броя на паралелките, групите и училищата в детските градини 
и обслужващите звена към Националното сдружение на работодателите в 
България, като в разрез с чл. 16, т. 17 и 18 - средства за изпълнение на 
държавно образователни изисквания; в разрез с чл. 26, ал. 3 и 4 – 
транспорт, отдих, спортни бази; чл. 26, ал. 5 – целодневна организация на 
учебния процес; по какъв начин изземването на правомощия от Министъра 
на образованието и науката към г-жа Лиляна Христова, директор на 
някаква дирекция в община и в нарушение с чл. 4, ал. 1 и 2 от ЗНП – право 
на избор; чл. 4 „а“, ал. 1 – право на образование; чл. 9 – право на избор; чл. 
22 – училищно образование … 

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрах, разбрах Ви въпроса ... 
 
Д-р Ставрева КОСТАДИНОВА 
И т.н. … 
 
Иван ЛУКОВ 
Да, разбрах … 
 
Д-р Ставрева КОСТАДИНОВА 
Не, не сте го разбрали. Въпросът ми е следния – защо 

неправителствена организация изземва правото на родителите на избор. 
Въпрос номер две – по какви конкретни причини е отхвърлен вариант за 
преместване на Математическа гимназия в „Бозвели“, като имате предвид 
че в това предложение, това предложение е дадено от началника на 
инспектората по „Образование“, не от нас … 



Иван ЛУКОВ 
Вижте … 
 
Д-р Ставрева КОСТАДИНОВА 
Това са ми двата въпроса. Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви и аз. Значи, само за информация и на тук 

присъстващите граждани – много ви моля, когато се провеждат комисиите, 
постоянните комисии когато заседават, заповядайте, те са открити. 
Абсолютно прозрачни, има и медии там. Заповядайте в тези комисии и там 
обсъждайте тези въпроси, колкото … 

 
Д-р Ставрева КОСТАДИНОВА 
Г-н Луков, многократно сме присъствали на тези комисии. В 

момента водещия на комисията отсъства и го замества друга дама. Трето, 
на тези комисии се взимат решения, които след това трябва да се гласуват 
от общинския съвет … 

 
Иван ЛУКОВ 
Съгласен съм, аз това … 
 
Д-р Ставрева КОСТАДИНОВА 
… и нито едно от тези взети решения не е гласувано от Общински 

съвет. 
 
Иван ЛУКОВ 
Значи не е предложено да влезе на сесия … 
 
Д-р Ставрева КОСТАДИНОВА 
Значи, предложенията минават от г-жа Христова към г-жа кмета, към 

г-н кмета, като включително и той не се е подписал на последното.  
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, благодаря Ви. Аз само Ви призовавам да присъствате на 

комисиите, нищо повече … 
 
Д-р Ставрева КОСТАДИНОВА 
Да, аз редовно присъствам, за Ваше съжаление. 
 
Тодор ТОДОРОВ 
Може ли едно изречение само да кажа? 
 



Иван ЛУКОВ 
Слушам Ви. 
 
Тодор ТОДОРОВ 
Може ли да кажа само едно изречение? 
 
Иван ЛУКОВ 
Да, да, заповядайте. 
 
Тодор ТОДОРОВ 
Тодор Тодоров от „Отворен обществен съвет“, гр. Варна. Г-н кмете, 

добър ден на всички. Искам да задам един въпрос – до кога ще се изсичат 
места от градинки и паркове, както до .. Ние сме подали сигнала писмено, 
входирали сме го, около декар на стария паметник на Българо – съветската 
дружба и на много други места из града и се застрояват на ново, като се 
знае че там е държавна земя или собственици които са починали, или 
други собственици които просто си плачат за имотите. То е ясно, че в 
общината се въртят едни пари господа, ама дайте да не ги въртим 
прекалено бързо и много. .. Не, аз го казвам директно и не ми пука от 
никого. Вземете го под внимание това нещо, става ли? 

 
Иван ЛУКОВ 
Да, благодаря. 
 
Тодор ТОДОРОВ 
Защото много граждани, има блокове построени цели по пет, шест, 

седем етажа, ще донесем видео материали, които нямат никакви документи 
никъде. Много места се заграбват и то със знанието на общината, защото 
без знанието на общината аз ако започна да строя една барака дървена 
някъде, както по плажовете са унищожени буквално заради такива, без 
знанието на общината ако една дървена барака започна да строя не само 
ще ми съборят бараката, ами няма да ме чуе никой сигурно. Приятен ви 
ден и всичко добро. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Колеги, няма други въпроси, да дадем думата на кмета 

на община Варна г-н Портних, за отговор.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, предвид естеството на сесията и тъй като е важно тя да 
премине, за да може да се върнем към реалните ни ангажименти, а именно 
работата по бюджета за 2014 г., което всъщност ще даде и перспективата 



за развитието на Варна през тази година и това касае всъщност хората, тези 
които са ни изпратили тука, ще си запазя правото да отговоря писмено в 
законоустановения срок, за да не хабя от времето на тази сесия. И 
естествено и всички колеги общински съветници, които са задали въпроси 
ще си получат отговора в законоустановения срок. Благодаря ви. Успешна 
работа желая.  

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Колеги .. Г-н Джагаров. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н кмете, използвам възможността, докато сте все още в залата. Моя 

въпрос беше точно напомняне, тъй като в момента вие разработвате 
бюджета за 2014 г. В сайта на общината е сложено, че едно от 
мероприятията, а именно инфраструктурния обект, който е ул. „Девня“ и 
„Западна промишлена зона“ вече има план съставен по този интегриран 
план за развитие на град Варна. И въпросът ми е в това не сега да ми 
отговорите, а като правите плана, т.е. бюджета за 2014 г. да предвидите 
поне средства за проектиране, защото ако не се проектира ние си 
планираме нещо, което никога няма да стане. 

 
Иван ПОРТНИХ 
Г-н Джагаров, както общо взето съм казвал и преди, един от 

основните приоритети на новия бюджет ще бъде заделянето на средства за 
проектиране, защото това ни е проблемът. За до можем да усвояваме 
европейски проекти, за да можем да привличаме повече средства, ние 
трябва да имаме проектна готовност. В началото сме на един нов 
програмен период, където сега започват да се отварят новите програми, 
затова ние сме задължени именно да сложим акцент в бюджета 
проектиране на нови проекти. Но този бюджет тепърва ще бъде на 
вниманието на общинския съвет, на комисиите и там аз съм напълно 
съгласен, че тези два обекта трябва да бъдат заложени. Подкрепям Ви в 
тази идея. Благодаря още веднъж.  

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря, г-н кмете. Преминаваме към втора точка от 

дневния ред.  
                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 27 

от заседание, проведено на 13.01.2014 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Повторно разглеждане на предложения за решения от 

ПК “Финанси и бюджет” във връзка със Заповед № РД-13-7706-
484/27.12.2013 г. на областния управител на област с административен център 
град Варна 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 заемообразно осигуряване на 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 заемообразно осигуряване на 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 – 42 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1280-2. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1216-2/26/13,14.12.2013 г. 
относно актуализация на бюджета на община Варна за 2013 г.   

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 29, против – 5, въздържали се – 2, отсъстват – 12/ 
 
 
 
1281-2. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1217-2/26/13,14.12.2013 г. 
относно приемане на план – сметка на дейност „Чистота” за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
1282-2. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна и предложение на  
кмета на община Варна с изх. № РД13025834ВН-002ВН/10.01.2013 г. 



относно поправка на явна фактическа грешка, Общински съвет – Варна 
изменя свое решение № 1218-2/26/13,14.12.2013 г., като същото придобива 
следния вид: 

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 на Варна за програмен 
период 2014-2020 година“, схема № BG161PO001/5-02/2012 „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 – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
 
 
1283-2. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1219-2/26/13,14.12.2013 г. 
относно 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.   

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



1284-2. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1220-2/26/13,14.12.2013 г. 
относно изменение на решение № 738-7/12/24.10.2012 г. на Общински 
съвет – Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
1285-2. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1221-2/26/13,14.12.2013 г. 
относно изменение на решение № 422-16/7/16,17.05.2012 г. на Общински 
съвет – Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
1286-2. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1222-2/26/13,14.12.2013 г. 
относно даване на съгласие за заемообразно осигуряване на 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
1287-2. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1223-2/26/13,14.12.2013 г. 



относно даване на съгласие за заемообразно осигуряване на 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
1288-2. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1224-2/26/13,14.12.2013 г. 
относно актуализиране на списъците на длъжностите с право на 
транспортни разходи. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
 
1289-2. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1225-2/26/13,14.12.2013 г. 
относно актуализиране на средства за изплащане на еднократни 
финансови помощи за задоволяване на жизнените и комунално битови 
потребности. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
1290-2. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1226-2/26/13,14.12.2013 г. 



относно изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на 
местните данъци на територията на община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
1291-2. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1227-2/26/13,14.12.2013 г. 
относно отпускане на финансови средства на „Дарик радио-Варна” за 
съвместен медиен проект „Зала Пленарна”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 3, въздържали се – 1, отсъстват – 11/ 
 
 
 
1292-2. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1228-2/26/13,14.12.2013 г. 
относно отпускане на финансови средства на ТВ „Черно море” за 
реализиране на телевизионно предаване „Европейска Варна”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
1293-2. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1229-2/26/13,14.12.2013 г. 
относно опрощаване на държавни вземания. 

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

 
 
 



1294-2. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1230-2/26/13,14.12.2013 г. и № 
1230-2-1/26/13,14.12.2013  г. относно отпускане на финансови средства за 
нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания - Варна” ЕООД. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
1295-2. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1231-2/26/13,14.12.2013 г. 
относно изменение на Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Варна. 

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

 
 
 

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



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

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 27 
от заседание, проведено на 13.01.2014 г. 

по точка  трета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Повторно разглеждане на предложения за решения от 
ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество” във връзка 
със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областния управител на област 
с административен център град Варна 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 – 41 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1296-3. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1232-3/26/13,14.12.2013 г. 
относно 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 

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 
№ 27 

от заседание, проведено на 13.01.2014 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) – повторно одобряване на ПУП-ПУР на с.о. „Перчемлията“. 
(2) – повторно одобряване на ПУП-ПУР на с.о. „Летището“. 
(3) – повторно 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. 

(4) – съгласуване на Подробен устройствен план за линейни обекти 
на техническата инфраструктура извън границите на населените места – 
фаза окончателен проект за обект „Преносен газопровод южен поток на 
територията на Република България”. 

(5) – одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-324 и ПУР от о.т. 145 до 
о.т. 776, кв. 12 по плана на с.о. „Ален мак”, гр. Варна. 

(6) – отмяна на решения № № 1404-10-1/15/20.05.2009 г.,  2788-
7/28/10,17.11.2010 г. и 2887-6/ 29/15.12.2010 г. на Общински съвет – Варна 
и даване правомощия на главните архитекти на районите при община 
Варна да издават административни актове по ЗУТ. 

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

        
Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1297-4. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1233-4/26/13,14.12.2013 г. 
относно одобряване на ПУП-ПУР на с.о. „Перчемлията“. 

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

 



1298-4. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1234-4/26/13,14.12.2013 г. 
относно одобряване на ПУП-ПУР на с.о. „Летището“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
1299-4. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1235-4/26/13,14.12.2013 г. 
относно 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 30, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 14/ 
 

 
 
 
 
 
1300-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, §124 от ПЗР на 

ЗИДЗУТ /обнародван в ДВ 82/2012/ и §52 от ПЗР на ЗИДЗУТ /обнародван 
в ДВ 66/2013/, чл. 129, ал. 3 от ЗУТ /отменен 2012г./ и по предложение на 
кмета на община Варна с изх. № РД13029727ВН/30.12.2013 г., Общински 
съвет – Варна съгласува Подробен устройствен план за линейни обекти на 
техническата инфраструктура извън границите на населените места – фаза 
окончателен проект за обект „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ЮЖЕН 
ПОТОК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, 
включващ парцеларни планове за трасето на газопровода, неговите 
технологични площадки и елементите на обслужващата техническа 
инфраструктура и план за застрояване на компресорна станция „Варна” и 
приемен терминал „Паша дере” през землищата на гр. Варна, с. Звездица и 
с. Константиново на територията на община Варна. 

Препоръчва на Национален експертен съвет по устройство на 
територията и регионалната политика, при възможност временните пътища 
за строителство на обекта  предмет на решението, да се съобрази в 



максимална степен в предвижданията на трасетата на първостепенната 
улична мрежа, съгласно ОУП на община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
 

1301-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 7 от 
ЗОС, Заповед  № 036/20.04.2012 г. на Главния архитект на община Варна, 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, във връзка с чл. 131, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и 
по предложение на кмета на Община Варна с изх. № АУ034929ВН-
009ВН/02.12.2013г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен 
устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ XVI-324 и 
План за улична регулация от о.т. 145 до о.т. 776, кв. 12 по плана на с.о.  
„Ален мак”, гр. Варна, така както е показано с черен, червен, зелен, син и 
кафяв цвят в Приложение № 1 – графична част, която е неразделна част от 
настоящата заповед. 

Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 
129, ал. 1 от ЗУТ. 

Решението може да се обжалва по реда на чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен 
срок пред Варненски административен съд от деня на съобщението. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
 
 
 
1302-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 145, ал. 1, чл. 

148, ал. 2 от ЗУТ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14000116ВН/02.01.2014 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. ОТМЕНЯ свои решения № 1404-10-1 по Протокол № 
15/20.05.2009 г.,  № 272 8-7 по Протокол № 28/10,17.11.2010 г. и № 2887-6 
по Протокол № 29/15.12.2010 г. 

2. ПРИЕМА решение за даване правомощия на главните архитекти 
на районите на община Варна да извършват дейности по ЗУТ и да 
издават или отказват издаването на следните административни 
актове за територията (по смисъла на чл. 7 от ЗУТ) на съответните 
административни райони на община Варна и населените места - с. 



Тополи, с. Казашко, с. Каменар, с. Звездица, с. Константиново, с 
изключение на територията на кк. „Златни пясъци“, вк. „Ривиера“, кк. „Св. 
Св. Константин и Елена“, „Приморски парк”, морските плажове; терените, 
предоставени от държавата и община Варна на концесия; поземлените 
имоти и строежи, които са изцяло общинска или държавна собственост, а 
именно:  

1. Да изготвят  скици – копия от действащи ПУП с визи за 
проектиране по чл. 140 от ЗУТ за строежите в съответния район, за 
които разрешения за строеж се издават от главния архитект на общината 
и да провеждат процедурите по съобщаването им по чл. 131 от ЗУТ. 

2. Да издават или отказват издаването на скици – копия от 
действащи ПУП с визи за проектиране по чл. 140 от ЗУТ за строежите, 
за които по решение на Общински съвет – Варна имат право да издават 
разрешения за строеж. 

3. Да съгласуват и одобряват или да отказват съгласуването и 
одобряването на идейни, технически и работни проекти, както и да 
издават или отказват издаването на разрешения за строеж в това число 
за пристрояване, надстрояване (включително като част от КПИИ), 
заповеди за допълването им по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, на следните 
строежи или части от строежи, като следва: 

3.1. Строежите пета и шеста категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 
и т. 6 от ЗУТ. 

3.2. Временните строежи по глава трета, раздел VIII от ЗУТ, с 
изключение на  тези по чл. 54, ал. 6 от ЗУТ. 

3.3. Строежите за техническата инфраструктура, независимо от 
нейната категория по ЗУТ, обслужваща строежите по т. 3.1 и т. 3.2 (с 
изключение на трансформаторни постове, пречиствателни станции, базови 
станции и други подобни); електропроводи ниско напрежение 0,4 kV; 
отклонения за присъединяване на строежите към общите мрежи на 
техническата инфраструктура (сградни отклонения), за които има издадени 
от главните архитекти на районите разрешения за строеж за съответните 
обекти. 

3.4. Строежите, представляващи промяна на предназначение, 
реконструкция, основен ремонт, основно обновяване, реставрация и 
адаптация, и/или преустройство с или без промяна предназначението, за 
строежи независимо от категорията им. 

3.5. Строежите, представляващи фасадно укрепване и/или 
оформление на сгради, независимо от категорията им по чл. 137 от ЗУТ. 

3.6. Строежите, представляващи временни връзки към обектите по 
чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, независимо от категорията им. 

3.7. Строежите, представляващи съоръжения за достъпна среда по 
чл. 184 от ЗУТ, независимо от собствеността на имота и категорията на 
строежа, за който са предназначени. 



4. Да допускат съществени отклонения от одобрения инвестиционен 
проект въз основа на одобрен от тях инвестиционен проект и издават 
заповеди за допълването на разрешенията за строеж съгласно чл. 154, ал. 5 
от ЗУТ, за строежите, независимо от категорията им, за които има 
издадени за строеж от районите архитекти. 

5. Да одобряват или отказват одобряването на инвестиционни 
проекти за доброволна или съдебна делба на съсобствена сграда, жилище 
или друг обект по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ, независимо от категорията им 
по чл. 137 от ЗУТ.  

6. Да презаверяват или отказват презаверяване на разрешения за 
строеж по чл. 153, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, издадени от главните архитекти на 
райони, независимо от категорията на строежите. 

7. Да одобряват или отказват одобряването на инвестиционни 
проекти и издават или отказват издаването на актове за узаконяване по 
§183, §184 и §127, ал. 2 от ПЗР към ЗИДЗУТ на строежите или части от 
строежите по т. 3, както и на строежите или части от строежите, 
независимо от категорията им, за които има съгласувани и/или одобрени 
инвестиционни проекти и/или издадени разрешения за строеж от главните 
архитекти на райони. 

8. Да издават удостоверения за търпимост по §16 от ПР на ЗУТ и 
§127, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗУТ за всички строежи, независимо от 
категорията по Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи. 

9. Да одобряват проекти – заснемане по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ за  
строежите по т. 3 и за строежите на които са издали разрешение за строеж, 
независимо от категорията им.  

10. Да приемат екзекутивна документация и технически паспорти за 
строежите, както и да издават удостоверение за въвеждане в експлоатация 
по чл. 177, ал. 3 от ЗУТ на строежите, за които са упълномощени да 
издават разрешения за строеж и актове за узаконяване, или за строежите, 
на които вече са издадени такива от районните архитекти, независимо от 
категорията им, включително и за тези с допуснати промени по чл. 154, ал. 
5 от ЗУТ от Главния архитект на общината. 

11. Да издават разрешения за външно изкуствено осветление по чл. 
92, ал. 2 от ЗУТ, независимо от собствеността на имота и категорията на 
строежа. 

12. Да издават протоколи по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ за завършени 
обекти в груб строеж, и удостоверения за степен на завършеност за всички 
строежи, независимо от категорията им и от кого и кога е издадено 
разрешението за строеж.  

13. Да дават становища по чл. 201 от ЗУТ относно поделяемостта на 
имотите при съдебна делба на урегулиран поземлен имот.  

14. Започнатите производства, касаещи настоящите правомощия на 
главните архитекти на райони, да се довършат  по установения с 



настоящото решение ред.  
15. За започнато производство по одобряване на инвестиционен 

проект и издаване на разрешение за строеж се смята денят на внасянето на 
инвестиционен проект за одобряване от компетентния орган /§183 от ПЗР 
на ЗИД на ЗУТ – ДВ бр. 65 от 22 юли 2003 г./ 

Задължава главния архитект на община Варна да издаде всички 
необходими актове във връзка с изпълнение на горните решения. 

/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 
№ 27 

от заседание, проведено на 13.01.2014 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Повторно разглеждане на предложения за решения от 
ПК “Здравеопазване” във връзка със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 
г. на областния управител на област с административен център град Варна 
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.: Лидия Петкова  – Председател на ПК „Здравеопазване“     

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1303-5. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1236-5/26/13,14.12.2013 г. 
относно подновяване за нов тригодишен срок на договорите за 
управление на управители на общински лечебни заведения. 

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

 

 



 
 

1304-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във 
връзка с оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на 
областен управител на област с административен център Варна, Общински 
съвет – Варна изменя свое решение № 1237-5/26/13,14.12.2013 г., с което е 
изменено решение № 1169-2/25/30.10.2013 г., като същото придобива 
следния вид: 

1. Прекратява дейността на отделение „Клинична лаборатория“ към 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо–фтизиатрични 
заболявания” Варна ЕООД. 

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

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

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

5. 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 – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 
 
 
 
 
 
 
1305-5. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1238-5/26/13,14.12.2013 г. 
относно актуализиране на приетите средства за изплащане на 
еднократни финансови помощи за лечение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 



 
1306-5. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1239-5/26/13,14.12.2013 г. 
относно отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 27 

от заседание, проведено на 13.01.2014 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 

 
ОТНОСНО: Повторно разглеждане на предложения за решения от 

ПК “Социални дейности и жилищна политика” във връзка със Заповед 
№ РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областния управител на област с 
административен център град Варна 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) – неотпускане 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 – 39 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1307-6. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1240-6/26/13,14.12.2013 г.,  1240-
6-1/26/13,14.12.2013 г.,  1240-6-2/26/13,14.12.2013 г. и 1240-6-
3/26/13,14.12.2013 г., относно 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 28, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 15/ 

 

 

 

 
 
1308-6. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1241-6/26/13,14.12.2013 г. 
относно увеличаване капацитета на Център за настаняване от семеен тип 
за деца с увреждания. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 
 
 
 
1309-6. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1242-6/26/13,14.12.2013 г. 
относно даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Мария Галинова 
Тодорова. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
1310-6. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1243-6/26/13,14.12.2013 г. 
относно даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Александра Сергеева 
Хинева. 

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



1311-6. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1244-6/26/13,14.12.2013 г. 
относно даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Николай Владимиров 
Филчев. 

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

1312-6. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1245-6/26/13,14.12.2013 г. 
относно отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално – битови потребности. 

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

1313-6. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1246-6/26/13,14.12.2013 г. 
относно неотпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално – битови потребности. 

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

 
 
 
 

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 
№ 27 

от заседание, проведено на 13.01.2014 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Повторно разглеждане на предложения за решения от 
ПК “Собственост и стопанство” във връзка със Заповед № РД-13-7706-
484/27.12.2013 г. на областния управител на област с административен център 
град Варна 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 № 1180-6/25/30.10.2013 г. на 
Общински съвет – Варна по оспорване от кмета на община Варна. 

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

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

(5) – 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.  

(6) – 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”. 

(7) – 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. 

(8) – 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. 

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



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

(11) – 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. 

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

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

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

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

(16) – 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 –  41 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1314-7. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1247-7/26/13,14.12.2013 г. 
относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем 
на част от имот общинска собственост, находящ се в с. Константиново. 

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

 

 
 
1315-7. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 



управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1249-7/26/13,14.12.2013 г. 
относно отмяна на решение № 1180-6/25/30.10.2013 г. на Общински съвет 
– Варна по оспорване от кмета на община Варна. 

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

 
 
 
 
1316-7. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1250-7/26/13,14.12.2013 г. 
относно създаване на работна група за проверка дейността на „Градски 
транспорт” ЕАД. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 
 
 
 
1317-7. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1251-7/26/13,14.12.2013 г. 
относно приемане на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

 
 
 
1318-7. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1252-7/26/13,14.12.2013 г. и 1252-
7-1/26/13,14.12.2013 г.,  относно 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, жк. „Чайка” и движими вещи. 

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



1319-7. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1253-7/26/13,14.12.2013 г., 1253-
7-1/26/13,14.12.2013 г. и 1253-7-2/26/13,14.12.2013 г.  относно 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, жк. „Владислав Варненчик”, м-ст „Планова”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 28, против – 2, въздържали се – 5, отсъстват – 13/ 

 
 
 
1320-7. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1254-7/26/13,14.12.2013 г., 1254-
7-1/26/13,14.12.2013 г. и 1254-7-2/26/13,14.12.2013 г. относно допълване на 
„Годишна програма за 2013 г.” и учредяване на „Агенция за социално 
подпомагане” безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот-
частна общинска собственост, находящи се в гр. Варна, ул. „Цар Асен” № 
43. 

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

 
 
 
1321-7. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1255-7/26/13,14.12.2013 г., 1255-
7-1/26/13,14.12.2013 г. и 1255-7-2/26/13,14.12.2013 г. относно допълване на 
„Годишна програма за 2013 г.” и учредяване на „Агенция за социално 
подпомагане” безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот-
частна общинска собственост, находящи се в гр. Варна, жк „Чайка”, бл. 
67. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 
 
 



1322-7. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1256-7/26/13,14.12.2013 г. 1256-7-
1/26/13,14.12.2013 г. и 1256-7-2/26/13,14.12.2013 г. относно 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 8/ 

 
 
 
1323-7. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1257-7/26/13,14.12.2013 г. 
относно даване на съгласие на „Диагностично – консултативен център 1 
„Света Клементина” - Варна” ЕООД за сключване на договор за наем на 
помещения. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
1324-7. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1258-7/26/13,14.12.2013 г. 
относно провеждане на публично оповестени конкурс за отдаване под наем 
на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. 
Звездица. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
1325-7. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 



Варна приема повторно свое решение № 1259-7/26/13,14.12.2013 г. 
относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем 
на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. 
Звездица. 

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

 
 
 
 
 
1326-7. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1260-7/26/13,14.12.2013 г. и 1260-
7-1/26/13,14.12.2013 г.  относно допълване на „Годишна програма за 2013 
г.”, одобряване на пазарна оценка за продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, жк. „Владислав Варненчик”, бул. 
„Константин и Фружин”, търговски обект № 17, над бл. 20. 

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

 
 
 
 
 
1327-7. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1261-7/26/13,14.12.2013 г. 
относно приемане на окончателен ликвидационен баланс, пояснителен 
доклад към баланса, отчет на ликвидатора на „Общинска охранителна 
фирма” ЕАД /в ликвидация/ и освобождаването му от отговорност. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 29, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 15/ 

 
 
 
 
 
1328-7. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 



Варна приема повторно свое решение № 1262-7/26/13,14.12.2013 г. 
относно закриване на ОП „Строителство и ремонт”- Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 9/ 

 
 
 
 
 
1329-7. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1263-7/26/13,14.12.2013 г. и 1263-
7-1/26/13,14.12.2013 г. относно задължаване на управителя на ОП 
„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното 
движение”. 

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

 
 
 
1330-7. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1264-7/26/13,14.12.2013 г. и 1264-
7-1/26/13,14.12.2013 г. относно преобразуване на ОП „Автоматизирани 
системи за регулиране и управление на движението”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 9, въздържали се – 3, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
1331-7. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1265-7/26/13,14.12.2013 г. 
относно даване на съгласие за бракуване на автомобил, собственост на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение -
Варна” ЕООД. 

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



1332-7. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1267-7/26/13,14.12.2013 г. 
относно 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. 

/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 
№ 27 

от заседание, проведено на 13.01.2014 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Повторно разглеждане на предложения за решения от 
ПК “Транспорт” във връзка със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на 
областния управител на област с административен център град Варна 
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 – 32 

 Общински съвет – Варна прие следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

1333-8. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1268-8/26/13,14.12.2013 г. 
относно приемане на пределните цени на таксиметровите услуги на 
територията на община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 20, против – 1, въздържали се – 8, отсъстват – 19/ 
Решението не се приема. 
 
 

 
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 
№ 27 

от заседание, проведено на 13.01.2014 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Повторно разглеждане на предложения за решения от 
ВрК “Структури и общинска администрация“ във връзка със Заповед № 
РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областния управител на област с 
административен център град Варна 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 – 33 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1334-9. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1269-9/26/13,14.12.2013 г. 
относно изменение на решение № 853-7/15/20.02.2013 г. на Общински 
съвет – Варна. 

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

 
 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 27 

от заседание, проведено на 13.01.2014 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Повторно разглеждане на предложения за решения от 
ПК “Правна комисия” във връзка със Заповед № РД-13-7706-
484/27.12.2013 г. на областния управител на област с административен център 
град Варна 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 – 42 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1335-10. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1270-10/26/13,14.12.2013 г. 
относно приемане на Наредба за реда за поставяне на преместваеми 
обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 6/ 
 

 
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 
№ 27 

от заседание, проведено на 13.01.2014 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Повторно разглеждане на предложения за решения от 

ПК “Култура и духовно развитие” във връзка със Заповед № РД-13-7706-
484/27.12.2013 г. на областния управител на област с административен център 
град Варна 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 –  40 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1336-11. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1271-11/26/13,14.12.2013 г. 
относно приемане на Правилник за устройството и дейността на 
„Регионален исторически музей – Варна”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
1337-11. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1272-11/26/13,14.12.2013 г. 
относно именуване на улици, находящи се в кк „Чайка”, гр. Варна. 

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



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

1338-11. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1273-11/26/13,14.12.2013 г. и 
1273-11-1/26/13,14.12.2013 г. относно преименуване на местности на 
територията на община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 22, против – 9, въздържали се – 7, отсъстват – 10/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 

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 
№ 27 

от заседание, проведено на 13.01.2014 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Повторно разглеждане на предложения за решения от 
ПК “Наука и образование” във връзка със Заповед № РД-13-7706-
484/27.12.2013 г. на областния управител на област с административен център 
град Варна 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 – 26 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1339-12. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1274-12/26/13,14.12.2013 г. 
относно присъждане на Годишни поименни награди на община Варна 
за студенти от варненските висши учебни заведения за постигнати високи 
резултати. 

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

 

 
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 
№ 27 

от заседание, проведено на 13.01.2014 г. 
по точка  тринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Повторно избиране на представител в “Асоциация В и 
К”, в област с административен център – Варна, във връзка със Заповед № 
РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областния управител на област с 
административен център град Варна. 

                             
Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

 
        

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1340-13. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1275-13/26/13,14.12.2013 г. 
относно избор на представител в “Асоциация В и К”, в област с 
административен център – Варна. 

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

 

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



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

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 27 
от заседание, проведено на 13.01.2014 г. 

по точка  четиринадесета от дневния ред 
 

 
ОТНОСНО: Повторно избиране 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, във връзка със Заповед № РД-13-7706-
484/27.12.2013 г. на областния управител на област с административен център 
град Варна. 
 

Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
 

       
Общ брой присъстващи общински съветници – 31 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1341-14. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1276-14/26/13,14.12.2013 г. 
относно освобождаване като представител на община Варна в Общото 
събрание на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 26, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 21/ 
 
 
 
1342-14. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1277-14/26/13,14.12.2013 г. 



относно избор на представител на община Варна в Общото събрание на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
 
 
1343-14. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 
Варна приема повторно свое решение № 1278-14/26/13,14.12.2013 г. и 
1278-14-1/26/13,14.12.2013г. относно упълномощаване на представителя 
на община Варна в Общото събрание на съдружниците на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД. 

/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 
№ 27 

от заседание, проведено на 13.01.2014 г. 
по точка  петнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Повторно освобождаване и избор на Председател на 
общинския съвет по наркотичните вещества, във връзка със Заповед № РД-
13-7706-484/27.12.2013 г. на областния управител на област с 
административен център град Варна. 

 

                                   Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
 

       

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1344-15. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, във връзка с 
оспорване със Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на областен 
управител на област с административен център Варна и допусната 
очевидна фактическа грешка, Общински съвет – Варна изменя свое 
решение № 1279-15/26/13,14.12.2013 г. относно освобождаване и избор на 
Председател на Общинския съвет по наркотичните вещества, като 
същото придобива следния вид: 

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 Общинския съвет по 
наркотичните вещества доц. д-р Христо Стоянов Бозов. 

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

/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 
№ 27 

от заседание, проведено на 13.01.2014 г. 
по точка  шестнадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Упълномощаване представителя на акционера община 

Варна – общинския съветник Ивайло Симеонов Бояджиев, да участва в 
извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „СВЕТА АННА – 
ВАРНА“ АД. 
 

  Докл.: Иван Луков – Председателстващ ОбС 
   

    
Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1345-16. 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 
покана вх. № РД14000417ВН/08.01.2014 г. от изпълнителния директор на 
МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, Общински съвет – Варна 
упълномощава представителя на акционера община Варна – общинския 
съветник д-р Ивайло Симеонов Бояджиев, да участва в извънредно Общо 
събрание на акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, което ще се 
проведе на 07.02.2014 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: „Промяна в състава на съвета 
на директорите.”. Проект за решение: „ОС на акционерите приема 
предложената промяна в състава на съвета на директорите.” – Да участва 
в разискванията по тази точка и да гласува „против“. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне на мандата на 
новоизбрания съвет на директорите.”. Проект за решение: „ОС на 
акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на 
директорите” – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 
с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне възнаграждението 
на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено 



управлението.”. Проект за решение: „ОС на акционерите определя 
възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да 
бъде възложено управлението” – Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна. 

1345-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, представителят на 
акционера община Варна общинския съветник д-р Ивайло Симеонов 
Бояджиев, на следващото заседание на Общинския съвет – Варна да  внесе 
писмен доклад за взетите решения на Общото събрание. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 11/ 

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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