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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 

Иван ЛУКОВ 

Колеги, имате думата. Г-н Радев. 

 

Ради РАДЕВ 

Уважаеми колеги, граждани на град Варна. Във връзка с писмо от 

сметосъбиращите и сметопочистващите фирми на град Варна, отправям 

питане към кмета и администрацията и ще си позволя да ви изчета 

писмото. Адресирано е до мен, като председател на комисията по „БКД“: 

„Уважаеми г-н председател, уведомяваме Ви за някои проблеми касаещи 

поддържането на чистотата на община Варна. 

1. До този момент сумите предвидени за месец януари не са ни 

изплатени.  

2. Сумите предвидени в план сметка за дейност „Чистота“ за 2014 г. 

с включен ДДС, а според чл. 163, ал. 2 от ЗДДС те трябва да са освободени 

от ДДС. 

3. Съгласно Заповед № 3918 от 30.10.2013 г. на кмета на община 

Варна за границите на районите с организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване, и Заповед № 4362 от 02.12.2013 г. на кмета на община 

Варна касаеща реално извършената работа буди безпокойство у нас, че 

сумите предвидени за плащания през месец януари и февруари 2014 г. от 

община Варна за съответната дейност сметосъбиране и сметоизвозване са 

силно занижени и не биха могли да покрият действително извършените 

разходи. 

4. Ежегодно се увеличава броя на обслужваните съдове, включват се 

нови райони за организирано почистване, а квотата не се променя. От 

друга страна системата за заплащане на квотен принцип е крайно остаряла 

и неотразява реалните количества отпадъци генерирани от различните 

райони на Варна. Необходимо е въвеждане на система за заплащане 

съответстваща на реално извършените дейности, като за целта да се 

премине към заплащане на тон – километър. Горепосоченото е заложено, 

като условия в чл. 8, т. 4 от договора за предоставяне на концесия.  



5. Не се заплащат нощните смени по обслужването на чистотата в 

курортните комплекси през летния сезон за 2013 г., т.е. не са заплатени. 

6. Количествата извозените смесени отпадъци за месеците май, 

октомври, ноември, декември са удостоверени с двустранни протоколи за 

1751,50 кубика отпадък, а към момента не са изплатени.  

Уважаеми г-н председател, във връзка с гореизложеното е 

необходимо да се вземат спешни мерки за своевременно решаване на 

съответните проблеми. С уважение: „Адиан“, „Титан“, „Омега клиър“ и 

т.н. 

Искам да запозная кмета с това тъй като, като гражданин на Варна 

държа града да се чисти по-добре, същото заяви и г-н Портних, но ако не 

се плаща на тези фирми не виждам как ще се подобри чистотата на града 

ни. Благодаря за вниманието, колеги. 

 

Иван ЛУКОВ 

Други колеги? Г-н Тодоров. 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Благодаря, г-н председател. Уважаеми г-н Янев, уважаеми г-н 

Портних, уважаеми колеги, гости. Имам два въпрос към кмета на община 

Варна. Първият ми въпрос ще бъде към г-н Портних и той е свързан с 

административното обслужване или процедиране на устройствените 

разработки от община Варна. Г-н Портних, 2012 г. Общински съвет прие 

Общ устройствен план на Варна, който за един дълъг период от време 

беше спрял инвестиционните инициативи в града ни. След влизането му в 

сила се откри възможността на инвеститори да реализират своите проекти 

в община Варна. Съгласно действащия нормативен акт, уреждащ 

отношенията по допускане и изработването, и одобряването на подробните 

устройствени планове, а именно ЗУТ, разрешения за изработване се издава 

в срок един месец от подаване на искането. Съответно в чл. 79 „а“ от 

одобрената наредба от Общински съвет за администрирането на услугите в 

община Варна, същият срок е предвиден – 30 дни. За процедиране, 

съответно приемане на устройствена разработка са предвидени също по 30 

дни. Това би трябвало да значи, че от момента на искане за допускане до 

одобряване на внесената устройствена разработка би трябвало процедурата 

да не трае повече от 90 дни или три месеца. Конкретните въпроси към Вас 

са – спазва ли община Варна тези срокове, като Ви моля в отговора да 

посочите изрични данни. Колко допускания има входирани за последната 

година с искане за разрешаване изработването на ПУП, т.е. колко 

заявления. Колко заявления има входирани за одобряване и в какви 

срокове административния орган се е произнесъл по тях. Ако евентуално 

има просрочване на изпълнението на административната услуга, Ви моля 

да посочите конкретни причини за това. Благодаря ви. 



Вторият ми въпрос също към Вас е – считате ли за допустимо, 

правилно и законосъобразно административен орган да изисква 

прилагането на документи издадени от самия него към заявление за 

изпълнение на административни услуги. Т.е. при изпълнението на една 

административна услуга към подаването на заявлението то се 

окомплектова с определени изискуеми по закон документи. Считате ли за 

нормално към тези документи да има изискване прилагането на документ 

издаден от същия орган, който ще разглежда подаденото заявление. 

Благодаря ви. 

 

Иван ЛУКОВ 

И аз благодаря. Г-жа Савова. 

 

Веселина САВОВА 

Обикновено, когато застана на този микрофон задавам въпроси. Този 

път ще го ползвам, като обръщение към г-н Портних. Целия град е 

разкопан и за първи път хората се радват на това. Така че г-н Портних, 

наистина Ви поздравявам за това, че от не 25, а от 40 години Варна не е 

имала такава инвестиция в инфраструктурата. И затова когато казвам, нали 

позволявам си понякога да кажа „кажи си Иване за закритите обществени 

съвети“, но сега пък казвам „браво Иване“. Пожелавам следващата пролет 

да разкопаете по същия начин друга част от града. Благодаря. 

 

Иван ЛУКОВ 

И аз благодаря.  

 

Маргарита АТАНАСОВА 

Добро утро на всички.  

 

Иван ЛУКОВ 

За микрофона, името. 

 

Маргарита АТАНАСОВА 

Уважаеми … 

 

Иван ЛУКОВ 

Името за протокола. 

 

Маргарита АТАНАСОВА 

Маргарита Атанасова за протокола. Уважаеми г-н Портних, 

уважаеми господа кметове, уважаеми господа общински съветници и 

госпожи, уважаеми г-н Луков, уважаеми граждани. Въпрос към г-н 

Портних, г-н Иван Портних. Като човек изпратен тук на добра воля и 



вестител със запитване от три квартала. Квартал „Младост 1“, „Младост 2“ 

и „Възраждане“. Между нас започна събиране на подписка – уведомление, 

което сме пуснали в момента и са внесени първите 920 подписа за 78 часа 

събрани. Изтече информация, че ъгловото пространство започва да се 

застроява с блокове, които са за малцинствени групи, което ние в нашия 

квартал сме категорично против и от тук използвам трибуната да 

благодаря на единствения кмет, който е бил в нашия квартал – г-жа 

Юнакова, която се намира тук сред вас и направи тези квартали направо 

цветущи градини. Не можем да се съгласим с това нещо, което в момента 

се разпространява и подписката продължава. И второто, което ще се 

обърна към г-н Тодор Иванов, приложил е един правилник, който го е 

качил в сайта на общината. Искам да обясним, че правилник за вътрешен 

ред на община Каменар не е место, където трябва да се изнесе учебник по 

икономика. Написани са цели дялове и освен това молим … 

 

Иван ЛУКОВ 

По-кратко. 

 

Маргарита АТАНАСОВА 

Да, приключвам. Молим да се махне частта, в която ни се забранява 

да снимаме, като ни заплашват с полиция. Това е противозаконно. 

Благодаря. 

 

Иван ЛУКОВ 

Благодаря. Колеги, предлагам … 

 

Слави МИХАЙЛОВ 

Може ли думата? 

 

Иван ЛУКОВ 

Да дадем думата на … 

 

Слави МИХАЙЛОВ 

Думата, ако може.  

 

Иван ЛУКОВ 

Слушам. 

 

Слави МИХАЙЛОВ 

Значи … 

 

Иван ЛУКОВ 

За протокола само името. 



Слави МИХАЙЛОВ 

Слави Михайлов, председател на Националното сдружение на 

сираците в България. Дамата, която се изказа знам, че отговоря за някакви 

там животни, кучета, правозащитна организация и т.н. Молбата ми е да не 

бърка в проблемите на сираците – тези жилища са центрове от семеен тип, 

в тях ще живеят деца не повече от 14 в една къщичка. Две къщички се 

строят. И престанете да спекулирате с това подписки се правят, не знам 

какво се правят, аз като тръгна да се бъркам за кучетата ви, тогава ще 

дойдете да се бъркате за сираците. Оставете ги тия хора да имат къде да 

живеят. Благодарен съм на кмета и общината за това, че прави нещо за тях, 

защото през последните – от 90-та година до сега един сирак не е настанен 

в общинско жилище. Започна да се движи този процес и сега такива, като 

вас с кучета да ми излизат да ми говорят, колко по-добре било за мене къде 

да живея, няма как да стане. Така че в този ред на мисли предлагам на 

общината да не взима на сериозно това, което говори въпросната дама. 

Благодаря ви. 

 

Маргарита АТАНАСОВА 

……………. /н.р./ 

 

Иван ЛУКОВ 

Г-н Недков. 

 

Николай НЕДКОВ 

Аз имам два въпрос към г-н кмета. Единия е какво правим с 

палатката, която стои пред община Варна, какво символизира тя, какво 

показва на гражданите на град Варна. И камарата камъни, всъщност 

счупени плочки, която също стои пред община Варна – мисля, че това не е 

нормален символ да се отбележи някакво събитие. Кога ще се вземат 

мерки това нещо да се премахне, защото то е вече втора година.  

Другия въпрос е, какво питам кмета, какво е направено по 

отношение премахване на незаконните реклами. И спазва ли се всъщност 

правилника върху обекти паметници на архитектурата на културата да не 

се поставят такива. Ако се разходим по центъра на Варна ще видим, че в 

момента там, където е „Бритиш академи“ още стои „Макдоналдс“, който от 

десет години го няма на същото място. И магазин „Манго“, който също го 

няма от пет години на това място. Същото е положението със стотици 

други реклами, които загрозяват града и хубаво е да се отиде, да се види 

един европейски град или пък латиноамерикански град как изглежда, за да 

разберем, че не това е начинът да рекламираме дейност. Освен това 

рекламите, които са по зелените площи по пътя за Варна представляват 

нали грозно подобие на реклами – с различни форми, големи, грамадни, 

пречещи, няма никаква зеленина, а виждаме едни грозни реклами, от които 



се събират смешни суми в сравнение с антиестетиката, която създават не 

само в гражданите на Варна, а и в гостите на Варна. Благодаря. 

 

Иван ЛУКОВ 

Благодаря. Колеги, така като гледам няма желаещи да задават други 

въпроси. Да дадем думата на кмета на община Варна, за да … Г-н кмете? 

Заповядайте да отговори на въпросите. 

 

Филип ЯНЕВ 

Благодаря ви. Г-н председател, г-жо председател, г-н кмете, 

уважаеми общински съветници. Първо искам да направя едно обръщение 

към вас. Уважаеми общински съветници, създайте условия за разширяване 

на гражданското участие и контрол в местната власт. Отчитайте редовно 

дейността си и направете прозрачно управлението на общината. 

Стимулирайте инициативите на гражданите и техните организации, и се 

стремете да ги приобщавате към вашата работа. Провеждайте редовно 

срещи с гражданите и уважавайте техните мнения. Правете компромиси, 

но неотстъпвайте от общите принципи, за да не станете жертви на 

популизма. Изучавайте и прилагайте положителния опит от страните в 

европейската общност и го прилагайте в местното управление. 

Невъзлагайте общински отговорности без адекватно ресурсно осигуряване. 

Помнете, че парите за образование не са разход, а са инвестиция. 

Използвайте идеите на младите хора и ги включвайте за участие в 

различните форми на местната власт. Избягвайте публичните оправдания и 

прехвърлянето на вината между партиите и властите. Гражданите се 

интересуват от резултатите, а не от боричканията и споровете между нас. 

Взаимните обвинения подкопават авторитета и създават в гражданите 

усещането за зле работещи институции. Вярвам, че гласуваното ви доверие 

от гражданите на община Варна е дълбоко осъзната житейска мисия. 

Желая успех на всички общински съветници, здраве, сполука, защото 

вашият успех е успех на гражданите на град Варна.  

Отправените въпроси към кмета ще бъдат разгледани и ще бъде 

отговорено писмено в законосъобразния срок. Благодаря. 

 

Иван ЛУКОВ 

Г-н Тодоров. 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Благодаря г-н председател. Аз ще си позволя да помоля г-н Портних 

поне на втория въпрос да ми отговори сега, защото той е много 

елементарен. Няма нужда нито от проучване, нито от някакво обмисляне 

на същия. Той беше кратък, точен и ясен. Следва ли да се изисква 



прилагането на документи издавани от органа, пред който се подава 

заявлението.  

 

Иван ПОРТНИХ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници. Днеска имах отмяна, но тъй като г-м Тодоров е особено 

настойчив, ще си позволя да взема думата. Естествено, че тази практика 

трябва да бъде преразгледана. В момента се изготвя предложение за 

изменение на наредбите, за да може наистина да се намери едно по-

оптимално решение, за да разберат всичко това част, от което г-н Тодоров 

казва са и така наречените такси „добър ден“. Където гражданите за да 

получат една административна услуга от общината всъщност си плащат и 

висят и по опашки съответно, за да получат съответните бележки от 

същата администрация. Така че това се работи в момента да бъде 

променено. Наистина по други въпроси ще отговоря писмено в 

установените срокове. Радвам се, че днес много млади хора са в сградата 

на общината, надявам се те да видят в дълбочина това, което се случва. 

Надявам се това да не ги разочарова. Надявам се, че те ще си тръгнат след 

днешния ден мотивирани, голяма част от тях да търсят реализация в 

структурите и на местната администрация и в перспектива може би сред 

тях има и едни бъдещи общински съветници. Важно е младите хора да 

бъдат въвличани в тези процеси. Важно е те да разберат, че всъщност 

заниманието с политика не е мръсна работа, това всъщност означава, че те 

взимат своето бъдеще, бъдещето на децата си в своите ръце. По отношение 

на дебата, който днеска беше провокиран във връзка с връщането на 

решението ми за преразглеждане, т.е. на решението на общинския съвет, 

връщането което аз направих за преразглеждане – само едно уточнение 

искам да направя. Така или иначе проведохме срещи с председателския 

съвет, на тези срещи бяха разгледани различни хипотези. Аз не оспорвам 

волята на съвета, вие днеска го декларирахте и показахте. Най-вероятно в 

действителност това е правилното решение, което вие сте взели, но 

разбира се и аз ще потърся възможността по правен път да отреагирам 

така, както позволява закона. Благодаря. Успешна работа.  

 

Йорданка ЙОРДАНОВА /“Мениджър за един ден“/ 

Уважаеми колеги … 

 

Миглен ТОДОРОВ 

Благодаря, г-жо председателствуваща. Исках да използвам 

възможността да благодаря за отговора на г-н Портних. Изключително 

приятно изненадан съм за това, че той много добре разбра какъв беше 

подтекста на въпроса, а именно беше да напомня, че на 30.10.2013 г. му 

отправих този въпрос по отношение на издадената заповед 1008. Считам, 



че мина достатъчно време, пет месеца и би следвало екипа до сега да има 

становище по същата дали тя е законосъобразна, категорично считам че не 

е, но все пак ще изчакам до другото заседание на Общински съвет, за да 

получа по-точен отговор. Благодаря. 

 

Йорданка ЙОРДАНОВА /“Мениджър за един ден“/ 

Г-н Радев. 

 

Ради РАДЕВ 

Колеги, след като шест месеца дебатираме проблематиката на 

сметопочистването във Варна, исках отговора да е за варненци, не 

персонално за мен. Не виждам защо се получава така, че след решение на 

Общински съвет относно приемане на бюджета на град Варна на фирмите 

не се плаща. Не виждам защо се получава така, че се плаща само на 

определени фирми и в контекста на какво една дейност може да се 

преценява, че е по-важна от друга. Проблематиката не е само със 

сметопочистването, проблематиката е с много фирми, на които им стоят 

задължения неразплатени от община Варна от миналата година. И редно е 

кмета да отговори не на общинския съветник Ради Радев, а на варненци, на 

какво се дължи всичко това. И ако вината се крие някъде в 

администрацията да ни се посочи, кой е човека, и как си е позволил да 

реагира по този начин. Благодаря ви за вниманието.  

 
 

 

 

 

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 

№ 29 

от заседание, проведено на 12.03.2014 г. 

по точка  втора от дневния ред 
 

 

 ОТНОСНО:   Повторно 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. 
 

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

        

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1394-2. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-14-7706-87/26.02.2014 г. на областен 

управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 

Варна приема повторно свое решение № 1346-2/28/12.02.2014 г. относно 

учредяване на Общински фонд „Култура“ и приемане на Правилник за 

работата на фонд „Култура“ на община Варна, като допълва с нов § 4 в 

преходни и заключителни разпоредби от Правилника за работа на фонд 

„Култура“, със следния текст: 

- „Срокът по чл. 19 от Правилника за работа на фонд „Култура” 

за 2014 г. да се счита до 20 дни след влизане в сила на настоящия 

Правилник. 

- В Насоки за кандидатстване за финансиране на фестивали, 

конкурси и творчески проекти по фонд „Култура” - 2014 година, в 

направление - 1 „Фестивали и конкурси“ и направление 2 „Творчески 

проекти“, крайния срок за подаване на проектните предложения се изменя 

от 14.03.2014 г. на 21.03.2014 г.  

Приетите Правилник за работа на фонд „Култура“ и Насоки за 

кандидатстване за финансиране на фестивали, конкурси и творчески 

проекти по фонд „Култура” – 2014 година, са съответно приложение № 1 и 

приложение № 2 към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 



1395-2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед необходимостта 

от спешно осигуряване на средства за кандидатстването  и 

финансирането на фестивали, конкурси и творчески проекти по фонд 

„Култура” - 2014 година, Общински съвет – Варна допуска 

предварително изпълнение на решение № 1394-2/29/12.03.2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 29 

от заседание, проведено на 12.03.2014 г. 

по точка  трета от дневния ред 

 

ОТНОСНО:  Повторно разглеждане на предложения за решения от 

ПК “Собственост и стопанство” относно: 

(1) – преобразуване на ОП „Спортни имоти” и ОП „Спорт за 

всички” в ОП „Спорт – Варна”, приемане на правилник и организационна 

структура на новосъздаденото ОП. 

 

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

 

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1396-3. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-14-7706-87/26.02.2014 г. на областен 

управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 

Варна приема повторно свое решение № 1363-6 и 1363-6-1/28/12.02.2014 г. 

относно преобразуване на ОП „Спортни имоти” и ОП „Спорт за всички” в 

ОП „Спорт – Варна”, приемане на правилник и организационна 

структура на новосъздаденото ОП, със следните изменения: 

І. 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 

01.04.2014 г., като същото приема всички активи и пасиви на досегашните 

общински предприятия по техните баланси към 31.03.2014 г., и бюджета на 

двете преобразувани общински предприятия става бюджет на новото ОП 

„Спорт – Варна” за 2014 г. 

 ІІ. 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. Организационната структура влиза в сила считано от 01.06.2014 г. 

 



ІІІ. На основание чл. 12, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 15, ал. 2 от 

НРПУРОИ и във връзка с предложение на 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: 

 І. Сгради, разположени на територията на ПИ 10135.2556.351 

идентичен на УПИ ІV – за спортни зали „Простор”, в кв. 997А по плана на 

5-ти подрайон на гр. Варна, предмет на АОС № 4009/2006 г., а именно: 

 1. Сграда с идентификатор 10135.2556.351.1 със застроена площ 715 

кв.м., предмет на АОС № 2124/2001 г.; 

 2. Сграда с идентификатор 10135.2556.351.2 със застроена площ 382 

кв.м., предмет на АОС № 2124/2001 г.; 

 3. Сграда с идентификатор 10135.2556.351.3 със застроена площ 189 

кв.м., предмет на АОС № 2124/2001 г.; 

 4. Сграда с идентификатор 10135.2556.351.4 със застроена площ 1901 

кв.м., предмет на АОС № 2124/2001 г. 

  ІІ. Сгради, разположени на територията на ПИ 10135.3516.162 

идентичен на УПИ ХІV-12,13 – „за спорт и възстановителни дейности”, в 

кв. 27, по плана на 26 подрайон на гр. Варна, предмет на АОС № 5928/2009 

г., а именно: 

 1. Сграда с идентификатор 10135.3516.162.1 със застроена площ 2645 

кв.м., предмет на АОС № 2184/2001 г.; 

 2. Сграда с идентификатор 10135.3516.162.2 със застроена площ 697 

кв.м., предмет на АОС № 2184/2001 г.; 

 3. Сграда с идентификатор 10135.3516.162.3 със застроена площ 41 

кв.м., предмет на АОС № 2184/2001 г.; 

 4. Сграда с идентификатор 10135.3516.162.4 със застроена площ 105 

кв.м., предмет на АОС № 2184/2001 г. 

 ІІІ. Сграда с идентификатор 10135.3516.163.2 със застроена площ 

358 кв.м., предмет на АОС № 7057/2012 г., разположена на територията на 

ПИ 10135.3516.163, предмет на АОС № 5929/2009 г. 

 ІV. Сгради и съоръжения, разположени в ПИ 10135.1509.15, 

съставляващи плувен комплекс „Приморски”, предмет на АОС № 

2116/2001 г. и АОС № 4890/2008 г., а именно: 

 1. Олимпийски плувен басейн „Юлиян Русев” с размери 25х50 м.; 

 2. Детски басейн; 

 3. Плувен басейн с кула за скачане с размери 20х50 м.; 

 4. Трибуни 2 броя с тоалетни и помпени помещения, разположени 

под тях; 

 5. Сграда - детски съблекални; 

 6. Сграда Централен блок – административно-битова сграда, с 

изключение на: магазин със застроена площ 174,28 кв.м., находящ се на 



приземен етаж; магазин със застроена площ 14,02 кв.м. и кафе-

сладкарница със застроена площ 86,22 кв.м., находящи се на втория етаж; 

 7. Сграда – машинно помещение. 

 V. База за конен спорт – Юг, както следва: 

 1. Сграда с идентификатор 10135.2029.32.1 със застроена площ 429 

кв.м., предмет на АОС № 7521/2013 г.; 

 2. Сграда с идентификатор 10135.2029.32.2 със застроена площ 457 

кв.м., предмет на АОС № 7521/2013 г.; 

 VІ. База за конен спорт – Север, както следва: 

 1. Сграда с идентификатор 10135.2128.11.1 със застроена площ 667 

кв.м., предмет на АОС № 2988/2004 г.; 

 VІІ. База за модерен петобой, както следва: 

 1. Сграда с идентификатор 10135.2053.69.1 със застроена площ 188 

кв.м., предмет на АОС № 6991/2012 г.; 

 2. Сграда с идентификатор 10135.2053.69.2 със застроена площ 62 

кв.м., предмет на АОС № 6991/2012 г.; 

 VІІІ. Спортен комплекс, находящ се гр. Варна, на територията на 

ж.к. „Чайка” в ПИ 10135.2562.82 идентичен на УПИ ІІІ – „за спортен 

комплекс, открити и закрити тенис кортове и подземни гаражи”, кв. 54, по 

плана на 19-ти подрайон на гр. Варна, предмет на АОС № 6774/2012 г. 

 ІХ. Спортни съоръжения, находящи се в гр. Варна, ж.к. „Младост”, 

ІІ-ри м.р., а именно: 

 1. Открит спортен комплекс, находящ се на територията на ПИ 

10135.3512.240, предмет на АОС № 5638/2009 г.; 

 2. Скейтборд парк, находящ се на територията на ПИ 10135.3512.240, 

предмет на АОС № 5638/2009 г.; 

 3. Ледена пързалка към открит спортен комплекс, находящ се на 

територията на ПИ 10135.3512.270, предмет на АОС № 5639/2009 г. 

 Х. Гребна база, разположена в гр. Варна, на територията на местност 

„Малка Чайка”, включваща ПИ 10135.5200.93 с площ 15148 кв.м. и сгради 

(закрит гребен басейн, 2 бр. хангара за лодки, обслужваща сграда и сграда 

за гориво-смазочни материали), предмет на АОС № 2466/2002 г.  

 ХІ. Спортна зона и детска зона, разположени на територията на ПИ 

10135.2562.199 с площ 7582 кв.м., предмет на АОС № 5592/2009 г., 

включваща баскетболно игрище, игрище за мини футбол, павилион за 

охрана, алея и алейно осветление, игрални съоръжения, парково 

оборудване, парково и ефектно осветление и напоителна система. 

 ХІІ. Сграда – закрит басейн „Делфини” с идентификатор 

10135.3511.577.1 със застроена площ 666 кв.м., предмет на АОС № 

6091/2010 г. 

 ХІІІ. Общински спортен комплекс, разположен на територията на 

ПИ 10135.2561.1 в Историческото ядро на Морската градина, предоставен 

за безвъзмездно управление на община Варна съгласно Договор № 182 от 



26.04.2012 г., сключен с Областния управител на област с 

административен център Варна, включващ футболно игрище, волейболно 

игрище и тенис корт. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за – 34, против – 3, въздържали се – 3, 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 

№ 29 

от заседание, проведено на 12.03.2014 г. 

по точка  четвърта от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Повторно разглеждане на 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 следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

1397-4. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-14-7706-87/26.02.2014 г. на областен 

управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 

Варна приема повторно свое решение № 1381-16/28/12.02.2014 г. относно 

освобождаване, като член на Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за – 9, против – 23, въздържали се – 2, отсъстват – 14/ 

Решението не се приема. 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

1398-4. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване със Заповед № РД-14-7706-87/26.02.2014 г. на областен 

управител на област с административен център Варна, Общински съвет – 

Варна приема повторно свое решение № 1382-16/28/12.02.2014 г. относно 

избор за член на Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за – 12, против – 16, въздържали се – 2, отсъстват – 18/ 

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 

№ 29 

от заседание, проведено на 12.03.2014 г. 

по точка  пета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 

(1) – даване на съгласие община Варна да поеме дългосрочен 

общински дълг от Регионален фонд за градско развитие АД и „СОСИЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, чрез инициатива JESSICA.  
 

   Докл: Тодор Балабанов – Председател на ПК „ФБ“ 

       

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1399-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 

1, чл. 19а от ЗОД, чл. 39, т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията и 

реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на община Варна и по предложение на кмета на община Варна с 

изх. № РД14005399ВН/07.03.2014 г., Общински съвет – Варна реши: 

Дава съгласие община Варна да поеме дългосрочен общински дълг 

от Регионален фонд за градско развитие АД и „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ 

ЕКСПРЕСБАНК” АД чрез инициатива JESSICA с цел реализация на 

проект: изграждане на открити паркинги на бул. „Приморски“ от ул. 

„Преслав“ до ул. „Черноризец Храбър“ и рехабилитация на прилежащата 

инфраструктура на бул. „Приморски“ и ул. „8-ми ноември“, район Одесос, 

гр. Варна в размер до 1 320 123 лв., при следните основни параметри: 

Кредитори: 

- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие  

- Кредитна линия Б: „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД 

 

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 

Валута – лева 



Размер на кредита - до 440 000 (четиристотин и четиридесет хиляди) 

Срок на усвояване – до 5 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 30.09.2014 г. 

– Главницата се изплаща на плавно нарастващи тримесечни вноски 

– Лихвен период – тримесечен 

Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент – 1,5% 

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 450 000 евро (четиристотин и петдесет 

хиляди евро), равняващи се на 880 123 лв. (осемстотин и осемдесет хиляди 

сто двадесет и три лева) по фиксинга на БНБ. 

Срок на усвояване – до 5 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 30.09.2014 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 други 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. 



Общински съвет – Варна 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за – 35, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 12/ 

 

 

 

 

1400-5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед необходимостта 

от спешно осигуряване на средства чрез поемане на дългосрочен общински 

дълг от Регионален фонд за градско развитие АД и „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ 

ЕКСПРЕСБАНК” АД по инициатива JESSICA с цел реализация на проект 

за изграждане на открити паркинги на бул. „Приморски“ от ул. „Преслав“ 

до ул. „Черноризец Храбър“ и рехабилитация на прилежащата 

инфраструктура на бул. „Приморски“ и ул. „8-ми ноември“, район Одесос, 

гр. Варна, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решение № 1399-5/29/12.03.2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 29 

от заседание, проведено на 12.03.2014 г. 

по точка  шеста от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Младежки дейности и спорт” относно: 

(1) – създаване на Работна група. 
 

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

        
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1401-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 4 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общински съвет – Варна реши: 

1. Създава работна група с цел изготвяне на Стратегия за 

развитието на спорта на територията на община Варна за периода 2014-

2020 г., във състав от 11 члена. 

Заседанията на Работната група са открити. Работната група следва 

да представи проект на Стратегия за приемане с решение на заседание на 

Общински съвет – Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –  20, против – 2, въздържали се – 7, отсъстват – 19/ 

 

 

1402-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна възлага на председателя на общинския съвет да предложи 

състав на работната група, създадена с решение № 1401-6/29/12.03.2014 г. 

за утвърждаване на следващото заседание. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –  22, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 15/ 
  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 29 

от заседание, проведено на 12.03.2014 г. 

по точка  седма от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Избор на членове на Съвета на директорите на 

“Градски транспорт” ЕАД, по предложение на комисия създадена с 

решение № 1380-16/28/12.02.2014 г. 
 

 

    Докл.: Жельо Алексиев – общински съветник 

      

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1403-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна избира членове на Съвета на директорите на “Градски 

транспорт” ЕАД, по предложение на комисия създадена с решение № 

1380-16/28/12.02.2014 г. на Общински съвет – Варна, както следва: 

1. Максим Божидаров Тодоров. 

2. Тодор Георгиев Докимов. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за – 33, против – 0, въздържали се – 1, 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 

№ 29 

от заседание, проведено на 12.03.2014 г. 

по точка  осма от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО:  Промени в състава 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: 

 

1404-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 

Общински съвет – Варна освобождава от състава на “Опазване и 

възпроизводство на околната среда”, Вр.К “Структури и общинска 

администрация” и Вр.К “Изработване проект на Правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаймодеиствието му с общинската администрация” общинският съветник 

Миглен Георгиев Тодоров. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –  32, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 

 

 

 

 

1405-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 

Общински съвет – Варна освобождава от състава на Вр.К “Структури и 

общинска администрация”, Вр.К “Изработване проект на Правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 



взаймодеиствието му с общинската администрация” и Вр.К “Опазване и 

възпроизводство на околната среда” общинският съветник Янко Петров 

Станев. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –  32, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 

 

1406-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 

Общински съвет – Варна освобождава от състава на Вр.К “Опазване и 

възпроизводство на околната среда” общинският съветник Славчо Славов 

Славов. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за –  32, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 


