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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джагаров. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Уважаеми г-н кмете, колеги. Във връзка с моето питане от 13.01. 

днеска получих Вашия отговор г-н кмете, в който Вие отговаряте за 
средствата предвидени в бюджет 2014 г. за финансиране на проекти 
залегнали в интегрирания план за развитие на Варна до 2020 г. Не съм 
съгласен с отговора по второто предложение, тъй като Вие цитирате 
дейност 606 – „Изграждане, ремонти и поддържане на улична мрежа“ са 
предвидени 64 хил. лв. за изготвяне на предпроект на основен ремонт на 
Аспарухов мост. Искам да Ви напомня, че в интегрирания план за развитие 
влезе предложение не за ремонт на естакадите, а за връзка между ул. 
„Девня“ и Аспарухов мост. На предното заседание Вие ми отговорихте 
устно, че ще бъдат предвидени средства. Имайки предвид важността на 
този обект, сложността на проектирането и изграждането мисля, че това е 
грешно решение. На заседание на постоянна комисия „Финанси и бюджет“ 
аз се помъчих да обърна внимание на колегите да приемем, да предвидим 
средства за проектиране на тази връзка – за съжаление тя не беше 
направена. И имам един втори въпрос – Вие не присъствахте на 
заседанието на постоянна комисия „Финанси и бюджет“ и аз зададох 
въпрос на Вашия заместник г-н Пейчев, тъй като се докладва, че за 2014 г. 
община Варна ще усвои 290 млн. от европейски програми. Моите въпроси 
бяха следните и Ви моля, ако може Вие да отговорите, а именно: кои са 
тези програми; кои са конкретните проекти; какви средства са предвидени 
по тези проекти; по всичките ли община Варна е бенефициент и всичките 
ли започват от 2014 г. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Други питания? Г-н Начков. 



Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател на общинския съвет, 

уважаеми колеги. Използвам правото си да отправя две питания към кмета 
на община Варна. Първото ми питане към него е по отношение на 
състоянието на пространството пред Дома за техниката. Това пространство 
услужливите граждани, когато ние не сме им създали условия за 
паркиране, са направили подход от към „Цар Симеон“, от долната страна 
на „Цар Симеон“ също има и всички плочки са разбити. Аз мисля, според 
мен, личното ми мнение е че това е безстопанствено отношение към тази 
част от града, която независимо че се пада в разширен център тя е най-
близо до предгаровия площад и създава възможност за отдих именно в 
тази градинка, която пък с учудване разбирам, че се поддържала 
ежедневно. Макар, че това го върнахме в комисията, просто моля така да 
вземете отношение по този въпрос. Никъде не е залегнат ремонт, поне да 
се спре паркирането по надлежния ред. 

Вторият ми въпрос към Вас е по отношение на охраната на 
територията на община Варна. Тъй като в комисията по „Собственост“ не 
получих отговор и ме насочиха да питам Вас – какво е вашето мнение и 
как ще продължи опазването на общинската собственост, след като едно 
необмислено решение на, предложение на стария кмет и решение на 
общинския съвет, стигнахме до ликвидация на общинската фирма, 
създадохме общинско предприятие, което също с решение на общинския 
съвет бе закрито. И тук възниква въпросът какво правим с подобренията. 
Колко пари бяха дадени за подобрения, за изкарване на лицензи, за 
антенни съоръжения и какво ще ги правим, когато по някакъв начин се 
отказваме от тази дейност. Ако на това заседание нямате конкретен 
отговор, мен ме интересуват вложените средства – какво ще правим с това 
имущество и какво е бъдещето, как виждате охраняването на общинската 
собственост, защото охраняването и опазването на общинската 
собственост това е едно от задълженията на община Варна. Не само през 
застраховки, през частни фирми, а и самата тя да се погрижи за 
имуществото. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Други питания? Г-жа Карапетян. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Портних. Аз първо искам 

да Ви благодаря за отговора на моя въпрос за павилионите с търговска 
марка „Лафка“. Тъй като днес получих отговора, ще се запозная подробно 
с Вашия отговор. Само искам да разбера какъв е, за колко години са тези 
концесионни договори и за да не си задаваме такива въпроси, аз очаквах че 
ще бъде предоставен концесионния договор на колегите от комисия 



„Търговия и туризъм“. От протоколите на заседанието на последната 
комисия разбрах, че такива не са предоставени, тогава ще Ви моля на мен 
като общински съветник да ми предоставите тези концесионни договори, 
за да се запозная по-подробно. И въпросът ми днес към Вас е – престои да 
гледаме бюджета на община Варна. Аз никъде не намерих в бюджета 
цифра, в никое от приложенията, ако го има нали може би е мой пропуск, 
каква е общата задлъжнялост на община Варна към този момент. Когато 
Вие бяхте избран за кмет казахте, че ще направите ревизия, а и преди това 
в качеството си на председател на постоянна комисия „Финанси и бюджет“ 
би трябвало да имате някаква представа за това. Значи въпросът ми 
конкретно е каква е общата задлъжнялост на община Варна към този 
момент. Всички кредити и всички задлъжнялости на общината. Благодаря 
ви.  

 

Иван ЛУКОВ 
Заповядайте. За протокола само името на микрофон. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
За протокола, Маргарита Атанасова. Добър ден на всички, добър ден 

на кмета г-н Иван Портних, на всички кметове които присъстват в залата, 
добър ден на г-н Луков, на всички представители които са от местния 
парламент, дами и господа които сте тук, и гости. Имам запитване, което 
съм входирала и съм предала същото на г-н Луков. Предполагам, че го е 
раздал, ако не в момента ще го чуете. Така, уважаеми дами и господа, 
запитванията са в няколко точки, които пряко ни интересуват гражданите. 
Първата точка е защо към дирекция „УСКОР“ се разширяват щатовете без 
да се обявява, че има място свободно на мястото на г-жа Юлия Трифонова, 
която бяхме предложили да бъде изпратена в каменарския приют да 
помогне там. Веднага се назначава лице, което е работило в каменарския 
приют, да е по-близо до лицето Иван Радев, за което също му се намери 
работа в тази община отново, като този човек няма абсолютно никаква 
дейност и никога не е работил контрол в туристическия бранш, но все пак 
го настаняват. Така.  

Следващото е защо лицето Иван Радев посещава директно приюта с 
новата уж служебна … 

 
Иван ЛУКОВ 
Сега. Само за секунда, ще Ви помоля малко по-кратко, по-стегнато, 

все пак основаната тежест на тази сесия е да разгледаме бюджета на 
община Варна, от който 300 хил. граждани се нуждаят. 

 
Маргарита АТАНАСОВА 
… защо това лице Иван Радев посещава каменарския приют, след 

като той не е никакъв вече там. Защо след предупреждение, че лицето 



Анатолий Тодоров към г-н Няголов, че няма абсолютно никаква диплома 
не се взема нищо под надзор и се стигна до там ние да подаваме, 
неправителствените организации, сигнал до прокуратурата и да се 
разследва всичко това. Защо не се търси отговорност на въпросното лице, 
което го изхвърлихте от общината, Анатолий Тодоров, който е откраднал 
документи, казвам директно, откраднал е документи за дарения и 
аксесоари от някакви НП – организации, подавал е сигнали фалшиви, 
дипломи и т.н. Смятат го, че не е уместно, в такъв случай ние ще подадем, 
ще заведем дела. Защо г-н Няголов си позволява луксът да твърди, че 
ОДПК му е наредила да затвори приюта, след като това излезе, че не е 
вярно. Защо даваше пред нашите очи некастрирано животно на г-жа 
Дарина Бързева, с какви превенции се ползва тя пред него. Преди това 
обсипваше стените навсякъде против него с какви ли не дописки и 
изведнъж почна да й дава на нея, като казва че лекар й е разрешил отдолу, 
обаче не е така. Следващото е, защо г-н Няголов в приюта позвъни на 
Георги Алатов да го накара да си вземе болнични, ние бяхме наоколо и 
чухме, за да може да избегне отстраняване от работа. Така. Защо г-н 
Няголов и заместник – кмета Тодор Иванов не казват пред всички колко 
пъти Ивайло Василев е обикалял на горе по тях. Така.   

 
Иван ЛУКОВ 
Разбрахме го. Така или иначе Вие го имате това нещо входирано и 

писмено … 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Да, входирано и подписано. Само искам да попитам какво стана с 

фактурата от 2500 лв., която г-н Иван Портних подписа за найлони, до ден 
днешен парите са преведени пък я няма. И какво стана с тези 24 хил. лв., 
след като в момента се казва, че се прави нещо, а не се прави нищо. И моля 
ви, обърнете внимание, влезте в youtube и намерете лицето, фактически 
Теодор Николов и изтеглете от там филмите, които сме заснели – те са 
около пет часа, което означава къде умират животните и захвърлени от 
град Варна и другото „Адът на Варна“. Това е. 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре, много Ви благодаря за така кратко зададените въпроси. Г-н 

Радев искаше думата. Само … 
 
РАДЕВ /гражданин/ 
……………………….. /н.р./ 
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Абсолютно сте прав. Ще се опитаме да работим по правилник. 

Много Ви благодаря. Други питания? Имате ли някакви питания, ако не -  
да преминаваме към дневния ред. Слушам Ви. Е ми дамата не … 

 
Татяна ИВАНОВА 
Е ми чакам да ми дадете думата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Е Вие не сте я поискали. 
 
Татяна ИВАНОВА 
Е ми искам я. 
 
Иван ЛУКОВ 
Е ми добре. 
 
Татяна ИВАНОВА 
Инж. Татяна Иванова, гражданин. Питанията ми естествено пак са 

във връзка с административния контрол, който трябва да стане ефективен в 
общината и в районните кметства. Първото ми питане – след като на 
предната сесия се вмениха правомощия на районните архитекти по 
районите, питането ми е към главния архитект на община Варна, нищо че 
не го виждам в залата, как ще осъществява и контролира дейността на 
районните архитекти съгласно това, че съгласно чл. 5 от Закона за 
устройство на територията координирането и контролирането на 
районните архитекти се осъществява от главния архитект на община 
Варна. 

Второто ми питане е към кметовете на районите, пак във връзка с 
тази връзка, как ще се осъществява вътрешния служебен контрол по 
Закона за държавния служител спрямо държавните служители, тъй като 
моето впечатление е, че такъв контрол аз лично не съм видяла да се 
осъществява.  

Третото ми питане е как се, по каква процедура се формират 
районните експертни съвети по устройство на територията, на какъв 
принцип се подбират лицата, които влизат в тях и къде можем да се 
запознаем с тази процедура.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Хубаво ще е да си задавате въпросите и писмено, ще 

ви бъде отговорено предполагам. Много на кратко, нямаме вече време, 
разберете … 

 



……………………. /гражданин/ 
Да, ще бъда кратък. Въпросът ми е към г-н Портних – става въпрос 

за над шест декара държавна земя в кв. „Виница“. След среща с 
новоназначения областен управител, областна администрация е взела 
решение да бъде предоставена тази земя на община Варна. Тази земя е с 
цел спортна дейност. До къде е стигнала процедурата, какво се прави по 
въпросът. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да, благодаря Ви. 
 
……………………. /гражданин/ 
Въпросът ми е продиктуван от факта, че „Виница“ остана 

единственото населено място, където няма спортна площадка. Благодаря 
ви за вниманието. 

 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви благодаря. Колеги, нямаме повече време … Г-жо Савова, 

заповядайте. 
 
Веселина САВОВА 
Да, бях дала заявка още в самото начало. 
 
Иван ЛУКОВ 
Да. 
 
Веселина САВОВА 
Г-н Портних, въпросът ми към Вас е свързан с Вашия обществен 

съвет за култура. Това са хората, които Вие сте избрали да Ви съветват в 
областта на културата за Варна. Заради безпрецедентното заседание 
закрито, на което бяха помолени журналистите да излязат, а всъщност във 
Вашия обществен съвет има наши колеги, т.е. стана един двоен стандарт за 
присъстващи в него и извън него. Въпросът ми към Вас е следния – дали 
Вие в Правилника за работа на обществения съвет по култура ще включите 
задължителна точка той да бъде открит, в зародиш да се прекрати 
практиката на закрити заседания. И втория ми въпрос – ще възложите ли 
на Вашия обществен съвет по култура, когато излиза с позиции да се 
прилагат и протоколите от тези заседания. Защото освен един конфликт на 
интереси вече констатираме и вътрешен конфликт на интереси в 
обществения съвет по култура, с който ще Ви запозная отделно, за да не 
досаждам на аудиторията. Но тези правила, ако може да гарантирате, че ще 
бъдат заложени в правилника за работа на този съвет, който е на Ваше 
подчинение.  



Иван ЛУКОВ 
Благодаря. 
 
Кадрия МЕХМЕД 
Г-н председател, ще разрешите ли ….                
 
Иван ЛУКОВ 
Сега, ще ви помоля, съгласно правилника, който е приет и който го 

приемахме миналата година още, всички тези въпроси които в момента се 
задават в правилника е залегнало да бъдат в рамките на 30 мин. 
Консолидирайте ги, вижте ги, много ви моля, това е общо 30 мин. Така е 
записано в правилника, всички са присъствали когато този правилник е 
приеман. Много ви моля по-кратко, без излишни словоизлияния.    

 
Кадрия МЕХМЕД 
Благодаря Ви. Уважаеми г-н председател, инж. Кадрия Мехмед, 

говорител на отворения обществен съвет. Г-н председател, от отворения 
обществен съвет на протестиращите във Варна изразяваме сериозни 
съмнения относно законосъобразността на извършващото се от Общински 
съвет – Варна. Тъй като отговорността за това е на председателя на 
общинския съвет, имаме към Вас четири въпроса, ако позволите. Първия – 
намирате ли за законосъобразно проектът на бюджет 2014 г. на община 
Варна да бъде внесен за приемане пред Общински съвет – Варна без 
повторно публично обсъждане. Така както направиха много общини от 
цялата страна.  

 
Иван ЛУКОВ 
Сега … 
 
Кадрия МЕХМЕД 
Нека да си зададем въпросите. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, много Ви моля, като дойде времето да обсъждаме бюджета … 
 
Кадрия МЕХМЕД 
Ние имаме точка въпроси и питания, тези са питанията ни към Вас. 
 
Иван ЛУКОВ 
Питанията към кого? 
 
Кадрия МЕХМЕД 
Към Вас, към председателя … 



Иван ЛУКОВ 
Те са към кмета питанията. Много Ви моля. 
 
Кадрия МЕХМЕД 
Ние се обръщаме към Вас. Така. 
 
Иван ЛУКОВ 
Що се отнася до законосъобразност има органи, които ще кажат кое 

е законосъобразно и кое не е. Ние тук не сме съд, не сме разследващи 
органи, които да казваме кое е законосъобразно. 

 
Кадрия МЕХМЕД 
Добре, нека да ги изложим.  
 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви благодаря, като дойде точката за бюджета ще имате 

думата, като дойде точката за бюджета ще ги изложите, няма никакъв 
проблем. Ще Ви бъде дадена думата.  

 
Кадрия МЕХМЕД 
Добре, прескачам точките за бюджета. Нека да задам четвъртата, 

която е по отношение на общински съветник. Това е взето на съвет … 
 
Иван ЛУКОВ 
Ама въпросите са към … 
 
Кадрия МЕХМЕД 
Добре. 
 
Иван ЛУКОВ 
Питанията са към кмета, така е в дневния ред. 
 
Кадрия МЕХМЕД 
Така. Поради проявения обществен отзвук и нереагиране от страна 

Ваша, на г-н председателя, на миналата сесия от отворения обществен 
съвет Ви предупредихме и излагаме следното и Ви молим да отговорите. 
Съгласно чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, решения по чл. 21, ал. 1, т. 1 от същия 
закон, а именно приемане на членове в комисии на Общински съвет се 
взимат с мнозинство повече от половината от общия брой съветници. С 
решение от 04.06.2013 г. общинския съвет с кворум от 25 гласа, от 25 
общински съветници е приел общинския съветник Анула Георгиева 
Рашкова в няколко комисии. Нашето питане към Вас е – значи Вие 
противоречите на закона. Проверете си решението, казвам Ви го точно, 



конкретно. Нашият въпрос към Вас е – въпросният общински съветник 
получавал ли я парични възнаграждения за участието си в комисиите и в 
какъв размер за годините 2013 и 2014 г. Ако да, считате ли че същото е на 
законно основание, като имате предвид, че сте приели решение в 
противоречие на закона. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. 
 
Кадрия МЕХМЕД 
И аз Ви благодаря за изслушването. По бюджета … 
 
Иван ЛУКОВ 
Имаме питане и отговори на питания към кмета. Колеги, предлагам 

… 
 
Христо ЙОНКОВ 
Съвсем кратък въпрос. Христо Йонков се казвам, от отворения 

обществен съвет. Искам да запитам г-н Портних дали е уместно за 
продавачите на мартеници да се искат една камара документи, че не 
дължат данъци и такси, а г-жа Благомира Александрова, шефка на 
общинска комисия по „Младежта и спорта“ на Варна дължи 4638 лв. на 
общината и е шеф на комисия. Удачно ли е това? 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Колеги … Няма други питания. Да дадем думата на г-н 

кмета за отговори на така поставените въпроси. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани. Ще бъда изключително кратък, защото 
днешната сесия в действителност има наистина един основен приоритет и 
това е приемането на бюджета на община Варна за 2014 г. Бюджетът вече 
би могъл да бъде приет, ако не трябваше вие уважаеми дами и господа 
общински съветници да заседавате втори път, след като декемврийската 
сесия беше върната. Считам, че в действителност не бива и не следва да 
има подмяна на дневния ред на града, защото с приемането на бюджета, с 
влизането му в сила, естествено ще се даде ход на всички тези политики, 
които са заложени в бюджета и които аз съм абсолютно обеден, че са в 
интерес на развитието на Варна и в интерес на варненци. Така че този път 
няма да си позволя обширен коментар именно поради тази причина. 
Поемам ангажимента всяка следваща сесия да отговарям директно на 



всички въпроси, изчерпателно, в действителност ако няма необходимост от 
допълнително проучване. 

Г-н Джагаров, тази тема я коментирахте и по комисии, мисля че 
отговорът е очевиден, но Ви каня на среща за да го изясним, за да не 
изглежда че имаме противоречия по темата важен ли е Аспарухов мост или 
не е важен. И кой какво трябва да свърши всъщност в тази посока.  

Г-жа Карапетян, също каня на среща, за да обясня и за да не влизаме 
в диспут. Няма никакъв смисъл от това. Отговорите са прости и ясни в 
действителност, така че наистина спирам до тука. Важното днеска за града 
и за варненци е да бъде приет бюджетът на община Варна, бюджет който 
ще даде наистина перспектива за развитие през следваща година. Бюджет, 
който гарантира тези милиони за които някой зададе въпрос, тези 
европейски милиони, защото за шест месеца аз лично съм подписал 
договори за над 110 млн. Освен, че бюджетът има наистина една 
амбициозна капиталова програма, освен че бюджетът защитава основни 
свери които са приоритет на общината, като образование, здравеопазване, 
спорт, социална политика и т.н.  Този бюджет в действителност гарантира, 
че тези европейски средства ще влязат в икономиката на града ни и че с 
тези средства ние наистина ще развиваме Варна. Пожелавам ползотворна 
работа на общинския съвет и искрено се надявам днес, в края на деня да се 
поздравим с приет бюджет на Варна. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря, г-н кмете. Колеги, предлагам да преминем напред 

по дневния ред. Точка втора от дневния ред.           
 

 
 
 
 
 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 28 

от заседание, проведено на 12.02.2014 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 

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

(1) – учредяване на Общински фонд „Култура“ и приемане на 
Правилник за работата на фонд „Култура“ на община Варна. 

(2) –  избор на членове на Експертен съвет към фонд „Култура“. 
 

 

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

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1346-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12, т. 23 от ЗМСМА и чл. 

18, ал. 1 и чл. 18, ал. 2, т. 3 и чл. 36 от Закон за закрила и развитие на 
културата Общински съвет – Варна: 

1. Учредява Общински фонд „Култура”; 
2. Приема Правилник за работа на фонд „Култура” на община 

Варна, съгласно приложение № 1 към настоящото решение. 
3. Приема Насоки за кандидатстване за финансиране на 

фестивали, конкурси и творчески проекти по фонд „Култура” - 2014 
година, съгласно приложение № 2 към настоящото решение. 

Общински съвет – Варна възлага на Председателя на Общински 
съвет – Варна организацията за разработване на Стратегия за развитието на 
културата за  2014-2020 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 3, въздържали се – 2, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 



1347-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 5 от 
Правилник за работа на фонд „Култура” на община Варна, Общински 
съвет – Варна по предложение на ПК „Култура и духовно развитие” избира 
състав на Експертния съвет, както следва: 

1. Даниела Стефанова Иванова-Димова – Председател на ПК 
„Култура и духовно развитие”; 

2. Валентина Вичева Софрониева – общински съветник; 
3. Светлана Иванова Такева - общински съветник; 
4. Ламбрин Димчев Сотиров - Председател на Обществения съвет 

по култура или избран член от състава на Обществения съвет; 
5. Десислава Валентинова Георгиева – вр. и. д. Директор на 

дирекция „Култура и духовно развитие”; 
6. доц. Веселина Веселинова Димитрова – секретариат Европейска 

столица на култура 2019; 
7. Николай Йорданов Русев – художник; 
8. Христо Иванов Дипчиков – музикант; 
9. д-р Ина Божидарова Петкова – театровед; 
10. Ангел Христов Дюлгеров – писател; 
11. Пенка Живкова Янакиева – общ специалист.  
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 1, 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 
№ 28 

от заседание, проведено на 12.02.2014 г. 
по точка  трета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Финанси и бюджет” относно: 

(1) – приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години 
и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Варна.  

(2) – приемане на бюджета на община Варна за 2014 г. по приходи 
и разходи и приложенията към него. 

(3) – съгласуване на актуализация на Стратегически план за 
дейността за периода 2013-2015 г. и Годишен план за одитните 
ангажименти за 2014 г. на Звено за вътрешен одит в община Варна. 

(4) – даване на съгласие за заемообразно финансиране от бюджета на 
община Варна за 2014 г. на допустимите разходи по проект „В подкрепа 
на Варна за програмен период 2014-2020 година”, ОП „Регионално 
развитие 2007-2013 г.”. 

(5) – даване на съгласие за заемообразно финансиране от бюджета на 
община Варна за 2014 г. по проект „LIMEN: Културни пристанища от 
Егейско до Черно море“,  финансиран по Съвместна оперативна програма 
„Черноморски басейн 2007-2013 г.”. 

(6) – даване на съгласие за заемообразно финансиране по проект 
„Модернизиране на отделението за лъчелечение на СБАЛОЗ “Д-р 
Марко А. Марков – Варна” ЕООД, ОП „Регионално развитие 2007-2013 
г.“.   

(7) – одобряване на недопустимите разходи по проект „Подготовка 
и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за 
отпадъчни води в агломерация кк „Златни пясъци”, община Варна”, 
ОП „Околна среда 2007-2013 г.” 

(8) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно 
финансиране от бюджета на община Варна за 2014 г. на допустимите 
разходи по проект „Персонални услуги за социална подкрепа”, ОП 
„Развитие на човешките ресурси”. 



(9) – одобряване на текст на Споразумение и Договор, относно 
експлоатация на Депо за неопасни отпадъци в ПИ 000207, землище на 
община Аксаково. 

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

  Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1348-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 82 
от Закона за публичните финанси и по предложение от кмета на община 
Варна с изх. № РД14001154ВН/16.01.2014 г., Общински съвет – Варна: 

1348-3-1. Отменя Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитане на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на община Варна приета с решение № 701-
8(14)14.07.2004 г., допълнена и изменена с решения, както следва: 

- № 3043-10(37)25.01.2006 г.; 
- № 3222-7(41)16.05.2006 г.; 
- № 1398-9(15)20.05.2009 г.; 
- № 2787-9(28)10,17.11.2010 г.; 
1348-3-2. Приема Наредба за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години 
и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Варна, 
съгласно приложение към настоящото решение.   

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 35, против – 5, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
 
1349-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 50, чл. 55, 

ал. 1 и ал. 2 от ЗДБРБ за 2014 г., чл. 94, ал. 2, ал. 3 и чл. 39 от Закона за 
публичните финанси и по предложение от кмета на община Варна с № 
РД14001682ВН/23.01.2014 г. и № РД14001686ВН/23.01.2014 г., Общински 
съвет – Варна: 

 
І. Приема бюджета на община Варна за 2014 г. за приходите и 

разходите, както следва: 
                                                                                                 (в лв.) 



1. ПРИХОДИ - ВСИЧКО по (Пр. № 1),  в т.ч.:                                         222 070  000 

1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности 95 112 721 
а/ Обща субсидия за държавни дейности  по §31-11                           84 352 224 
б/ Неданъчни приходи от държавни дейности 542 761 
в/ Преходен остатък за държавни дейности от 2013 г. 10 217 736 
 по (Пр. № 11),  в т.ч. за:     
 - Ф-я Отбрана и сигурност                                                         

- Ф-я Образование                                                                                      
- Ф-я Здравеопазване    
- Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                          
- Ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности                           
  

132 868 
8 203 646 
1 546 291 
155 462 
179 469 

1.2. Местни приходи, в т.ч.:                                                          126 957 279 
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи                                           122 740 088 
а/ Имуществени и други данъци                                                64 200 000 
б/ Неданъчни приходи                                                                  58 540 088 
II. Бюджетни взаимоотношения:                         /-20 222 919/ 
а/ Трансфери между бюджета на бюджетната организация 

и ЦБ, в т. ч.: 
3 766 400 

 1. Обща изравнителна  субсидия  - § 31–12, в т.ч.:                  2 353 300 
  - за зимно поддържане   45 600 
  -  обща изравнителна  субсидия   

 
2 307 700 

 2. Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи-§ 31–
13, в т.ч.:                  

1 413 100 

     - Капиталови разходи    1 226 400 
     - Основен ремонт на общински пътища    186 700 

б/ Трансфери между бюджети /-9 377 799/ 
в/ Трансфери между  бюджети и сметки за средствата от 

Европ. съюз 
/-15 453 492/ 

г/ Трансфери от/ за държавни предприятия  841 972 
III. Временни безлихвени заеми     /-5 387 904/ 
IV. Операции с финансови активи, в т.ч.: 

        преходен остатък за местни дейности и 
дофинансиране на държавните дейности                                  

29 828 014 
 

4 253 306 
2. РАЗХОДИ - ВСИЧКО  по (Пр.№ 2, Пр.№ 3),  в т.ч.:                                                       222 070 000 



2.1. Разходи за държавни дейности                          95 112 721 
2.2. Разходи за местни дейности и дофинансиране на 

държавни дейности, в т.ч.:                                                       
126 957 279 

а/ за местни дейности                                                  120 652 546 
б/ за дофинансиране на държавни дейности от местни 

приходи 
6 304 733 

ІІ. Приема разходите по функции, / Пр.№ 2 и Пр.№ 3/, в 
т.ч.: 

222 070 000 

 Ф-я Общи държавни служби                                            14 760 000 
 Ф-я Отбрана и сигурност                                                    3 512 000 
 Ф-я Образование                                                                85 937 000 
 Ф-я Здравеопазване                                                            14 402 000 
 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                          9 935 000 
 Ф-я Жилищно стр.,БКС и опазване на околната среда                      60 667 000 
 Ф-я Почивно дело,култура и религиозни дейности                         12 539 000 
 Ф-я Икономически дейности и услуги                            18 173000 
 Ф-я Разходи некласифицирани в други функции             2 145 000 
   
ІІІ. Приема разходи по определени дейности и 

приложения 
 /в лв./:        

 

 - дейност „Общинска администрация” - община Варна, 
райони и кметства с населени места /Пр. № 5/ 

14 001 000 

 - дейност „Други дейности по икономиката“  /Пр. № 6/                          7 736 696 
 - дейност „Чистота”, в т.ч. преходен остатък –1 305 039 

лв./Пр. № 7/                                                                 
27 105 039 

 - дейност „Други дейности по транспорта”  /Пр. № 9/                          8 121 722 

 - дейност 606 „Изграждане,  ремонт и  поддържане на 
уличната мрежа” /Пр. № 4/                                                               

18 434 200 

 - дейност 629 „Други  дейности по опазване на околната  
среда”, по §52 /Пр. № 4/ 

3 933 378 

 - дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, 
ремонт и изграждане на пътищата“, §51 /Пр. № 4/ 

186 700 

 -Безлихвен заем от ПУДООС /Пр. № 12/ 1 360 782 
 -Общински предприятия и дейности със съответните 

стойности по Пр. № 6а  



- Програма за проектиране на обекти /Пр.23/                 

ІV. Приема Капиталова програма в размер на 37 177 524 лв. 
/Пр.4, Пр.3, Пр.2/ 

и разшифровка на капиталовите разходи за съфинансиране на 
проекти по програми на Европейския съюз по договори за безвъзмездна 
финансова помощ /Пр.4а/ 

    
V. Приема  Разчет за численост и фонд работна заплата по 

функции и дейности, без звената от функция „Образование“, прилагащи 
системата на делегиран бюджет /Пр. № 18/ 

 
VІ. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата с право на 

транспортни разходи и на педагогическия персонал с право на заплащане 
на част от транспортните разходи, съгласно чл.50 от ПМС 3/15.01.2014 г. 
за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Пр. 
№ 21) 

 
VII. Приема лимит, разчет за целеви разходи и субсидии за: 
1. Приема лимити за:  
1.1 Социално-битови разходи в размер на 3% от начислените трудови  

възнаграждения за служителите, съгласно чл.51 от ПМС 3/15.01.2014 г. за 
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г.  

1.2 Представителни разходи, съгласно чл.49, ал.3 от ПМС 
3/15.01.2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2014 г. /Пр. № 17/ 

 
2. Приема Общински програми и утвърждава разчет за целеви 

разходи и субсидии: 
2.1 Общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация 

на общественото здраве /Пр. № 22/ в т.ч.: 
2.1.1 „Аз успявам”- целево финансиране в размер на 25 000 лв. по 

§43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ 

2.1.2 „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение 
на гръбначните изкривявания” - целево финансиране в размер на 45 000 лв. 
по §43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности 
по здравеопазване 



2.1.3 „Лечение с метадон на лица зависими към опиоиди” - целево 
финансиране в размер на 110 000 лв. по §43 „Субсидии за нефинансови 
предприятия“, дейност  „Други дейности по здравеопазване“ 

2.1.4 „Детско зрение” - целево финансиране в размер на 25 000 лв. по 
§43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ 

2.1.5 „Профилактика на глаукомата” - целево финансиране в размер 
на  20 000 лв. по §43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност 
„Други дейности по здравеопазване“ 

2.2. Социална програма на община Варна за 2 606 046 лв. по бюджета 
на дейности „Социални асистенти“ и „Други служби и дейности по 
социалното осигуряване” /Пр. № 16/   

2.3. Общинска програма „Спорт” - 916 000 лв.,  в т.ч. субсидии за 
спортни клубове и организации - 736 000 лв. по параграф § 45 „Субсидии 
за организации с нестопанска цел“ дейност „Спортни бази за спорт за 
всички“ /Пр. № 25/ 

2.4. Общинска програма „Младежки дейности” - 400 000 лв., в т.ч. 
субсидии  в размер на 195 200 лв. по параграф § 45 „Субсидии за 
организации с нестопанска цел“ дейност „Други дейности за младежта“ 
/Пр. № 26/ 

2.5. Общинска програма “ Програма за превенция на рисковото 
поведение сред деца и млади хора“ – 250 000 лв., в т.ч. субсидии  в размер 
на 110 000 лв. по параграф §45 „Субсидии за организации с нестопанска 
цел“ дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“  /Пр. № 27/ 

2.6. Програма „Социален туризъм“ - 15 000 лв. субсидии  по 
параграф §43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност 
„Туристически бази“ /Пр. № 28/  

2.7. Общинска програма „Програма за насърчаване творческите 
заложби на ученици и студенти с изявени дарби“ – 93 500 лв., в т.ч. 
субсидии в размер на 30 000 лв. по параграф § 45 „Субсидии за 
организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по 
образованието“ /Пр. № 29/ 

2.8. Общинска програма „Програма за образователна интеграция на 
деца и ученици от различни етнически групи“ – 35 000 лв., в т.ч. субсидии 
в размер на 10 000 лв. по параграф § 45 „Субсидии за организации с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. № 30/ 



2.9. Общинска програма „Програма за квалификация и насърчаване 
на педагогическите кадри“ - 66 500 лв., дейност „Други дейности по 
образованието“ /Пр. № 31/ 

2.10. Международни и местни културни прояви – 2 540 000 лв., 
субсидии в размер на 895 000 лв. по параграф §45 „Субсидии за 
организации с нестопанска цел“ дейност „Други дейности по културата“  
за общински фонд „Култура“/Пр. № 24/ 

2.11. Програма за дейността на Наблюдателната комисия при 
Общински съвет – Варна в размер на 30 280 лв. по бюджета на дейност 
„Общински съвет“ за 2014 г., съгласно чл.170, ал.4 от Закона за изпълнение 
на наказанията и задържането под стража/Пр. № 35/  

 
3. Утвърждава предоставянето на целеви субсидии и трансфери, 

както следва: 
3.1. целева капиталова субсидия за СБАЛОЗ "Д-р М. Марков" за 

мултисрезов скенер – 150 000 лв. §55 „Капиталов трансфер“, дейност  
„Други дейности по здравеопазване“; 

3.2. целева субсидия за финансово оздравяване на дейността /съгл. 
чл.100 от ЗЛЗ/ и за изплащане на задължения за заплати на персонала на 
СБАЛПФЗ – Варна, в размер на 175 724 лв. по §43 „Субсидии за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.3. целева субсидия на Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина І Варна ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 190 000 
лв. за изпълнение на дейности, извън обхвата на основния пакет, 
гарантиран от бюджета на НЗОК § по §43 „Субсидии за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.4. целева субсидия за СБАЛОЗ "Д-р М. Марков" за програма 
„Здравно училище за  онкологично болни и техните близки“ в 
партньорство с УМБАЛ „Света Марина” – Варна, в размер на 20 000 лв. по 
§43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“; 

3.5. целева субсидия за „Сдружение на жените с онкологични 
заболявания и техните сподвижници“ Варна за извършване на ремонт на 
зала за училище на онкоболните в размер на 20 000 лв. по параграф § 45 
„Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности 
по здравеопазване“; 

3.6. целева капиталова субсидия за СБОБАЛ Варна ЕООД за 
частично плащане за висок клас операционен микроскоп в размер на 



85 000 лв. по параграф §55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“; 

3.7. целева субсидия за Варненската и Великопреславска митрополия 
за довършителни работи по изграждане на храм „Свети Прокопий 
Варненски" - 150 000 лв., по параграф §45 „Субсидии за организации с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по културата“; 

3.8. целева субсидия за фондация „Човек на фокус” за изготвяне на 
проект за реконструкция на сграда на ул. „Хан Крум” № 19 към Храм „Св. 
Успение Богородично” в размер на 8 400 лв. по параграф §45 „Субсидии за 
организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по културата“; 

3.9. целева капиталова субсидия за Двореца на културата и спорта за 
осигуряване стартирането на строително-ремонтни дейности в размер на 
500 000 лв. по писмо на МФ № 08-00-1625/18.12.2013 г., §55 „Капиталов 
трансфер“, дейност „Спортни бази за спорт за всички“; 

3.10. целева субсидия за читалища в размер на 35 000 лв. субсидии 
по параграф §45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ за: 

- обогатяване на библиотечния фонд - 30 000 лв.; 
- национални носии  - 5 000 лв. 
3.11. трансфери за подпомагане дейността на културни институти, 

съгласно сключени договори с Министерство на културата в размер на 210 
000 лв., §61 „Трансфери между бюджети“, разпределени, както следва: за 
ТМПЦ, в т.ч. за Държавна опера и Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – 
160 000 лв. и за Държавен куклен театър – 50 000 лв.  

3.12. целеви субсидии за общински програми за промоция, 
профилактика и рехабилитация на общественото здраве, както следва: 

3.12.1. „Аз успявам”- целево финансиране на „Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина І – Варна“ ЕООД  /Спортен диспансер/ 
в размер на  25 000 лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“ 

3.12.2 „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение 
на гръбначните изкривявания” - целево финансиране на „Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина І - Варна“ ЕООД  /Спортен 
диспансер/ в размер на  45 000 лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване 

3.12.3 „Лечение с метадон на лица зависими към опиоиди” - целево 
финансиране на „АГП СМП –Център за психично здраве Варна“ ЕООД в 
размер на 110 000 лв. по §43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване 



3.12.4 „Детско зрение” - целево финансиране в размер на 25 000 лв. 
на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение-Варна“ 
ЕООД по §43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ 

3.12.5 „Профилактика на глаукомата” - целево финансиране в размер 
на  20 000 лв. на „Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение-Варна“ ЕООД по §43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“ 

3.13. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни 
условия по предоставянето и отчитането на целевите субсидии и 
трансфери по точки 3.1. - 3.12. 

 
4. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински 

съвет за: 
4.1. Подпомагане на лечението на граждани и подпомагане на двойки 

за инвитро процедура от бюджета на дейност „Други дейности по 
здравеопазването” – 161 800 лв. и за наеми на жилища на лекари - 13 200 
лв. /Пр. № 2/ 

4.2. Социално битови разходи на социално слаби граждани - по 
бюджета на дейност „Други служби и дейности по социалното 
осигуряване” – 130 000 лв. /Пр. № 2, Пр. № 16/ 

4.3. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на 
дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 16 800 
лв. /Пр. № 2, Пр. № 16/ 

4.4. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на 
дейност „Обредни домове и зали” – 10 000 лв. /Пр. № 2/   

4.5. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на 
дейност „Други дейности по транспорта и пътищата” - 8 121 722 лв. /Пр. № 
9/ 

4.6. Разходи за стипендии на сираци и полусираци до и над 18 
годишна възраст без лични доходи в СУПЦ “Анастасия д-р Железкова” по 
бюджета на дейност „СУПЦ“ в размер на 20 460 лв. под формата на 
дофинансиране на държавната дейност /Пр.2, Пр. 16/ 

5. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от 
туристическия данък за 2014 г. в размер на 4 200 000 лв. /Пр. № 19/ 

6. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от 
концесионни плащания през 2014 г. в размер на 2 220 000 лв. /Пр. № 32/ 



7. Разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя на 
безстопанствените кучета – 10 000 лв. по бюджета на ОПБК, събрани от 
„Общинска такса за притежаване на куче“, съгл. чл.175 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност. 

8. Приема разходи за гориво за отопление по натурални показатели 
за Театрално-музикален продуцентски център – Варна, Основна сграда и 
сцена „Филиал”, Държавен куклен театър – Варна, Фестивален и конгресен 
център и  Театър „Българан”: 

- за основна сграда и сцена на ТМПЦ- Варна - 40 000 литра; 
- за сцена „Филиал”  – 20 000 литра; 
- за Държавен куклен театър – Варна – 16 000 литра; 
- за Фестивален и конгресен център     – 13 000 литра; 
- за Театър „Българан”                          – 6 000 литра 
                                                        Всичко: 95 000 литра 
VІІІ. Приема разпределение на преходния остатък за 2014 г. в размер 

на 14 471 042 лв., в т.ч. за държавни дейности – 10 217 736 лв.; за 
дофинансиране на местните дейности – 124 270 лв. и за местни дейности - 
4 129 036 лв. /Пр. № 11/, както следва: 
                                                                                                                       / лв./ 
1. за държавни дейности, в т.ч.:                                                            10 217 736 
 Ф-я Отбрана и сигурност                                                            132 868 
 Ф-я Образование                                                                    8 203 646 
 Ф-я Здравеопазване                                                               1 546 291 
 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                          155 462  
 Ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности                                179 469 
2. за местни дейности и дофинансиране, в т.ч.:                                                                    4 253 306 
 Ф-я Общи държавни служби 2 525 
 Ф-я Отбрана и сигурност                                                            22 968 
 Ф-я Образование                                                                     317 731 
 Ф-я Здравеопазване                                                               100 000 
 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                          2 000 
 Ф-я Жилищно строителство, БКС и опазване на 

околната среда                           
2 197 495 

 Ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности                                695 322 
 Ф-я Икономически дейности и услуги                                     915 265 
 



ІX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 4 от ЗПФ, 
Общински съвет – Варна приема Разчет на разходите, финансирани от 
приходи по §40-00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови 
активи” в размер общо на 5 600 000 лв., в т.ч. 933 333 лв. за ДДС /Пр. № 8, 
Пр. № 4/ 
 

X. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 3 от ЗПФ 
Общински съвет – Варна приема разчет на разходите, финансирани с 
преходен остатък от приходи от приватизация в размер 187 639 лв., в 
т.ч: за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи /91 %/ в 
размер на 149 405 лв. и разходи, свързани с приватизационния процес /9%/ 
в размер на 38 234 лв. /Пр. № 13/  
 

XI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 55, ал. 1 от 
ЗДБРБ за 2014 г. и чл. 94, ал. 2 и ал.3, т. 6 от ЗПФ, Общински съвет – 
Варна приема разпределение на средствата от целевата субсидия за 
финансиране на капиталови разходи за делегираните от държавата 
дейности и за местните дейности по обекти за строителство и основен 
ремонт и други позиции на разходите в съответните функции и параграфи, 
в размер на 1 413 100 лв. /Пр.10/ 
 

XII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 55, ал. 1 от 
ЗДБРБ за 2014 г., Общински съвет – Варна утвърждава разчетите на 
разходите за целевата субсидия за финансиране на капиталови 
разходи, изравнителна субсидия и зимно поддържане и 
снегопочистване на общински пътища, финансирани с държавни 
трансфери за местни дейности в размер на 95% /Пр. № 10, Пр. № 10а/ 
 

XIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 
3, т. 4 от ЗПФ, Общински съвет – Варна приема просрочените вземания в 
размер на 9 623 400 лв., които ще бъдат събрани през 2014 г. /Пр. № 14/ 
 

XIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 
3, т. 3 от ЗПФ, Общински съвет – Варна определя план-график за 
разплащане на просрочените задължения от 2013 г., които ще бъдат 
разплатени от бюджета на 2014 г. в размер на 548 886 лв. /Пр. № 15/ 
 



XV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, 
т. 8 от ЗПФ, Общински съвет – Варна одобрява индикативен годишен 
разчет за сметките за средства от Европейския съюз /Пр. № 34/ 

 
XVІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 

3, т.9 от ЗПФ, Общински съвет – Варна одобрява актуализирана 
бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2014-2016 г., 
съгласно приложение /Пр. № 33/ 

 
XVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна определя второстепенните разпоредители с 
бюджет за 2014 г., съгласно приложение /Пр. № 20/ 

 
XVIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и 

ал. 3, т. 1 от ЗПФ, Общински съвет – Варна определя максимален размер 
на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 
2014 г. в размер на 136 700 000 лв. 

 
XIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 

3, т. 2 от ЗПФ, Общински съвет – Варна определя максимален размер на 
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. в 
размер на 184 000 770 лв. 

 
XX. На основание чл. 39 от Закона за публичните финанси, чл. 21, 

ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна определя:  
1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет 

през 2014 г. - до 70 206 840 лв.  
2. Максимален дълг към 31.12.2014 г. до 103 917 158 лв.  
3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да 

бъдат издадени през 2014 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. Максимален размер на издадените общински 
гаранции към 31.12.2014 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. 

 



XXI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 
и чл. 19а от ЗОД, Общински съвет – Варна реши: 

1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за 
органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по 
силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията 
на проект: „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в 
градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен“, финансиран от 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос І, 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова пoмощ 
BG161 PO005/13/1.50/01/35 "Мерки за подобряване качеството на 
атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на 
градския транспорт", при следните основни параметри: 

- Максимален размер на дълга – 9 511 935 лв. (девет милиона 
петстотин и единадесет хиляди лева и деветстотин тридесет и пет лева); 

- Валута на дълга – лева или евро 
- Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;  
- Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ DIR-51315001-C004; 

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715%,  

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

- Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на община Варна, с 

изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № 
DIR-51315001-C004, сключен с Управляващия орган на Оперативна 
програма Околна среда, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по 
член 6 от Закона за общинския дълг; 

2. Възлага и делегира права на кмета на община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 



залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 
XXII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 

и  чл. 19а от ЗОД, Общински съвет – Варна изменя свое решение № 828-4, 
т. XIX от Протокол №15 от 20.02.2013 г. , както следва: 

Било: „Максимален размер на дълга – 1 700 000 лв. (един милион и 
седемстотин хиляди лева);“ 

Става: „Максимален размер на дълга – 3 111 000 лв. (три милиона 
сто и единадесет хиляди лева);“ 

 
XXIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 

1 и чл. 19а от ЗОД, Общински съвет – Варна реши: 
1.Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите 

на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който 
да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 
„Модернизиране на отделението по лъчелечение на „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания „д-р Марко А. 
Марков – Варна” ЕООД“, финансиран от Оперативна програма 
“Регионално развитие” 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за 
реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в 
градските агломерации”, при следните основни параметри: 

- Максимален размер на дълга – 910 000 лв. (деветстотин и десет 
хиляди лева); 

- Валута на дълга – лева или евро 
- Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;  
- Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ ВG161PO001/1.1-11/2011/020; 

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  



- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

- Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на община Варна по 

Договор за безвъзмездна помощ № ВG161PO001/1.1-11/2011/020, сключен 
с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по 
член 6 от Закона за общинския дълг; 

2.Възлага и делегира права на кмета на община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 
 XXIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 

1 и чл. 19а от ЗОД, Общински съвет – Варна реши: 
1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите 

на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който 
да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: 
„Модернизиране на отделението по лъчелечение на „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания „д-р Марко А. 
Марков – Варна” ЕООД“, финансиран от Оперативна програма 
“Регионално развитие” 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за 
реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в 
градските агломерации”, при следните основни параметри: 

- Максимален размер на дълга – 1 306 108 лв. (един милион и триста 
и шест хиляди сто и осем лева); 

- Валута на дълга – лева или евро 
- Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем;  
- Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 



- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 
средства; 

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %, 

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

- Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по 

член 6 от Закона за общинския дълг; 
2. Възлага и делегира права на кмета на община Варна да подготви 

искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 
XXV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 

и чл. 19а от ЗОД, Общински съвет – Варна реши: 
1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите 

на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който 
да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 
„Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за 
обществен отдих на град Варна“, финансиран от Оперативна програма 
“Регионално развитие” 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска 
среда”, при следните основни параметри: 

- Максимален размер на дълга – 1 662 500 лв. (един милион 
шестстотин шестдесет и две хиляди и петстотин лева); 

- Валута на дълга – лева или евро 
- Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;  
- Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ BG 161РО001/1.4-09/2012/006; 



- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

- Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на община Варна по 

Договор за безвъзмездна помощ № BG 161РО001/1.4-09/2012/006, сключен 
с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по 
член 6 от Закона за общинския дълг; 

2. Възлага и делегира права на кмета на община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 
XXVI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 

1 и  чл. 19а от ЗОД, Общински съвет – Варна реши: 
1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите 

на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който 
да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: 
„Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за 
обществен отдих на град Варна", финансиран от Оперативна програма 
“Регионално развитие” 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска 
среда”, при следните основни параметри: 

- Максимален размер на дълга – 1 224 412 лв. (един милион двеста 
двадесет и четири хиляди четиристотин и дванадесет лева); 

- Валута на дълга – лева или евро 
- Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем;  
- Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 



- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 
средства; 

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

- Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по 

член 6 от Закона за общинския дълг; 
2. Възлага и делегира права на кмета на община Варна да подготви 

искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 
XXVІI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 

1 и чл. 19а от ЗОД, Общински съвет – Варна:  
1. Дава съгласие община Варна да поеме дългосрочен общински 

дълг от Регионален фонд за градско развитие АД и Societe Generale 
Експресбанк АД чрез инициатива JESSICA с цел реализация на проект: 
Изграждане на открити паркинги в средната разделителна ивица на бул. 
”Княз Борис I” в участъка между сп. ”Акациите” и сп. ”Делфинариум” в 
размер до 1 500 000 лева, при следните основни параметри:  

- Кредитори: 
- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие  
- Кредитна линия Б: Societe Generale Експресбанк АД  
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 
- Валута – лева 
- Размер на кредита - до 500 000 (петстотин хиляди) 
- Срок на усвояване – до 6 месеца от подписване на договора 
- Срок за погасяване – 10 години, считано от дата на първото 

усвояване, но с падеж не по-късно от 31 януари 2024 г. 
- Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – за периода на строителството, 

както и до 3 месеца след дата на въвеждане на паркинга в експлоатация, но 
най-късно до 30.09.14 г. 

- Главницата се изплаща на плавно нарастващи тримесечни вноски 



- Лихвен период – тримесечен 
- Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент – 1,7% 
- Такса за предсрочно погасяване – без такса 
- Лихва при просрочие – редовната лихва по кредитната линия + 

надбавка от 3% на годишна база 
- Обезпечение – залог на вземанията по бюджетната сметка на 

общината за размера на задълженията по кредита 
КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б: 
- Валута – евро 
- Размер на кредита - до 511 292  евро (петстотин и единадесет 

хиляди двеста деветдесет две евра), равняващи се на 1 000 000 лева (един 
милион лева). 

- Срок на усвояване – до 6 месеца от подписване на договора 
- Срок за погасяване – 10 години, считано от дата на първото 

усвояване, но с падеж не по-късно от 31 януари 2024 г. 
- Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – за периода на строителството, 

както и до 3 месеца след дата на въвеждане на паркинга в експлоатация, но 
най-късно до 30.09.14 г. 

- Главницата се изплаща на плавно нарастващи тримесечни вноски 
- Лихвен период – тримесечен 
- Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент – до 6,5% 
- Такса за предсрочно погасяване: 
- без такса в случай на предсрочно погасяване със средства, 

генерирани от дейността на паркинга; 
- 0,5% върху предсрочно погасената сума със собствени средства от 

бюджета, в случай че сумата не надхвърля 100 000 лв. годишно 
- 2% във всички останали случаи, в т. ч. при рефинансиране от 

друга банка 
- Лихва при просрочие – редовната лихва по кредитната линия + 

надбавка от 3% на годишна база 
- Обезпечение – залог на вземанията по бюджетната сметка на 

общината за размера на задълженията по кредита 
2. Възлага и делегира права на кмета на община Варна да подпише 

договора за кредит и договора за залог, както и да извърши всички 
останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 
решението по т. 1. 



 
XХVIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна определя при изпълнението на бюджета да се 
съблюдават следните приоритети: 

1. плащания по обслужване на общинския дълг 
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, 

стипендии и  медикаменти 
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните,  и 

здравните и образователни заведения 
 
XXIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 104 , ал. 1, т. 

5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Варна дава съгласие 
при възникнала необходимост и временен недостиг, да се осигуряват 
заемообразно средства за осъществяване на одобрени проекти от 
бюджета на община Варна до възстановяването на разходите от 
Управляващия орган.  

 
XXX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 126 от Закона 

за публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие временно 
свободните средства по бюджета на общината да се ползват за текущо 
финансиране на одобрените по бюджета разходи и други плащания, при 
условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните 
от държавата дейности в определените им размери, както и на местните 
дейности и се спазват относимите за общината фискални правила, като не 
се променя предназначението на средствата в края на годината. 

 
XXXІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.125 от Закона 

за публичните финанси, Общински съвет – Варна оправомощава кмета на 
община Варна, както следва: 

1. да извършва компенсирани промени, наложени в резултат на 
изменение в макроикономическите условия, възникване на неотложни 
потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през 
бюджетната година с решение на Общински съвет: 

1.1. в частта за делегираните от държавата дейности - между 
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се 
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 



просрочени задължения в съответната делегирана дейност, съгласно чл. 
125, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси 

1.2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга по бюджета, без да 
изменя общия размер на разходите, съгласно чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за 
публичните финанси 

2. в изпълнение на правомощията си по т. 1, кметът издава 
заповеди. 

3. след извършване на промените, кметът включва информация за 
същите в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.  

4. да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 
средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито 
бюджет е част от общинския бюджет  

5. да кандидатства за средства по структурни фондове на 
Европейския съюз, по национални програми и други източници за 
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския 
план на развитие 

6. да кандидатства за средства от Държавния бюджет и други 
източници за съфинансиране на общински програми и проекти. 

 
XXXІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 2 от 

Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна възлага на 
кмета на община Варна: 

1. да определи конкретните лица, права и задължения на 
второстепенните разпоредители с бюджет. 

2. да определи и утвърди бюджетите на второстепенните 
разпоредители с бюджет. 

3. да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 
утвърди разпределението. 

4. да разработва разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз по оперативните програми, съгласно изискванията на Министерство 
на финансите. 

5. да включва информацията по чл. 125, ал. 4 по Закона за 
публичните финанси, в тримесечните отчети и обяснителните записки към 
тях. 



XXXІII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна приема за сведение протокола от публичното 
обсъждане на бюджета за 2014 г., очакваното изпълнениe на бюджета за 
2013 г. и намерението за поемане на дългосрочен дълг от община Варна за 
2014 г. – 2015 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 8, въздържали се – 1, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 

1350-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 2 от 
Закона за вътрешния одит в публичния сектор предложение от кмета на 
община Варна с изх. № РД14000477ВН/08.01.2013 г., Общински съвет – 
Варна съгласува актуализация на Стратегически план за дейността на 
Звено за вътрешен одит в община Варна за периода 2013-2015 г. и 
Годишен план за одитните ангажименти на Звено за вътрешен одит за 
2014 г., съгласно приложения, съответно № 1 и № 2 към настоящото 
решение.   

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 
 
 
1351-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

от кмета на община Варна с изх. № Д13001106ВН-015ВН/24.01.2014 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за осигуряване на заемообразно 
финансиране в размер на 22 016 лв. (двадесет и две хиляди и шестнадесет 
лева) от бюджета на община Варна за 2014 г. на допустимите разходи по 
проект № BG161PO001-5.3.02-0011 „В подкрепа на Варна за програмен 
период 2014-2020 година”, финансиран по ДБФП № BG161PO001/5-
02/2012/011.  

Средствата да бъдат възстановени в бюджета на община Варна от 
първото авансово или междинно плащане. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
1352-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА 

предложение от кмета на община Варна с изх. № 



РД13028509ВН/10.12.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие на 
основание подписан договор № 2.1.2.73883.331_MIS-ETC 2673 (the ‘Grant 
Contract’ No18313/06.03.2013 по проект „LIMEN: Културни пристанища 
от Егейско до Черно море“, да се осигурят заемообразно средства от 
бюджета на община Варна в размер на 22 703.33 /Двадесет и две хиляди 
седемстотин и три лева и тридесет и три стотинки / лева за 2014 г., 
необходими за покриване на допустимите разходи по проекта.  

Същите ще бъдат възстановени след окончателно плащане от 
Договарящия орган. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
1353-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

от кмета на община Варна с изх. № РД13001105ВН-002ВН/20.12.2013 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за осигуряване на заемообразно 
финансиране в размер на 11 550 лева (единадесет хиляди петстотин и 
петдесет лева) от бюджета на община Варна за 2014 г. на допустими 
разходи по 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”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG161PO001/1.11-11/2011/020, схема № BG161PO001/1.1-11/2011 
„Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински 
лечебни заведения в градските агломерации”, Приоритетна ос 1: 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална 
инфраструктура” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г., до 
възстановяването им от Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ 
2007-2013 г.  

Средствата да бъдат възстановени в бюджета на община Варна от 
първото авансово или междинно плащане.   

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
1354-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14001790ВН/24.01.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
недопустимите разходи до 69 083,20 лв. (шестдесет и девет хиляди 



осемдесет и три лева и двадесет стотинки) за финансиране на дейностите 
административно и финансово управление, включително и предварителна 
оценка за съответствие на идейния проект, съгласно чл. 141, ал. 6, т. 36 от 
ЗУТ по проект № DIR-51011119-18-37 „Подготовка и изпълнение на 
проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в 
агломерация к.к. „Златни пясъци”, Община Варна” по ОП „Околна 
среда 2007-2013 г.: Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 
2 000 екв. ж. и в населени места с под  2000 екв. ж., попадащи в градски 
агломерационни ареали. 

Средствата за допълнителните дейности, посочени в справка-
приложение № 1 към настоящото решение, да бъдат осигурени от бюджета 
на община Варна за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
1355-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

от кмета на община Варна с изх. № РД14002011ВН/28.01.2014 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за осигуряване на заемообразно 
финансиране в размер на 65 000 лв. /шестдесет и пет хиляди лева/ от 
бюджета на община Варна за 2014 г. на допустимите разходи по проект № 
BG051PO001-5.1.04-066-C0001 „Персонални услуги за социална 
подкрепа”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ, 
ОП „Развитие на човешките ресурси” до възстановяването им от Домашен 
социален патронаж, след получаване на  междинно и окончателно плащане 
от Управляващия орган. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
   
1356-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

решение по т. 3 от Протокол № 24/26.11.2013 г. от общото събрание на 
Управителния съвет на „Регионално сдружение за управление на 
отпадъците „ЕКО-2010“, и по предложение на кмета на община Варна с 
изх. № РД14003211ВН/12.02.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
текста на Споразумение и Договор относно експлоатацията на Депо за 
неопасни отпадъци /т.н. аварийна клетка/, в ПИ № 000207, землище на 



община Аксаково, съгласно приложения, съответно № 1 и № 2 към 
настоящото решение.  

Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на 
община Варна да подпише същите, както и да извърши всички необходими 
правни и фактически действия за изпълнение на решението, както и 
наложили се последващи анекси към тях, отразяващи промени, за които не 
се изисква изрично одобрение от Общинския съвет. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 1, 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 

№ 28 
от заседание, проведено на 12.02.2014 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) – одобряване на ПУП - ПУР на улици и поземлени имоти – 
публична собственост на селищно образувание „Ментеше”. 

(2) – съгласуване на ПУП - План извадка - ПРЗ за УПИ № I – 44, кв. 
5, по проектоплана на кк „Св. Св. Константин и Елена”. 

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

 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1357-4. 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. № 
РД14001854ВН/27.01.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен 
устройствен план – План за улична регулация на улици и поземлени имоти 
– публична собственост на селищно образувание „Ментеше”, 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
1358-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 3 

от ЗУТ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14002632ВН/05.02.2014 г., Общински съвет – Варна съгласува Подробен 



устройствен план – План извадка - План за регулация и застрояване за 
урегулиран поземлен имот  I – 44, /ПИ с идентификатор 10135.2570.44/, кв. 
5, по проектоплана на кк „Св. Св. Константин и Елена”, 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 
№ 28 

от заседание, проведено на 12.02.2014 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Младежки дейности и спорт” относно: 
(1) – упълномощаване на кмета на община Варна да подпише 

документите за кандидатурата на Варна за „Европейска младежка 
столица” за 2017 г. 

 
Докл.: Благомира Александрова – Председател на ПК „МДС“ 

        
 

             Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1359-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и 
по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14002332ВН/31.02.2014 г., Общински съвет – Варна потвърждава 
устойчивата си подкрепа за младежките политики в града и упълномощава 
кмета на общината да подпише документите за кандидатурата на Варна за 
„Европейска младежка столица” за 2017 г. 

Одобрява сумата от 1 000 евро за такса за участие в конкурса в 
рамките на Програма „Младежки дейности – 2014”, дейност 714. 

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

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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

               



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 28 

от заседание, проведено на 12.02.2014 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
 

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

(1) – увеличение на капитала и изменение на Устава на „Обреди” 
ЕООД. 

(2) – отмяна на решение № 582-9/10/26,27.07.2012 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(3) – даване на съгласие за сключване на договор за наем на 
помещения, включени в капитала на "Диагностично - консултативен 
център V Варна - Света Екатерина" ЕООД със Сдружение 
„Евроинтеграция”. 

(4) – преобразуване на ОП „Спортни имоти” и ОП „Спорт за всички” 
в ОП „Спорт – Варна”, приемане на правилник и организационна 
структура на новосъздаденото ОП. 

(5) – възлагане на кмета за предприемане на действия до МРР за 
безвъзмездно придобиване в собственост на „Юнашки салон” – Варна. 

(6) –  даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за наем 
№ Д-8-9200/225/28.03.2008 г. сключен между община Варна и „КОКО” 
ООД.  

(7) –  задължаване на Управителя на „Специализирана болница за 
активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ 
ЕООД да представи отчет за разходваните средства, отпуснати от община 
Варна. 

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

         
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

  
1360-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 51б, ал. 1 от 

ЗОС, чл. 6 и чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 4 от НРУПСЧОВКТД, по предложение на 



кмета на община Варна с изх.№ РД13029728ВН/30.12.2013 г., и в 
съответствие със свое решение № 816-7/14/от 19.12.2012 г. Общински 
съвет – Варна реши: 

І. Увеличава капитала на „Обреди” ЕООД от 10 900 /десет 
хиляди и деветстотин/ лева на 1 572 900 /един милион петстотин 
седемдесет и две хиляди и деветстотин/ лева, чрез записване от 
едноличния собственик на капитала – община Варна на нови 15 620 
/петнадесет хиляди шестстотин и двадесет/ дяла с номинална стойност на 
всеки дял 100 /сто/ лева. 

За сметка на записаните нови дялове община Варна внася в 
капитала на дружеството непарична вноска, представляваща: 

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.1506.401 /десет 
хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и шест. четиристотин и едно/ 
с площ 1632/1952  /хиляда шестстотин тридесет и два кв.м. от общо хиляда 
деветстотин петдесет и два/ кв.м.; СГРАДА с идентификатор 
10135.1506.401.2 /десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и 
шест. четиристотин и едно. две/ със застроена площ 147 /сто четиридесет и 
седем/ кв.м., състояща се от 2 /два/ етажа, изба и тавански етаж; 
конструкция – масивна, година на построяване – 1996 г. и 2004 г.; 
СГРАДА с идентификатор 10135.1506.401.3 /десет хиляди сто тридесет и 
пет. хиляда петстотин и шест. четиристотин и едно. три/ със застроена 
площ 13 /тринадесет/ кв.м.; конструкция – масивна; етажност – 1/един/ 
етаж; година на построяване – 1996 г. Местонахождение на имота - област 
Варна, община Варна, гр. Варна, ул. „Крали Марко” № 3, ПИ с 
идентификатор 10135.1506.401 и сгради с идентификатори 
10135.1506.401.2 и 10135.1506.401.3 по КК и КР, одобрени със заповед № 
РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК. Граници на имота: ПИ 
10135.1506.401: 10135.1506.827, 10135.1506.399, 10135.1506.400, 
10135.1506.852, 10135.1506.851, 10135.1506.455, 10135.1506.402, 
10135.1506.405, 10135.1506.397, 10135.1506.393, 10135.1506.396. Акт за 
частна общинска собственост № 6805/28.06.2012 г. 

2. СГРАДА с идентификатор № 10135.3516.174.20 /десет хиляди 
сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и шестнадесет. сто седемдесет и 
четири. двадесет/ със застроена площ 208. 00 /двеста и осем/ кв.м.; 
конструкция – масивна; етажност - 1 /един/ етаж; година на построяване – 
2009 г. Местонахождение на имота - област Варна, община Варна, гр. 
Варна, ул. „Академик Андрей Сахаров” № 1, сграда с идентификатор 
10135.3516.174.20 по КК и КР, одобрени със заповед РД-18-64/16.05.2008 
г. на ИД на АГКК, изменени със заповед КД-14-03-469/16.02.2012 г. на 
началника на СГКК. Граници на недвижимия имот: № 10135.3516.174.14, 
ПИ № 10135.3516.174, ул. „Акад. Андрей Сахаров”, ПИ № 10135.3516.174, 
сграда 10135.3516.174.21, ПИ № 10135.3516.174. Акт за частна общинска 
собственост № 7422/24.04.2013 г. 



3. СГРАДА с идентификатор 10135.3516.174.16 /десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и шестнадесет. сто седемдесет и 
четири. шестнадесет/, със застроена площ 117.00 /сто и седемнадесет/ 
кв.м.; конструкция – масивна; етажност – 1 /един/ етаж; година на 
построяване – 1963 г. Местонахождение на имота - област Варна, община 
Варна, гр. Варна, ул. „Академик Андрей Сахаров” № 1, сграда с 
идентификатор 10135.3516.174.16 по КК и КР, одобрени със заповед РД-
18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със заповед КД-14-03-
469/16.02.2012 г. на началника на СГКК. Граници на недвижимия имот: 
сграда 10135.3516.174.17, ул. „Академик Андрей Сахаров”, ПИ № 
10135.3516.174. Акт за частна общинска собственост № 7420/24.04.2013 г. 

4. СГРАДА с идентификатор 10135.3516.174.17 /десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и шестнадесет. сто седемдесет и 
четири. седемнадесет/, със застроена площ 212.00 /двеста и дванадесет/ 
кв.м., конструкция – масивна; етажност – 1 /един/ етаж; година на 
построяване – 1963 г. Местонахождение на имота - област Варна, община 
Варна, гр. Варна, ул. „Академик Андрей Сахаров” № 1, сграда с 
идентификатор 10135.3516.174.17 по КК и КР, одобрени със заповед РД-
18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със заповед КД-14-03-
496/16.02.2012 г. на началника на СГКК. Граници на недвижимия имот: 
ПИ 10135.3516.174, ул. „Акад. Андрей Сахаров”, сграда 10135.3516.174.16. 
Акт за частна общинска собственост № 7421/24.04.2013 г. 

5. НЕДВИЖИМ ИМОТ № 038008 /нула, три, осем, нула, нула, 
осем/, ЕКАТТЕ 72709 /седем, две, седем, нула, девет/, с площ 13 632.00 
/тринадесет хиляди шестстотин тридесет и два/ кв.м. Местонахождение на 
имота - област Варна, община Варна, гр. Варна, с. Тополи, м-ст „Бостан 
Тарла”, ПИ: 038008; ЕКАТТЕ 72709. Граници на недвижимия имот: имот 
№ 105013 – полски път, имот № 038006 – нива, имот № 000133 – гробище, 
имот № 038009 – нива. Акт за частна общинска собственост № 
6163/30.07.2010 г. 

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 038003 /нула три осем нула нула три/, 
ЕКАТТЕ 72709 /седем, две, седем, нула, девет/, с площ 9 500 /девет хиляди 
и петстотин/ кв.м. Местонахождение на имота - област Варна, община 
Варна, гр. Варна, с. Тополи, ПИ 038003, ЕКАТТЕ 72709. Граници на 
недвижимия имот: ПИ № 105013 – полски път, ПИ № 038064 - нива, ПИ № 
038065 - нива, ПИ № 000133 - гробище, ПИ № 038004 – нива. Акт за частна 
общинска собственост № 7252/06.12.2012 г. 

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 038010 /нула три осем нула едно нула/, 
ЕКАТТЕ 72709 /седем, две, седем, нула, девет/, с площ 9 879 /девет хиляди 
осемстотин седемдесет и девет/ кв.м.; Местонахождение на имота - област 
Варна, община Варна, гр. Варна, с. Тополи, ПИ № 038010, ЕКАТТЕ 72709. 
Граници на недвижимия имот: ПИ № 105013 – полски път, ПИ № 038009 - 



нива, ПИ № 000133 - гробище, ПИ № 038011 – нива. Акт за частна 
общинска собственост № 7251/06.12.2012 г. 

Оценката на непаричната вноска на община Варна в капитала на 
„Обреди” ЕООД е в размер на 1 562 000 /един милион петстотин шестдесет 
и две хиляди/ лева, съгласно оценителска експертиза изготвена по реда на 
чл. 72, ал. 2 от ТЗ от вещи лица, назначени с Акт за назначаване на вещи 
лица № 20130627084033 от 01.07.2013 г. 

ІІ. Изменя чл. 11 от Устава на Еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Обреди”, който да придобие следния вид: 

„Член 11. 
/1/ Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 

1 572 900 /един милион петстотин седемдесет и две хиляди и деветстотин/ 
лева, разпределен в 15 729 /петнадесет хиляди седемстотин двадесет и 
девет/ дяла с номинална стойност на всеки дял 100 /сто/ лева. 

/2/ Община Варна внася в уставния фонд на дружеството непарична 
дялова вноска на стойност 10 900 лева. Стойността на непаричната дялова 
вноска е определена по реда на Наредбата за оценка на имуществото на 
държавните и общински предприятия при преобразуването им в еднолични 
търговски дружества с държавно имущество, приета с ПМС 179/91 г. 

/3/ Община Варна внася като непарична дялова вноска следните 
имоти оценени съгласно оценителска експертиза изготвена по реда на чл. 
72, ал. 2 от ТЗ от вещи лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица 
№ 20130627084033 от 01.07.2013 г. на стойност 1 562 000 лв.: 

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.1506.401 /десет 
хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и шест. четиристотин и едно/ 
с площ 1632/1952  /хиляда шестстотин тридесет и два кв.м. от общо хиляда 
деветстотин петдесет и два/ кв.м.; СГРАДА с идентификатор 
10135.1506.401.2 /десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и 
шест. четиристотин и едно. две/ със застроена площ 147 /сто четиридесет и 
седем/ кв.м., състояща се от 2 /два/ етажа, изба и тавански етаж; 
конструкция – масивна, година на построяване – 1996 г. и 2004 г.; 
СГРАДА с идентификатор 10135.1506.401.3 /десет хиляди сто тридесет и 
пет. хиляда петстотин и шест. четиристотин и едно. три/ със застроена 
площ 13 /тринадесет/ кв.м.; конструкция – масивна; етажност – 1 /един/ 
етаж; година на построяване – 1996 г. Местонахождение на имота - област 
Варна, община Варна, гр. Варна, ул. „Крали Марко” № 3, ПИ с 
идентификатор 10135.1506.401 и сгради с идентификатори 
10135.1506.401.2 и 10135.1506.401.3 по КК и КР, одобрени със заповед № 
РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК. Граници на имота: ПИ 
10135.1506.401: 10135.1506.827, 10135.1506.399, 10135.1506.400, 
10135.1506.852, 10135.1506.851, 10135.1506.455, 10135.1506.402, 
10135.1506.405, 10135.1506.397, 10135.1506.393, 10135.1506.396. Акт за 
частна общинска собственост № 6805/28.06.2012 г. 



2. СГРАДА с идентификатор № 10135.3516.174.20 /десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и шестнадесет. сто седемдесет и 
четири. двадесет/ със застроена площ 208.00 /двеста и осем/ кв.м.; 
конструкция – масивна; етажност - 1 /един/ етаж; година на построяване – 
2009 г. Местонахождение на имота - област Варна, община Варна, гр. 
Варна, ул. „ Академик Андрей Сахаров” № 1, сграда с идентификатор 
10135.3516.174.20 по КК и КР, одобрени със заповед РД-18-64/16.05.2008 
г. на ИД на АГКК, изменени със заповед КД-14-03-469/16.02.2012 г. на 
началника на СГКК. Граници на недвижимия имот: № 10135.3516.174.14, 
ПИ № 10135.3516.174, ул. „Акад. Андрей Сахаров”, ПИ № 10135.3516.174, 
сграда 10135.3516.174.21, ПИ № 10135.3516.174. Акт за частна общинска 
собственост № 7422/24.04.2013 г. 

3. СГРАДА с идентификатор 10135.3516.174.16 /десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и шестнадесет. сто седемдесет и 
четири. шестнадесет/, със застроена площ 117.00 /сто и седемнадесет/ 
кв.м.; конструкция – масивна; етажност – 1 /един/ етаж; година на 
построяване – 1963 г. Местонахождение на имота - област Варна, община 
Варна, гр. Варна, ул. „Академик Андрей Сахаров” № 1, сграда с 
идентификатор 10135.3516.174.16 по КК и КР, одобрени със заповед РД-
18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със заповед КД-14-03-
469/16.02.2012 г. на началника на СГКК. Граници на недвижимия имот: 
сграда 10135.3516.174.17, ул. „Академик Андрей Сахаров”, ПИ № 
10135.3516.174. Акт за частна общинска собственост № 7420/24.04.2013 г. 

4. СГРАДА с идентификатор 10135.3516.174.17 /десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и шестнадесет. сто седемдесет и 
четири. седемнадесет/, със застроена площ 212.00 /двеста и дванадесет/ 
кв.м., конструкция – масивна; етажност – 1 /един/ етаж; година на 
построяване – 1963 г. Местонахождение на имота - област Варна, община 
Варна, гр. Варна, ул. „Академик Андрей Сахаров” № 1, сграда с 
идентификатор 10135.3516.174.17 по КК и КР, одобрени със заповед РД-
18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със заповед КД-14-03-
496/16.02.2012 г. на началника на СГКК. Граници на недвижимия имот: 
ПИ 10135.3516.174, ул. „Акад. Андрей Сахаров”, сграда 10135.3516.174.16. 
Акт за частна общинска собственост № 7421/24.04.2013 г. 

5. НЕДВИЖИМ ИМОТ № 038008 /нула, три, осем, нула, нула, 
осем/, ЕКАТТЕ 72709 /седем, две, седем, нула, девет/, с площ 13 632.00 
/тринадесет хиляди шестстотин тридесет и два/ кв.м. Местонахождение на 
имота - област Варна, община Варна, гр. Варна, с. Тополи, м-ст „Бостан 
Тарла”, ПИ: 038008; ЕКАТТЕ 72709. Граници на недвижимия имот: имот 
№ 105013 – полски път, имот № 038006 – нива, имот № 000133 – гробище, 
имот № 038009 – нива. Акт за частна общинска собственост № 
6163/30.07.2010 г. 



6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 038003 /нула три осем нула нула три/, 
ЕКАТТЕ 72709 /седем, две, седем, нула, девет/, с площ 9 500 /девет хиляди 
и петстотин/ кв.м. Местонахождение на имота - област Варна, община 
Варна, гр. Варна, с. Тополи, ПИ 038003, ЕКАТТЕ 72709. Граници на 
недвижимия имот: ПИ № 105013 – полски път, ПИ № 038064 - нива, ПИ № 
038065 - нива, ПИ № 000133 - гробище, ПИ № 038004 – нива. Акт за частна 
общинска собственост № 7252/06.12.2012 г. 

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 038010 /нула три осем нула едно нула/, 
ЕКАТТЕ 72709 /седем, две, седем, нула, девет/, с площ 9 879 /девет хиляди 
осемстотин седемдесет и девет/ кв.м.; Местонахождение на имота - област 
Варна, община Варна, гр. Варна, с. Тополи, ПИ № 038010, ЕКАТТЕ 72709. 
Граници на недвижимия имот: ПИ № 105013 – полски път, ПИ № 038009 - 
нива, ПИ № 000133 - гробище, ПИ № 038011 – нива. Акт за частна 
общинска собственост № 7251/06.12.2012 г.”. 

ІІІ. Възлага на Управителя на „Обреди” ЕООД да предприеме 
всички необходими действия за вписване на горепосочените обстоятелства 
по отношение увеличаването на капитала по партидата на дружеството в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и да представи 
актуален устав на дружеството, съобразен с приетите промени към датата 
на приемане на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 
 
 
 
1361-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 79 

от АПК и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13024604ВН/25.10.2013г., Общински съвет – Варна, отменя свое 
решение № 582-9/10/26,27.07.2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
1362-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 1, т. 1 

и чл. 5 от НРУПСЧОВКТД, във връзка с чл. 14, ал. 6 от ЗОС и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № РД13019795ВН-
008ВН/10.12.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие Управителят 
на „Диагностично-консултативен център V Варна – Света Екатерина” 
ЕООД да сключи договор за отдаване под наем на помещения с обща 
площ 220,38 кв.м., съгласно приложение, представляващи: групова зала – 



43,20 кв.м.; кабинет „социален работник” – 7, 00 кв.м.; кабинет 
„индивидуална работа” – 5,60 кв.м.; коридор № 1 – 41,40 кв.м.; коридор № 
2 – 5,58 кв.м.; коридор № 3 – 25,20 кв.м.; коридор № 4 – 5,78 кв.м.; 
компютърна зала – 25,76 кв.м.; зала за хранене – 11,96 кв.м.; логопед – 
27,84 кв.м.; санитарен възел – 8,10 кв.м. и зала за ЛФК – 12,96 кв.м. 
разположени в приземния етаж на масивна двуетажна сграда, цялата със 
застроена площ 833 кв.м., предмет на АОС № 767/29.07.1998 г. и включена 
в капитала на дружеството, със Сдружение с обществено полезна дейност 
„Евроинтеграция” Варна за срок от 5 години. 

Месечната наемна цена се определя на 369,02 лева с ДДС, 
определена съгласно „Методика за определяне на стартови базисни цени 
при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за 
отдаване под наем на нежилищни имоти – общинска собственост”. 

Общински съвет – Варна възлага на Управителя на „Диагностично-
консултативен център V Варна – Света Екатерина” ЕООД 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1363-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД13028135ВН/05.12.2013 г., Общински съвет – Варна 
преобразува чрез сливане ОП „Спортни имоти” и ОП „Спорт за всички” в 
ОП „Спорт – Варна” с адрес на управление гр. Варна, ул. „Селиолу” № 
39А, считано от 01.01.2014 г., като същото приема всички активи и пасиви 
на досегашните общински предприятия по техните баланси към 31.12.2013 
г., и бюджета на двете преобразувани общински предприятия става 
бюджет на новото ОП „Спорт – Варна” за 2014 г. 

 
I. ОП „Спорт – Варна” има предмет на дейност:  
1. Поддръжка и ремонт на спортно-материалната база. 
2. Материално-техническо обезпечаване на общинската спортна 

програма, учебно-тренировъчна дейност на спортните клубове и външни 
прояви. 



3. Безвъзмездно предоставяне, според възможностите на спортните 
обекти и съоръжения за нуждите на детския, ученическия, студентския и 
армейския спорт. 

4. Осигуряване на оптимална заетост на спортно-материалната база 
с цел ефективното й управление. 

5. Организиране и провеждане на начално обучение по плуване в 
басейни, стопанисвани от ОП „Спорт –Варна”. 

6. Експлоатация, организация на ползването, поддръжка и ремонт 
на общински спортно-развлекателни съоръжения за свободното време. 

 
II. Приема Правилник за организацията, дейността и управлението 

на общинско предприятие „Спорт – Варна” и Организационна структура 
на персонала, неразделна част от правилника, с обща численост 150 щатни 
бройки, съгласно приложения, съответно № 1 и № 2 към настоящото 
решение.  

 
III. Утвърждава ОП “Спорт – Варна“, като второстепенен 

разпоредител с бюджетни средства. 
 
IV. Трудовите правоотношения на работещите в преобразуваните 

общински предприятия да се уредят съгласно чл. 123, ал. 1 от Кодекса на 
труда. 

 
V. Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да 

назначи управител на новото ОП „Спорт – Варна” до провеждане на 
конкурс съгласно чл. 55 от ЗОС. 

1363-6-1. На основание чл. 12, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 15, 
ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД13028135ВН/05.12.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие на 
ОП „Спорт – Варна” да бъдат предоставени за безвъзмездно управление 
следните имоти общинска собственост:  

1. Спортен комплекс „Простор”, АОС № 2124/28.09.2001 г.; 
2. Спортен комплекс „Локомотив”, АОС № 2184/15.11.2001 г.; 
3. Плувен комплекс „Приморски”, АОС № 2116/10.09.2001 г.; 
4. База за конен спорт и модерен петобой, АОС № 2988/12.05.2004 

г., АОС № 2989/12.05.2004 г. и АОС №2990/12.05.2004 г.; 
5. Тенис корт „Чайка” АОС № 2460/18.12.2002 г.; 
6. Закрит басейн „Делфини”, АОС № 6091/11.06.2010 г. 
7. Открит спортен комплекс, ледена пързалка и скейтборд парк, 

находящи се в гр. Варна, ж.к. „Младост”, ІІ-ри м.р. – АОС № 
4915/10.04.2008 г. и АОС № 5638/14.04.2009 г. 

8. Спортна зона, гр. Варна, ж.к. „Чайка”, 19-ти п.р. АОС № 
215/14.07.1997 г. 



9. Общински спортен комплекс в гр. Варна, Морска градина до 
Пантеона изграден върху имот държавна собственост, АДС № 
40/18.03.1997 г. 

10.  Гребна база, находяща се в гр. Варна, м-ст „Малка чайка”, пл. 
№ 1 – АОС № 2466/18.12.2002 г. 

Безвъзмездното управление се учредява на ОП „Спорт – Варна” за 
срок от 10 /десет/ години. 

Възлага на кмета на община Варна издаването на заповед за 
безвъзмездно управление на ОП „Спорт – Варна”, както и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 8/ 
 
 
 
1364-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗДС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД13023266ВН-005ВН/30.01.2014 г., Общински съвет – 
Варна взема решение за безвъзмездно придобиване в собственост на 
община Варна на недвижими имоти – държавна собственост, след вземане 
на решение на Министерски съвет на Република България за намаляване 
капитала на „Национална спортна база” ЕАД със стойността на непарична 
вноска, представляваща „Юнашки салон – Варна, находящ се в община 
Варна н.м.: Варна, пл. „Митрополит Симеон”, кв. 136, п. II - /”Юнашки 
салон”/, включващ земя: 1 608 кв.м. и масивна двуетажна сграда /”Юнашки 
салон”/ със застроена площ 616 кв.м., масивна конструкция, подробно 
описан в Акт за държавна собственост № 2433 от 20.05.1999г.” 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
изготвяне на искане до Министъра на регионалното развитие, чрез 
Областен управител на Варненска област, за безвъзмездно придобиване в 
собственост на гореописаните недвижими имоти и сключването на договор 
с Областен управител на област с административен център Варна, след 
решение на Министерски съвет на Република България. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
1365-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от  

ЗОС и  във връзка с чл. 21 от  НРПУРОИ, искане вх. № Д-8-
9200(225)/04.02.2013 г. и по предложение на кмета на община Варна с изх. 
№ Д-8-9200/225/30.12.2013г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 



подписване на анекс към Договор за наем № Д-8-9200(225)/28.03.2008 г., 
сключен между община Варна и „КОКО” ООД, ЕИК103891717, 
представлявано и управлявано от Теодора Иванова Костова за ползване на 
част от имот – частна общинска собственост, представляващ каменна 
сграда, състояща се от едно помещение със застроена площ  60 кв.м. и 
масивна пристройка към нея с площ 21 кв.м., състояща се от склад, 
канцелария и коридор, находящ се в с. Каменар, кв. 43 - предмет на АОС 
№ 409/07.11.1997г. за срок до 10 (десет) години, считано от датата на 
сключване договора. 

Възлага на кмета на община Варна изготвяне на анекс към договора 
и осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
1366-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна задължава Управителя на „Специализирана болница за 
активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ 
ЕООД да представи в 5-дневен срок, считано от датата на настоящото 
заседание, отчет за разходваните средства, отпуснати от община Варна за 
финансовото оздравяване на дружеството, съгласно решение № 1230-
2/26/13,14.12.2013 г., потвърдено с решение № 1294-2/27/13.01.2014 г. на 
Общински съвет – Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 1, 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 
№ 28 

от заседание, проведено на 12.02.2014 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 

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

(1) – промяна в структурата и общата численост на общинската 
администрация и районите. 

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

          
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1367-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14002051ВН/29.01.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява промени в 
общата численост и структура на общинската администрация на община 
Варна и районите „Одесос“, „Приморски“, „Младост“, „Владислав 
Варненчик“ и „Аспарухово“ при община Варна, както следва: 

1. Намалява общата численост на дейност 629 „Други дейности по 
опазване на околната среда“ при община Варна с 10 /десет/ щатни бройки. 

2. Увеличава общата численост на дейност 629 „Други дейности по 
опазване на околната среда“ на районните администрации при община 
Варна с по 2 /две/ щатни бройки за всеки район. 

3. Увеличава числеността на общинската администрация на район 
„Одесос“ с 4 /четири/ щатни бройки, както следва: дейност 122 „Общинска 
администрация“ – дофинансиране – 1 /една/ щатна бройка; дейност 629 
„Други дейности по опазване на околната среда“ – 3 /три/ щатни бройки. 

4. Увеличава числеността на общинската администрация на район 
„Приморски“ с 8 /осем/ щатни бройки, както следва: дейност 122 
„Общинска администрация“ – дофинансиране – 6 /шест/ щатни бройки; 
дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ – 2 /две/ 
щатни бройки. 



5. Увеличава числеността на общинската администрация на район 
„Младост“ с 5 /пет/ щатни бройки, както следва: дейност 122 „Общинска 
администрация“ – дофинансиране – 2 /две/ щатни бройки; дейност 629 
„Други дейности по опазване на околната среда“ – 3 /три/ щатни бройки. 

6. Увеличава числеността на общинската администрация на район 
„Владислав Варненчик“ с 4 /четири/ щатни бройки, както следва: 
дейност 122 „Общинска администрация“ – дофинансиране – 2 /две/ щатни 
бройки; дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ – 2 
/две/ щатни бройки. 

7. Увеличава числеността на общинската администрация на район 
„Аспарухово“ с 4 /четири/ щатни бройки, както следва: дейност 122 
„Общинска администрация“ – дофинансиране – 1 /една/ щатна бройка; 
дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ – 3 /три/ 
щатни бройки. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 5, въздържали се – 2, 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 
№ 28 

от заседание, проведено на 12.02.2014 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 

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

(1) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Ивелин Венелинов 
Вичев и Елеонора Венелинова Вичева от град Варна. 

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

      
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1368-8. 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 Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, и 
във връзка с предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13029192ВН/24.01.2014 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална 
пенсия на децата Ивелин Венелинов Вичев и Елеонора Венелинова 
Вичева от град Варна. 

/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 
№ 28 

от заседание, проведено на 12.02.2014 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО:  Разглеждане на отчет от Председателя на Общински 
съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 
периода 01.08.2013 г. – 31.12.2013 г. 

 
                                           Докл.: Снежана Донева – зам. председател на ОбС  
 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1369-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и 
във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от Правилника за организация и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет – Варна приема отчет на 
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински 
съвет – Варна и неговите комисии за периода 01.08.2013 г. – 31.12.2013 г.”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 1, въздържали се – 2, 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 
№ 28 

от заседание, проведено на 12.02.2014 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за извършените разходи от 
председателя на Общински съвет – Варна, във връзка с участие в 
общото събрание на НСОРБ и НАПОС за периода от 01.10.2013 г. до 
31.12.2013 г.   

 
Докл.: Снежана Донева – зам. председател на ОбС 

  
         

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1370-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, т. 
4 от Наредбата за командировките в страната и във връзка с писмо изх. № 
РД14001988ВН/28.01.2014 год. от Иван Портних – кмет на община Варна с 
приложен отчет, Общински съвет – Варна одобрява отчета за 
извършените разходи от председателя на Общински съвет – Варна за 
командировки в страната за периода от 01.10.2013 г. до 31.12.2013 год. в 
размер на 40 лв. 

/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 
№ 28 

от заседание, проведено на 12.02.2014 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

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

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

Докл.: Аврам Тодоров – Председател на ВрК “ИППОДОСНКВОА”   
          
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1371-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от ЗМСМА и по 
предложение на г-н Аврам Тодоров – Председател на Вр.К 
“ИППОДОСНКВОА” с № ОС14000124ВН/28.01.2014 г., Общински съвет – 
Варна изменя чл. 71 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, като придобива следния вид:  

„Чл. 71, ал. 1: Общинският съветник във връзка с изпълнение на 
задълженията си, определени в чл. 36, ал. 1 от ЗМСМА получава месечно 
възнаграждение в размер на 70 % от възнаграждението на председателя на 
Общински съвет – Варна. 

Ал. 2 се отменя. 
Ал. 3 става ал. 2.“ 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 7, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 

 



1372-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от ЗМСМА и по 
предложение на г-н Аврам Тодоров – Председател на Вр.К 
“ИППОДОСНКВОА” с № ОС14000124ВН/28.01.2014 г., Общински съвет – 
Варна изменя чл. 72 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, както следва: 

- Досегашният текст на чл. 72, ал. 2 се отменя и се създава нова ал. 2 
със следния текст: „При отсъствие без уважителни причини от 
заседание на Общинския съвет, от възнаграждението по чл. 71, ал. 1 на 
общинския съветник се удържа сума в размер на 25 %.“ 

Ал. 3 /нова/ При отсъствие  без уважителни причини от заседание 
на създадените към Общински съвет – Варна постоянни и временни 
комисии, от възнаграждението по чл. 71, ал. 1 на общинския съветник се 
удържа сума в размер на 10 %.  

Ал. 4 /нова/ Когато общинският съветник се включи в работата на 
постоянната или временна комисия 20 минути след предварително 
обявения начален час на заседанието, в което не се е осигурил 
необходимия кворум за започването му, от възнаграждението по чл. 71, ал. 
1 се удържа сума в размер на 5 %.  

Ал. 5 /нова/ За участие в заседание на Общинския съвет и в 
постоянните и временни комисии се счита ако общинският съветник е 
участвал във вземане на над 80 на сто от решенията по дневния ред, за 
което общинският съветник получава възнаграждението по чл. 71, ал. 1.   

Ал. 6 /нова/ За уважителни причини се приемат болничен лист или 
медицинска бележка, удостоверяващ невъзможността за присъствие на 
общинския съветник по здравословни причини или заповед за 
командировка издадена от Председателя на Общински съвет – Варна или 
Кмета на община Варна. 

Ал. 3, ал. 4 и ал. 5 съответно се преномерират на ал. 7, ал. 8 и ал. 9. 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 

 

 

 

 
1373-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3 от ЗМСМА и по 

предложение на г-н Аврам Тодоров – Председател на Вр.К 
“ИППОДОСНКВОА” с № ОС14000124ВН/28.01.2014 г., Общински съвет – 
Варна отменя чл. 87, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на 



Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, а ал. 5 от същия става ал. 4. 

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

 
 
 
 
 

1374-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3 от ЗМСМА и по 
предложение на г-н Аврам Тодоров – Председател на Вр.К 
“ИППОДОСНКВОА” с № ОС14000124ВН/28.01.2014 г., Общински съвет – 
Варна изменя Правилникa за организацията и дейността на Общински 
съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, както следва: 

Чл. 69, ал. 7 се изменя и придобива следния вид: „Решенията и 
протоколите от заседанията на Общинския съвет се довеждат до знанието 
на населението чрез Интернет на web-страницата на община Варна, чрез 
средствата за масово осведомяване и по друг подходящ начин, а решенията 
и протоколите от заседанията на комисиите по чл. 17, ал. 2, се публикуват 
на официалната интернет страница на община Варна от председателя на 
съответната комисия до 7 дни. Оспорването, спирането, отмяната или 
потвърждаването на оспорените актове на Общинския съвет се разгласяват 
по същия ред. Актовете на Общинския съвет се обнародват в Държавен 
вестник, когато това е предвидено със закон”. 

/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 
№ 28 

от заседание, проведено на 12.02.2014 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Доклад на представителя на община Варна Николай 
Лалев Дочев за участието му в Общото събрание на акционерите на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД. 

 
Докл.: Снежана Донева – зам. председател на ОбС 

        
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1375-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 
приема доклада на представителя на община Варна – Николай Лалев Дочев 
от участието му в Общото събрание на акционерите на „Водоснабдяване и 
канализация – Варна” ООД. 

/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 
№ 28 

от заседание, проведено на 12.02.2014 г. 
по точка  тринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на община Варна 
в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация 
– Варна” ООД – гр. Варна да участва в Общото събрание на 
съдружниците, насрочено за 19.02.2014 г. 
 

Докл.: Снежана Донева – зам. председател на ОбС 
 

       
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1376-13. 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. № РД14002585ВН/05.02.14г. на министъра на регионалното 
развитие на Република България – съдружник във „Водоснабдяване и 
канализация – Варна” ООД – гр. Варна, 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 19.02.2014 г. от 10:00 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 „Водоснабдяване и канализация – 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 „Водоснабдяване и канализация – 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 „Водоснабдяване и канализация – 
Варна” ООД – гр. Варна с новоизбраните управител и контрольор” - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува „против“. 

1376-13-1. 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 
сведение. 

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

 
 

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

  
 
     



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 28 

от заседание, проведено на 12.02.2014 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на  община Варна 
– Владимир Велчев Тонев за участие в общото събрание на „Варна 
Ефкон” ООД, насрочено за 14.02.2014 г. 
 

Докл.: Снежана Донева – зам. председател на ОбС 
       
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1377-14. 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. № ОС14000154ВН/03.02.14 г. от Евгений Борисов Жечев – 
управител на „Варна-Ефкон” ООД, Общински съвет – Варна 
упълномощава представителя на съдружника община Варна – общинския 
съветник Владимир Велчев Тонев, да участва в Общото събрание на 
съдружниците на „Варна-Ефкон” ООД, което ще се проведе на 14.02.2014 
г. от 10:00 часа, и да гласува по посочените в предварително обявения 
дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ”Приемане на годишния 
финансов отчет на „Варна-Ефкон” ООД и доклад за дейността на 
дружеството за 2013г.” - Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на решение за 
освобождаване от отговорност на управителя Евгений Борисов Жечев за 
дейността му през 2013г.” - 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: „Приемане на доклада на 
управителя Евгений Борисов Жечев относно постъпила молба за напускане 
на съдружника „Ефкон България” ООД, ЕИК 175159786 и за приемане на 
нов съдружник – акционерно дружество ЕФКОН АГ, създадено и 



регистрирано в Търговски регистър на Австрия, фирмен номер FN 116303 
I, със седалище и адрес на управление – 8074 Рааба, Австрия, ул.”Дитрих 
Келер” № 20. Определяне на процедура и срок за извършване на 
промените по партидата на „Варна-Ефкон” ООД - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна.  

1377-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
съдружниците на „Варна-Ефкон” ООД, представителят на съдружника 
община Варна общинския съветник Владимир Велчев Тонев, на 
следващото заседание на Общинския съвет – Варна да  внесе писмен 
доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

/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 
№ 28 

от заседание, проведено на 12.02.2014 г. 
по точка  петнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО:  Избор на заместник-председател на Общински съвет 
– Варна. 

 
Докл.: Снежана Донева – зам. председател на ОбС 

 
 

Общински съвет – Варна прие следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

1378-15. На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7А, ал. 1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет – Варна избира за заместник-председател на Общинския съвет – 
Варна Добромир Йорданов Джиков. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 15, против – 4, въздържали се – 12, отсъстват – 17/ 
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 
№ 28 

от заседание, проведено на 12.02.2014 г. 
по точка  шестнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Освобождаване и избор на членове на управителни, 
контролни органи и представители на община Варна в общото събрание на 
търговските дружества, собственост на община Варна. 

 
 

    Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
      

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1379-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от 
ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава, като членове на Съвета 
на директорите на “Градски транспорт” ЕАД Свилен Бойчев Камбуров и 
Георги Атанасов Казаков. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
 
1380-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна създава комисия за подготовка на правила и провеждане на 
конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на “Градски 
транспорт” ЕАД в срок от 25 дни, считано от датата на взетото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 10/ 
1380-16-1. Общински съвет – Варна определя, че създадената 

комисия с решение № 1380-16/28/12.02.2014 г. е в състав от 7 /седем/ 
члена, и същата следва да  представи избраните кандидати за членове на 



Съвета на директорите на “Градски транспорт” ЕАД за одобрение от 
Общински съвет – Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 17/ 
1380-16-2. Общински съвет – Варна избира следния състав на 

комисията: 
1. Петко Стоянов Бойновски – Директор на Дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна. 
2.  Жельо Петров Алексиев; 
3. Миглен Георгиев Тодоров; 
4. Владимир Велчев Тонев; 
5. Марио Димитров Шиваров; 
6. Николай Филев Джагаров; 
7.  Иван Николов Луков. 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 11/ 

 
 
 
 

1381-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от 
ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава, като член на Съвета на 
директорите на „Пазари” ЕАД Цветомир Красимиров Грънчаров. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 3, въздържали се – 2, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
1382-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 

от ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета на 
директорите на “Пазари” ЕАД Атанас Божанов Божанов. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 2, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 

 
 
 
 



1383-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 
Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 
община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 
Варна освобождава Янко Петров Станев, като представител на община 
Варна в общото събрание на „Спортен комплекс-Спартак“ АД. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 
 

 

 
1384-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 

Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 
община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 
Варна избира Валентин Петров Станев, като представител на община 
Варна в общото събрание на „Спортен комплекс-Спартак“ АД. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/ 

 
 
 
 
 
 

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 
№ 28 

от заседание, проведено на 12.02.2014 г. 
по точка  седемнадесета от дневния ред 

 
 
 

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

(1) – изменение на Наредбата за рекламната дейност съгласно 
ЗУТ. 

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

    
 
       

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1385-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА във 

връзка с чл. 79 от АПК и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. 
№ РД14001162ВН/16.01.2014 г, Общински съвет – Варна изменя Наредба 
за рекламната дейност съгласно ЗУТ, приложение № 1 към настоящото 
решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, 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 
№ 28 

от заседание, проведено на 12.02.2014 г. 
по точка  осемнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Доклад на представителя на община Варна Ивайло 
Симеонов Бояджиев за участието му в Общото събрание на акционерите 
на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД. 

 
Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

        
 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1386-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 
приема доклада на представителя на община Варна – Ивайло Симеонов 
Бояджиев от участието му в Общото събрание на акционерите на МБАЛ 
„Света Анна – Варна” АД. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 30, против – 1, 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 
№ 28 

от заседание, проведено на 12.02.2014 г. 
по точка  деветнадесета от дневния ред 

 
 

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

 

    Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
 
      

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1387-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 17, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
чл. 13, чл. 14 и чл. 14.1 от Правилника за дейността на Комисията за 
приватизация и следприватизационен контрол при община Варна и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13028493ВН/10.12.2013 г., Общински съвет – Варна изменя свои 
решения № 31-3-1 и № 31-3-2/2/16.11.2011 г., по отношение на членове на 
Комисията по приватизация и следприватизационен контрол от 
администрацията на община Варна като името „Теодора Трендафилова” да 
се чете „Петко Бойновски”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 
 
 
 
1388-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 17, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
чл. 13, чл. 14 и чл. 14.1 от Правилника за дейността на Комисията за 



приватизация и следприватизационен контрол при община Варна и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13028493ВН/10.12.2013 г., Общински съвет – Варна изменя свои 
решения № 751-8 /12/ 24.10.2012 г. и № 817-7-1 /14/ 19.12.2012 г., по 
отношение на членове на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол от администрацията на община Варна, като 
името „Анелия Петлева-Стефанова” да се чете „Стефка Петрова”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 
 
 
 
1389-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 17, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
чл. 13, чл. 14 и чл. 14.1 от Правилника за дейността на Комисията за 
приватизация и следприватизационен контрол при община Варна 
Общински съвет – Варна изменя свои решения № 31-3-1 и № 31-3-2/2/ 
16.11.2011 г., по отношение на членове на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол от администрацията на община Варна като 
името „Борислав Гуцанов Гуцанов” да се чете „Пламен Начков Печев”. 

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

 
 
 
 
1390-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 17, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
чл. 13, чл. 14 и чл. 14.1 от Правилника за дейността на Комисията за 
приватизация и следприватизационен контрол при община Варна 
Общински съвет – Варна изменя свои решения № 31-3-1 и № 31-3-2/2/ 
16.11.2011 г., по отношение на членове на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол от администрацията на община Варна като 
името „Димитър Иванов Чутурков” да се чете „Януарий Марков Вичев”. 

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

 



1391-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т. 
1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Туризъм 
търговия и рекламна дейност” общинският съветник Януарий Марков 
Вичев. 

1391-19-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Януарий Марков 
Вичев да бъде член на ПК “Младежки дейности и спорт”. 

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

 
 
 
1392-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т. 

1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Туризъм 
търговия и рекламна дейност” общинският съветник Благомира Здравкова 
Александрова. 

1392-19-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Благомира 
Здравкова Александрова да бъде член на ПК “Благоустройство и 
комунални дейности”. 

/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 
№ 28 

от заседание, проведено на 12.02.2014 г. 
по точка  двадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Възлагане на кмета на община Варна изготвянето на 
искане до Министъра на регионалното развитие, за безвъзмездно 
придобиване на земята, находяща се под Паметника на българо-
съветската дружба. 

 

    Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
 
      

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1393-20. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да внесе предложение до 
Общински съвет – Варна за упълномощаването му да изготви искане до 
Министъра на регионалното развитие за безвъзмездно придобиване на 
земята, находяща се под Паметника на българо-съветската дружба. 

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

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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