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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джагаров, заповядайте. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател, най-напред ми прави впечатление, че г-н кмета не 

уважава заседанията на общинския съвет, което не говори добре. 
 
Иван ЛУКОВ 
Моля за тишина в залата. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
И тъй че не мога да се обърна към г-н кмета. Г-н председател, 

уважаеми колеги, на по-предното заседание на общинския съвет поставих 
въпроса, два въпроса на г-н кмета – за съжаление до ден днешен нямам 
отговор. Първото ми питане беше по отношение на завършването на 
Аспарухов мост, който влезе като решение на общинския съвет за 
следващия седемгодишен период. След изясняването на проекта за 
интермодален център се установи, че в този проект от 15 млн. няма пари за 
проектиране на това продължение. За това искам да го задам още веднъж – 
г-н кмете, до кога ще игнорирате, вече повече от шест месеца, това 
решение на общинския съвет, тъй като всеки един проект започва с 
проектиране. Мисля, че това е неуважение към общинския съвет и към 
гражданите на Варна. Второто ми питане, което също е свързано с решение 
на общинския съвет по отношение на интегрирания план за развитие на 
град Варна за следващия седемгодишен период е свързан със 
строителството на нова библиотека. И въпросът ми е конкретен – г-н 
кмете, аз и комисията по градоустройство, архитектура и строителство Ви 
запита какво става с подробния устройствен план, до къде стигна, ще може 
ли тази година да бъде завършен този проект. Г-н председател … 

 



Иван ЛУКОВ 
Колеги, да ви помоля за тишина в залата. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
И третият ми въпрос – отправих питане до г-н кмета по отношение 

на плащане данък, т.е. такса за събиране на смет, тъй като имаше 
оплаквания от конкретна гражданка. Днеска ми беше връчен отговор, 
който съдържа цитиране на закони и правилници. Не може така формално 
да се отговаря на питането. Аз питам за конкретния случай, който е 
известен на администрацията и бих желал този отговор да бъде, тъй като е 
минало повече от един месец, да ми бъде връчен в следващата седмица. В 
противен случай ще се обърна към други органи на управление. Благодаря 
ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Недков. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Преди повече от година 

възложихме на кмета на община Варна съвместно с ръководството на 
МБАЛ „Св. Анна“ и Министерство на здравеопазването да разработят 
проект и да започнат изграждането на съвременен травма-център на 
територията на „Св. Анна“. Към този момент поне някакви видими 
действия не се забелязват. Въпросът ми е към кмета – започнати ли са 
действия по това решение на общинския съвет, ако да – какви, ако не –
защо.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Други колеги? Г-н Атанасов. 
 
Христо АТАНСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми заместник – кметове, уважаеми 

колеги. Питането ми към администрацията е следното и то пак е свързано с 
храненето на децата в детските градини. Значи, само ще кажа в отговор на 
колегите, които се изказаха, че .. Значи, вкарахме директорките на 
детските градини в един § 22, както и сами себе си. Питането ми към кмета 
и към администрацията, макар че ги няма хората, които може би трябва да 
отговорят е – има ли ясна стратегия, план и решение за това какво и по 
какъв начин, как ще бъде осъществено храненето в детските градини. Има 
ясни становища и на АДФИ и на СФУК, и на самите директорки, 
директори на детските градини. Просто никой до сега не излезе да каже 
точно и ясно по какъв начин ще се реши този проблем. Общината в лицето 
на г-н кмета и на директора на дирекция искам ясно и точно да отговорят. 



На следващата сесия и като общински съветник, и като баща, и като член 
на родителско настоятелство каня всички родители, които смятат, че 
храненето на техните деца е от значение, да дойдат на следващата сесия 
тука и да чуят ясните отговори на администрацията по какъв начин ще 
бъде решено това. Както каза и колегата, един път за винаги. Така чух по 
микрофона. Благодаря. 

 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-жа Карапетян. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Като стана въпрос за детски градини, моят въпрос към тези, които 

отсъстват днес, към кмета на община Варна и към директора на дирекция 
„Образование, младежки дейности и спорт“ е следния: колко деца от град 
Варна са останали без места в детски градини, но не само тези, които са 
тригодишните. Тези, които са тригодишните разбрахме, има информация. 
Но миналата година сигурно също ен на брой тригодишни деца са 
останали без места в детската градина, които сега са четиригодишни. 
Задавам този въпрос не защото така питам, а защото ежедневно, айде не 
ежедневно но всеки месец ми се обажда по някоя майка с молба за помощ. 
Аз не мога да помогна, когато няма места в детските градини. Миналата 
година, по време на предизборната кампания кметът, сегашния кмет на 
Варна г-н Портних обещаваше, че за шест месеца ще реши проблема с 
детските градини, той знаел как. Една година мина – все още няма места в 
детските градини. И другото – то не е питане, то е препоръка. Планирайте 
си действията, когато строите детски градини и когато отваряте нови 
крила. Не е възможно в един град, където децата много ясно са 
регистрирани и се знае в кой район на града има повече деца и в кой по-
малко, да се обяснява на родителите от „Чайка“, че трябва да си закарат 
децата във „Владиславово“, защото там има места. И другото, което се 
подразних от едно интервю на г-жа Христова по „Дарик“, което за мен не 
знам, не може така да се говори, че общината и държавата няма 
ангажимент и не е длъжна да осигурява места на децата в детските 
градини. Какво е длъжна да прави общината освен да събира данъци и да 
разходва средства в тази връзка? Това пак е не само мое питане, а и на 
възмутени родители. Та, да обобщя, тъй като ги няма и за да не ми 
отговарят както на предния ми въпрос миналата сесия, когато нямаше кмет 
тук – с наредби, цитиране, и т.н. Конкретно колко деца, знае ли се броя на 
децата, които са четиригодишни и които са петгодишни, и които нямат 
места в детските градини. Ще се планира ли .. И шестгодишни. Ще се 
планира ли работата по изграждане на детски градини, по наемане на 
помещения, защото г-н Портних миналата година обясняваше как ще 



наема помещения и ще прави детски градини, а сега това се оказва 
невъзможно. Това е проблем, който касае много млади хора в този град, 
които за да имат възможност да работят децата им трябва да са в детски 
градини. И не можеш да им кажеш „ми това е положението, ходете си в 
частни детски градини“.  

И другият ми въпрос в тази връзка – аз искам да ми се предостави 
копие на разрешението, което община Варна е получила да увеличи 
групите от 25 деца на 30. Тъй като същата госпожа Христова обясни в 
ефира на „Дарик“, че община Варна е получила разрешение да увеличи 
групите. Искам това да го видя, тъй като пак по информация на майки в 
детските градини в групите има не повече от 25 – 26 легла. Какво ще се 
случи, ако всичките 30 деца в един ден отидат на детска градина? Къде ще 
спят тия деца? Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Други колеги по точката? Няма. Искате думата или само 

стоите до микрофона? 
 
Полина СТАВРЕВА 
Да, бих искала думата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Е ми кажете. Аз как да знам. 
 
Полина СТАВРЕВА 
Здравейте г-н Луков, искам думата. 
 
Иван ЛУКОВ 
Да, заповядайте. 
 
Полина СТАВРЕВА 
Казвам се Полина Ставрева, представител на родителите, сдружение 

„Родители за Варна“. Имам въпрос директно към Вас – налице е решение 
на Общински съвет от шести месец 2013 г., в което се фиксира изходни 
точки за възстановяване на класни стаи и обособяване на малък 
физкултурен салон в училищната сграда в кв. „Чайка“. За изпълнение на 
задължението на община Варна по Закона за местната администрация и 
местното самоуправление да осигури нормална база за учебен процес. В 
същото време г-н кмета на срещи с родителската общност на няколко пъти 
пред много свидетели устно обеща, че двете възстановени училищни стаи 
с наши средства, на училищното настоятелство няма да се разрешат. Но в 
момента тече страхотен натиск върху директорката на училището от г-жа 
Христова, публично на събрание на директорите и от г-жа Генова, 



регионален инспекторат на образованието във Варна, двете в синхрон й 
оказват натиск в полза на директора на Математическа гимназия и 
неговото желание да руши, а нашите деца да нямат класни стаи. Въпрос – 
питам Ви г-н Луков: първо защо и какви действия предприехте Вие, като 
председател на Общински съвет да осигурите нормално функциониране в 
базата на основно училище „Захари Стоянов“; проведохте ли разговори с 
г-н кмета и с г-жа Лилия Христова в партийната ви секция. Второ – ще се 
разпоредители към общинска администрация незабавно да въведе график, 
този който е гласуван 2013 г., за да се възстановят останалите две класни 
стаи и да се обособи физкултурен салон, тъй като в момента нашите деца 
играят физическо в класните стаи. А половината са настанени в мази и 
подблокови пространства. Трето – имате ли мнение директно по 
административния произвол, който дирекцията „Образование, младежки 
дейности и спорт“ извършва, а г-н кмета мълчи във връзка с произвола 
административния срещу нашите деца. Става дума за децата – не за 
родителите, не за учителите, не за директорката, а за децата в „Чайка“. 

Въпрос към г-н кмета – г-н Портних, нищо че Ви няма, задаваме 
въпрос, защото ние сме тука и нашите деца са тука. Ще издадете ли 
заповед за изпълнение на решението на Общински съвет от 2013 г. за 
извършване на възстановяване на стаите и обособяване на физкултурен 
салон за децата на кв. „Чайка“.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джагаров. Само да отговоря съвсем на кратко. Председателя на 

общинския съвет е пръв сред равни. Така че общинския съвет е колективен 
орган и той си е вземал своите решения. От тук нататък изпълнението на 
решенията е в правомощията на другия орган. 

 
Полина СТАВРЕВА 
Г-н Луков, към Вас има входирана подписка от 450 гласа на 

родители от 04.06. чрез Вас, да запознаете останалите общински съветници 
във връзка с настояването на родителите тези преустройства да продължат, 
а не да се роши. Живеем в XXI в. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така е, абсолютно сте права, подписката е получена, резолирана е, 

пратена е до всички съветници, запознати са съветниците. Това, което аз 
мога да направя съм го направил, уверявам Ви. 

 
Полина СТАВРЕВА 
Моля Ви да се издаде някаква заповед, наредба към принципала, 

защото …  
 



Иван ЛУКОВ 
Разбрах, благодаря. Да не влизаме в диалогов режим. 
 
Полина СТАВРЕВА 
Добре, благодаря Ви. Извинявайте. 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, не. Ела те, заповядайте горе в кабинета да си поговорим и да Ви 

разясня, че аз … 
 
Полина СТАВРЕВА 
Добре, благодаря Ви.   
 
Иван ЛУКОВ 
… нямам никакви правомощия да издавам заповеди. Благодаря. 

Заповядайте, г-н Джагаров. И пак Ви казвам, заповядайте горе да си 
поговорим.  

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Уважаеми колеги, днеска имаше две изказвания по отношение на 

училище „Захари Стоянов“. Искам да ви напомня малко история – 
решението на общинския съвет е взето преди решението на 
Административния съд, тъй като г-жа Тодорка Колева, директор на 
„Захари Стоянов“ съдеше община Варна. Висшия административен съд 
отхвърли това искане и решението на общинския съвет преди това 
решение на Административния съд. Знаете, че решенията на съдебната 
власт се изпълняват. Искам да ви напомня, че вече втори мандат се 
занимаваме с училище „Захари Стоянов“. Днеска чухме обвинения срещу 
кмета, срещу председателя на общинския съвет, срещу директор на 
регионалния инспектор по образование. Аз искам да попитам какво ще 
удовлетвори г-жа Тодорка Колева, тъй като тя настройва родителите, тъй 
като всеки един родител обича децата си, тя обвинява за всичко това, което 
тя прави останалите хора. Но във България, във Варна има закони, има 
правилници. Всички трябва да се подчиняваме на тези правилници. Г-н 
председател, аз мисля, че има решение и Вие трябва това решение да го 
огласите на сесия на общинския съвет, за да стане ясно на обществеността 
за какво става въпрос. Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Решението е огласено и е публикувано в местните медии 

и е на сайта, и така. … Г-жа Маргарита Атанасова. 
 
 



Маргарита АТАНСАОВА 
Добър ден на всички … 
 
Иван ЛУКОВ 
Ще ви помоля за тишина в залата. 
 
Маргарита АТАНСАОВА 
Уважаеми дами и господа, уважаеми г-н Луков, обръщам се към вас 

с едно запитване. На предната сесия попитах, през 2013 г. на 08.08. съм 
подала молба за една площадка, която трябва да се поправи между блокове 
129 – 130. На 24.04.2014 г. 135 подписа на майките, които са от двата блока 
имат точно 135 деца, за това каре, да се оправи тази детска площадка и сме 
поискали да се засади по програмата „Зелена Варна“ няколко дървета. 
Тогава вие се ангажирахте с този проблем. В момента от 10.06. пак 
подавам още едно запитване какво става, защото отговор към настоящия 
момент нямаме. Лятото напредна, явно и тази година няма да се направи 
нищо, така че моля общинските съветници, пуснато е до тях, както и до 
Вас, и до кмета, по някакъв начин да изградим тази площадка. Второтж, 
което е – на построения тротоар, който е от времето на г-н Кирил 
Йорданов започващ от кръстовището тук, бул. „Сливница“ надолу е 
направен за граждани. Така. На там се направиха един куп заведения. Над 
„Макдоналдс“ се намира заведението „Турски ресторант“, което е вземало 
разрешение от одесоското кметство за 35 кв. Не може едно тротоарно 
временно право да се изгради постройка, която да е постоянна. В момента 
подавам сигнал, че е направена постоянна, до всички ви, постоянна 
постройка, в която вътре е заградено дори и дърво, което е оставено само 
короната и естествено, че то ще загине по този начин. Третото нещо – до 
самия ресторант се намира едно сухо дърво, тъй като вече чух какво е 
станало в морската градина, това сухо дърво е наклонено на една страна, 
следващия момент белата която може да стане, моля общинските 
съветници или там които отговарят, да отидат да го премахнат. Четвъртото 
нещо, което се обръщам към вас и ви моля – тъй като се касае за тази 
обществена популация, навсякъде пишете за тези кучета и имате 
постоянно, и имате един екип, който е за регистрация на домашните 
животни. Кога този екип ще влезе в ромските махали, за да ги регистрира? 
Мястото му не е в морската градина и да изпадат в конфузни ситуации в 
следствие на което журналистите да пишат това нещо – защо кучето 
препикало дървото, праз глобата, на съдията. Съдията води дело. Защо 
води някой кучето си и как така го измериха това куче, че е десет 
килограма, като не носят кантар, нямало намордник – прас на един адвокат 
веднага това. Това не е работното място на тези хора. Благодаря ви много. 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Само за сведение да ви кажа – засичам времената. Г-н 

Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, аз изчаках да излязат хората от „Захари 

Стоянов“ и тогава ще кажа. Г-н Джагаров, всеки път мога да се занимавам 
със съдбата на 400 деца. Независимо от това, че не ги познавам и не знам 
защо трябва да ги деля на Математическа гимназия и на „Захари Стоянов“, 
и т.н. А това, че този проблем не намира решение означава, че не го 
обсъждаме там където трябва и по начина, по който трябва. Елементарно е. 
Защото, ако тези хора, които бяха тук в залата седнат на една маса и ясно и 
точно без някакви командорене и без някакъв административно-
тъпанарски стил се налагат заповеди, при всички положения ще разберат 
кое е по-добре за децата им. И ако сме взели решение в Общински съвет, 
то трябва да се изпълни. Ако не се изпълнява, тогава трябва да се каже 
какво точно правим. В друга посока. Ето това липсва в случая. Този 
диалог, който го няма с хората от „Захари Стоянов“ е едно доказателство 
за незрялост на отговорните фактори, които се занимават с този проблем. 
Пълна незрялост. Аз не защитавам „Захари Стоянов“, не защитавам 
Математическа гимназия. Тука достатъчно клиенти има на 
математическата гимназия. Обаче как така 400 деца ги оставяме ей тъй. 
Тука обещахме ли, че спортния салон ще е две класни стаи? Обещахме. 
Взехме ли решение? Взехме. Иска ли някой да го руши? Иска го. Е ми поне 
трябва да седнем с тях. Второ, решението на съда влязло ли е в сила или не 
е влязло? Влязло в сила. Е ми дайте да мислим какво правим. Какво е това 
нещо да хвърляш на произвола на съдбата? Аз не познавам директора на 
„Захари Стоянов“, не познавам и другия директор. Даже ще ви кажа нещо 
– най-известния във Варна директор на училище загуби авторитета си пред 
мен, след като се запознах с него. Това е както във всяка професия. Затова 
аз смятам, че този въпрос трябва да се разгледа и ако трябва да се 
разглежда на сесия пак. И ако трябва всеки път ще се разглежда. Направих 
изказването си сега, когато излязоха хората, за да не се печелят евтини 
дивиденти. Но въпросът с децата на „Захари Стоянов“ трябва да се 
разгледа и трябва да се реши, и то в полза на децата. Не споря с Вас 
професоре и не ме интересува дали Диан Даскалов, Вие и още пет човека 
ще ми лобирате десет години за Математическа гимназия. Аз лобирам 
само и единствено за дечицата в кв. „Чайка“. Затова направих изказването 
си, като излязоха хората. 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Реплика. 
 



Иван ЛУКОВ 
Реплика от г-н Джагаров. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н Станев, Вие твърдите, че казвате истина в последна инстанция. 

Само че от кога Вие сте общински съветник? Аз ще Ви извадя протоколите 
колко пъти се е обсъждал въпросът за „Захари Стоянов“ само за 
последните два мандата и тогава Вие трябва да се извините на целия 
Общински съвет че това, което казахте, че не се е занимавал общинския 
съвет, че не е търсил решения е чиста лъжа. Казвам – Вие лъжете.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Колеги, да не влизаме в диалогов режим. Благодаря ви за 

изказванията. Няма други желаещи за изказвания по точката. 
Тъй като кмета е в служебна командировка, някой от заместниците 

има ли желание да отговори на някой въпрос? Заповядайте, г-н Иванов. 
 
Христо ИВАНОВ 
Уважаеми г-н председател, общински съветници, граждани и колеги.  
 
Иван ЛУКОВ 
Да ви помоля за тишина, колеги. 
 
Христо ИВАНОВ 
На поставените въпроси, поради служебната ангажираност на кмета, 

ще бъде отговорено писмено. 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря.  
Преминаваме към втора точка 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 
№ 32 

от заседание, проведено на 12.06.2014 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение 
№1444-8/30/28,29.04.2014 г. на Общински съвет – Варна.  
 

      Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
     
    
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1510-2. На основание чл.  21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от  ЗМСМА, 
чл. 62, ал. 2 АПК, Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна 
фактическа грешка в решение № 1444-8/30/28, 29.04.2014 г., в частта на 
наименованието на приетата Наредба, както следва: 

вместо: “Наредба за управление на правото на собственост върху 
частта на община Варна от капитала на търговските дружества” да се чете: 
“Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху 
частта на община Варна от капитала на търговските дружества”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 1, 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 

№ 32 
от заседание, проведено на 12.06.2014 г. 

по точка  трета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Отмяна на решение № 1485-11/30/28, 29.04.2014 г. на 
Общински съвет – Варна. 

   
Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

 
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1511-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от  ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна отменя свое решение № 1485-11/30/28, 29.04.2014 г. за 
изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за финансово 
подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени 
организации и неформални младежки групи по Програма „Младежки 
дейности“ на община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 4, 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 
№ 32 

от заседание, проведено на 12.06.2014 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Сформиране на оперативна група за наблюдение на 

изпълнението на Общински план за развитие на община Варна за периода 
2014 - 2020 г. 

 
Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

        
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1512-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

2 и т. 8 от ЗМСМА и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД14008800ВН/10.04.2014 г., Общински съвет – Варна избира следните 
общински съветници от Общински съвет – Варна, които да бъдат 
включени при сформирането на оперативна група за наблюдение на 
изпълнението на Общински план за развитие на община Варна за 
периода 2014 - 2020 г., както следва: 

Основни членове: 
1. Николай Красимиров Георгиев 
2. Николай Филев Джагаров 
3. Людмил Стефанов Цветков 
Резервен член: 
1. Януарий Марков Вичев 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 6, 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 
№ 32 

от заседание, проведено на 12.06.2014 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
 

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

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

(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение. 

(3) – поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение № 1 
към решение № 1413-4(30)/28, 29.04.2014 г. на Общински съвет – Варна. 

(4) – изменение в Приложение № 1 към решение № 1413-4(30)/28, 
29.04.2014 г. на Общински съвет – Варна. 

 
 Докл.: доц. Лидия Петкова – Председател на ПК „Здравеопазване“ 

   
     
   
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
 

1513-5. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на  Общински съвет 
– Варна  № 1349-3/28/12.02.2014 г. и на база здравен статус, Общински 
съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени 
в приложение към настоящото решение. 

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



1514-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 
от ЗМСМА и на база здравен статус, Общински съвет – Варна не отпуска 
финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
 
 
1515-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и  чл. 62, 

ал. 2 от АПК и във връзка с писмо с изх. № З14000396ВН/26.05.2014 г. от 
д-р Миглена Бояджиева, директор на дирекция „Здравеопазване“, във 
връзка с решение на  Общински съвет – Варна  № 1349-3/28/12.02.2014 г. и 
на база здравен статус, Общински съвет – Варна допуска поправка на 
очевидна фактическа грешка в т. 40 и т. 41 от Приложение № 1 към 
решение № 1413-4(30)/28, 29.04.2014 г. на Общински съвет – Варна, както 
следва: 

 
1. в т. 40 вместо „Жана Матеева Великова, молба вх. № 

РД14004757ВН/28.02.2014 г. за съпругът й Ганчо Пенков Ненов - отпуска 
500 /петстотин/ лв. за медикаменти и консумативи, които не се или 
частично реимбурсират от НЗОК”.   

- да се чете “Жана Матеева Великова, молба вх. № 
РД14004757ВН/28.02.2014 г. - отпуска 500 /петстотин/ лв. за медикаменти 
и консумативи, които не се или частично реимбурсират от НЗОК”.  

  
2. в т. 41 вместо „Деница Антонова Димитров, молба вх. № 

РД14006603ВН/20.03.2014 г. за синът й Кристиан Йорданов Колев - 
отпуска 500 /петстотин/ лв. за медикаменти и консумативи, които не се или 
частично реимбурсират от НЗОК и ХДР”.   

- да се чете “Денница Антонова Димитрова, молба вх. № 
РД14006603ВН/20.03.2014 г. за синът й Кристиан Йорданов Колев - 
отпуска 500 /петстотин/ лв. за медикаменти и консумативи, които не се или 
частично реимбурсират от НЗОК и ХДР”.   

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 



1516-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и  чл. 62, 
ал. 2 от АПК и във връзка с писмо с изх. № З14000396ВН/26.05.2014 г. от 
д-р Миглена Бояджиева, директор на дирекция „Здравеопазване“, във 
връзка с решение на  Общински съвет – Варна  № 1349-3/28/12.02.2014 г. и 
на база здравен статус, Общински съвет – Варна изменя т. 41 от 
Приложение № 1 към решение № 1413-4(30)/28, 29.04.2014 г. на Общински 
съвет – Варна, като вместо 500 лв. отпуска сумата от 1700 лв.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 

 
 

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 
№ 32 

от заседание, проведено на 12.06.2014 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
 

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

(1) – приемане на годишни финансови отчети, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2013 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на 
одитори за 2014 г. на: 

– “ОБРЕДИ” ЕООД; 
– „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 
СТАМАТОВ - ВАРНА” ЕООД; 

– „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВАРНА” ЕООД; 

– „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
ПО ПНЕВМО - ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВАРНА” 
ЕООД; 

– „АМБУЛАТОРИЯ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЦЕНТЪР ЗА 
ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВАРНА” ЕООД; 

– „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ 
МАРКОВ - ВАРНА” ЕООД; 

– „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
СПОРТНА МЕДИЦИНА 1 - ВАРНА“ ЕООД; 

– “ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 “СВЕТА 
КЛЕМЕНТИНА” – ВАРНА” ЕООД; 

– “ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ 
ИВАН РИЛСКИ – АСПАРУХОВО - ВАРНА” ЕООД; 

– “ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – 
ВАРНА” ЕООД; 

– “ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 – 
ВАРНА” ЕООД; 



– “ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V ВАРНА 
– „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕООД; 

– “ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР “ЧАЙКА” 
ЕООД. 

(2) – одобряване на пазарна оценка на вещно право на строеж върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
жк „Младост“ I-ви м.р. 

(3) – възлагане на кмета на община Варна сключване на договор за 
хранене на деца в детските градини и градински групи в ОДЗ и ЦДГ с 
„Ученическо и столово хранене“ ЕАД – 100 % общинска собственост, 
считано от 01.07.2014 г. 

(4) – бракуване на ДМА, собственост на „Специализирана болница 
за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов 
Марков – Варна” ЕООД. 

(5) – отмяна на решение № 2102-5/21/24.03.2010 г. и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА 
ЦЕЛ „ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНИ КОНТАКТИ 
НА ДЕЦА И ЛИЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ” – клон Варна, 
върху имот-частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, ул. 
„Панайот Кърджиев” № 5. 

(6) – упълномощаване представителя на акционера община Варна – 
общинския съветник Ивайло Симеонов Бояджиев, да участва в Общо 
събрание на акционерите на МБАЛ „СВЕТА АННА – ВАРНА“ АД. 

(7) – възлагане на управителите на общинските дружества и 
общински предприятия на територията на община Варна да публикуват 
служебните си телефони. 

 
 Докл.: Владимир Тонев  – общински съветник 

 
       
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1517-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на “Обреди” ЕООД, ЕИК 813106564, за 2013 г. 

1517-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност Любчо Иванов Любчев – управител на “Обреди” ЕООД, за 
периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.  

1517-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 



отговорност контрольорите на “Обреди” ЕООД – Христо Койчев Станев и 
Тошко Вълчев Грудев за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1517-6-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Обреди” ЕООД – Марина Петрова 
Панайотова-Карапетян, за периода 01.01.2013 г. до 06.08.2013 г.  

1517-6-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Обреди” ЕООД – Димитър Господинов 
Колев, за периода 06.08.2013 г. до 31.12.2013 г.  

1517-6-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Слав Минчев Танев – дипломиран 
експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на “Обреди” 
ЕООД за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
 
1518-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – 
Варна” ЕООД, ЕИК 000090065, за 2013 г. 

1518-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл.147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Радослав Минков Минков – управител на 
“Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1518-6-2.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – 
Варна” ЕООД – проф. Стефан Иванов Тодоров за периода от 01.01.2013 г. 
до 31.12.2013 г. 

1518-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Слави Димитров Генов – 



дипломиран експерт счетоводител, за извършване на одиторски контрол на 
“Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1519-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна” ЕООД, ЕИК 000091879, за 2013 г. 

1519-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Руслан Здравков Тошев – управител на 
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – 
Варна” ЕООД за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1519-6-2.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница по очни болести 
за активно лечение – Варна” ЕООД – Николай Желязков Недялков за 
периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1519-6-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Пенка Кирилова Жекова – 
управител на “ТУРЕКСПЕРТ” ООД – Варна, за извършване на одиторски 
контрол на “Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение – Варна” ЕООД за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
1520-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Петър Стефанов Генов – управител на “Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна” ЕООД за периода от 01.01.2013 г. до 20.02.2013 г.  

1520-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Станимир Димитров Киряков – управител на 
“Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за периода от 20.02.2013 г. 
до 31.12.2013 г. 

1520-6-2.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД – 
Ирина Тодорова Делчева за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 2, против – 30, въздържали се – 12, отсъстват – 4/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 
1521-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Специализирана болница за активно лечение 
по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, ЕИК 
000090147, за 2013 г. 

1521-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. д-р Никола Милев Бакалов 
дипломиран експерт счетоводител, за извършване на одиторски контрол на 
“Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 



1522-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на “Амбулатория – групова практика за 
специализирана медицинска помощ – Център за психично здраве – 
Варна” ЕООД, ЕИК 813154839, за 2013 г. 

1522-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Цветелина Христова Търпоманова – управител на 
“Амбулатория – групова практика за специализирана медицинска 
помощ – Център за психично здраве – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1522-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Амбулатория – групова практика за 
специализирана медицинска помощ – Център за психично здраве – 
Варна” ЕООД – Румяна Петкова Вълчева за периода от 01.01.2013 г. до 
31.12.2013 г.  

1522-6-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов – 
управител на “Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Амбулатория – групова практика за специализирана медицинска 
помощ – Център за психично здраве – Варна” ЕООД за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
1523-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Специализирана болница за активно лечение 
на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД, ЕИК 000090154, за 2013 г. 

1523-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност доц. д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м. – управител на 
“Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 



1523-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – 
Варна” ЕООД – Милена Славова Димова за периода от 01.01.2013 г. до 
31.12.2013 г. 

1523-6-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Цветомира Бойкова Радева – 
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 
“Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 

 
1524-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на “Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина 1 – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161, за 2013 г. 

1524-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Лазар Атанасов Пашков – управител на “Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД за 
периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1524-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина 1 – Варна” ЕООД – Калина Вълчева Пеева за периода 
от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1524-6-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов – 
управител на “Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – 
Варна” ЕООД за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 



1525-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично - консултативен център 1 “Света 
Клементина” – Варна” ЕООД, ЕИК 000090026, за 2013 г. 

1525-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Иван Иванов Иванов - управител на “Диагностично - 
консултативен център 1 “Света Клементина” – Варна” ЕООД от 
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1525-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора 
на “Диагностично - консултативен център 1 “Света Клементина” – 
Варна” ЕООД  Веселин Божимиров Ангелов за периода от 01.01.2013 г. 
до 31.12.2013 г. 

1525-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично - консултативен център 1 “Света Клементина” – 
Варна” ЕООД за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 

 
 
 
 
 
 
 

1526-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично - консултативен център Свети 
Иван Рилски – Аспарухово - Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за 2013 г. 

1526-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Татяна Колева Аврамова – управител на 
“Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски – 
Аспарухово - Варна” ЕООД за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1526-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора 
на “Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски – 



Аспарухово - Варна” ЕООД Николай Иванов Николов за периода от 
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1526-6-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ” ООД за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски – 
Аспарухово - Варна” ЕООД за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1527-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично консултативен център 3 – 
Варна” ЕООД, ЕИК 813154554, за 2013 г. 

1527-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева – управител на 
“Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1527-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център 3 – 
Варна” ЕООД – Адриана Владимирова Мавродинова за периода от 
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1527-6-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ” ООД за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 



1528-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично - консултативен център 4 - 
Варна” ЕООД, ЕИК 813116984, за 2013 г. 

1528-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Соня Георгиева Цекова - управител на “Диагностично- 
консултативен център 4 - Варна” ЕООД, за периода от 01.01.2013 г. до 
31.12.2013 г. 

1528-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично - консултативен център 4 - 
Варна” ЕООД – доц. д-р Светослав Калчев Калевски за периода 
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.  

1528-6-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично- консултативен център 4 - Варна” ЕООД за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
 
 
1529-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично – консултативен център V Варна 
– Света Екатерина” ЕООД, ЕИК 813152934, за 2013 г. 

1529-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Галинка Иванова Павлова – управител на 
“Диагностично – консултативен център V Варна – Света Екатерина” 
ЕООД за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1529-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично – консултативен център V 



Варна – Света Екатерина” ЕООД доц. Константин Георгиев Трошев за 
периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

1529-6-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов – 
управител на “Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично - консултативен център V Варна – Света Екатерина” 
ЕООД за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1530-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично - консултативен център “Чайка” 
ЕООД, ЕИК 103514755, за 2013 г. 

1530-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Александра Василева Манушева - управител на 
“Диагностично - консултативен център “Чайка” ЕООД за периода от 
01.01.2013 до 31.12.2013 г. 

1530-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично - консултативен център 
“Чайка” ЕООД - д-р Емил Димитров Иванов за периода от 01.01.2013 г. 
до 31.12.2013 г. 

1530-6-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично - консултативен център “Чайка” ЕООД за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 



1531-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
предл. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, и по предложение на 
кмета на община Варна с изх. № АУ019798ВН-008ВН/15.04.2014 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка на ограниченото вещно 
право на строеж за едноетажна сграда с идентификатор 10135.3512.89.1 – 
търговски обект със застроена площ 170 кв.м. върху недвижим имот-
частна общинска собственост по АОС № 7403/12.04.2013 г., 
представляващ ПИ 10135.3512.89, целият с площ 362 кв.м., при граници на 
имота: ПИ 10135.3512.90, ПИ 10135.3512.86, ПИ 10135.3512.88, ПИ 
10135.3512.87, идентичен с УПИ І-„за обществено обслужване”, кв. 4, по 
плана на жк „Младост” І-ви м.р., гр. Варна, одобрен със заповед № Г-
105/13.12.2001 г. на кмета на община Варна, изготвена от оценител на 
имоти, в размер 61 000,00 (шестдесет и една хиляди) лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на един квадратен метър 358,82 (триста 
петдесет и осем лева осемдесет и две стотинки) лева, без включен ДДС. 

1531-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 
4 от ЗОС, във връзка с § 17, ал. 2, изречение второ от ПР на ЗУТ, в 
изпълнение на „Годишната програма за разпореждане и управление с 
общинска собственост за 2014 г.“, и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № АУ019798ВН-008ВН/15.04.2014 г., Общински съвет - 
Варна реши да бъде учредено на ЕТ „Вики - Илия Кръстев” и „ВИВ-95” 
ЕООД, с управляващ и представляващ Илия Захариев Кръстев възмездно 
право на строеж върху земя-частна общинска собственост по АОС № 
7403/12.04.2013 г., представляваща ПИ 10135.3512.89, целият с площ 362 
кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.3512.90, ПИ 10135.3512.86, ПИ 
10135.3512.88, ПИ 10135.3512.87, идентичен с УПИ І-„за обществено 
обслужване”, кв. 4, по плана на жк „Младост” І-ви м.р., гр. Варна, 
одобрен със заповед № Г-105/13.12.2001 г. на кмета на община Варна, за 
съществуваща сграда с идентификатор 10135.3512.89.1 – търговски обект 
със застроена площ 170 кв.м., по одобрената по горе пазарна цена. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват –4/ 
 
 
 
 
 
1532-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

12, ал. 1, т. 13 от ЗОП и по предложение на общинските съветници 



Валентин Петров Станев, Николай Лалев Дочев и Жельо Петров Алексиев 
с № ОС14000729ВН/06.06.2014 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Възлага на кмета на община Варна да осъществява функцията 
хранене на децата в детските градини и градински групи в ОДЗ на 
територията на община Варна. 

2. Възлага на кмета на община Варна в качеството си на възложител 
по чл. 7, т. 1 от ЗОП да сключи договор за хранене на децата в детски 
градини и градински групи в обединени детски заведения /ОДЗ/ на 
територията на община Варна с „Ученическо и столово хранене“ ЕАД – 
100 % общинска собственост, считано от 01.07.2014 г. 

3. Възлага изпълнението и контрола по договора на директорите на 
детските градини и обединените детски заведения /ОДЗ/ на територията на 
община Варна. 

4. Определя цена по договора за хранене /оклад и режийни разноски/ 
съгласно решение на Общински съвет – Варна № 3475-8/Протокол № 36 от 
10,11,18.08.2011 г., както следва: 

- Оклад – 1.97 лв., без ДДС; 
- Режийни разноски – 1.59 лв., без ДДС. 
4.1. При актуализацията на бюджет 2014 г.  да се направи 

мотивирано предложение от прокуриста  на „Ученическо и столово 
хранене“ ЕАД за размера на режийните разноски, което да бъде 
съгласувано с представители на директорите на детски градини, 
представители на администрацията на община Варна и представители на 
общинския съвет. 

5. Плащанията по договора да се извършват от директорите на 
детските градини и обединените детски заведения /ОДЗ/ в рамките на 
предоставените им делегирани бюджети. 

6. В случай на определяне на цена по чл. 12, ал. 5 от ЗОП по 
Методиката за определяне на цената на договорите, по-ниска от 
определените в т. 4, задължава прокуриста на „Ученическо и столово 
хранене“ ЕАД дружеството да възстанови по бюджетите на детските 
градини и обединените детски заведения /ОДЗ/ средствата, получени като 
разлика за периода на изпълнение, до влизане в сила на получената цена по 
чл. 12, ал. 5 от ЗОП. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 5/ 
 
 
1533-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17 от Наредба 

за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 
Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с писмо от доц. 
д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м. – управител на “Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко 



Антонов Марков – Варна” ЕООД с № ОС14000714ВН/14.06.2014 г. и по 
предложение на ПК „Собственост и стопанство“, Общински съвет – Варна 
дава съгласие на “Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД, да бъде бракувано следното ДМА, собственост на дружеството, а 
именно: компютърен томограф Sytec 3000. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
  
 
 
 
 
 
1534-6. 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. № 
РД13020828ВЛ-004ВН/01.04.2014 г., Общински съвет – Варна, отменя свое 
решение № 2102-5/21/ 24.03.2010 г. 

1534-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 и 
ал. 6 от ЗОС, по реда на чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на община Варна с изх. № РД13020828ВЛ-004ВН/01.04.2014 г., 
Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЦЕНТЪР ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНИ КОНТАКТИ НА ДЕЦА И ЛИЦА 
СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ” – клон Варна, ЕИК 1046867790026, с 
адрес на управление: гр. Варна, жк „Вл. Варненчик”, бл. 303, вх. 10, ап. 22, 
представлявано от Анелия Димитрова Тимофеева - Маринова, върху имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к „Вл. 
Варненчик”, ул. „Панайот Кърджиев” („Изток”) № 5, кв. 23, представляващ 
масивна жилищна сграда на етаж и сутерен със застроена площ 80 кв.м. и 
дворно място с площ 256 кв.м., предмет на АОС № 512/27.01.1998 г., за 
срок от 5 (пет) години. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
1535-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 



покана вх. № РД14000687ВН/22.05.2014 г. от Министерство на 
здравеопазването на Република България, Общински съвет – Варна 
упълномощава представителя на акционера община Варна – общинския 
съветник д-р Ивайло Симеонов Бояджиев, да участва в Общо събрание на 
акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, което ще се проведе на 
16.06.2014 г. от 11:00 часа и да гласува по посочените в предварително 
обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Доклад на съвета на 
директорите за дейността на дружеството през 2013 г.“ – 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: „Одобряване на годишния 
финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от регистриран одитор“ 
– 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 консолидирания 
доклад за дейността за 2013 г.“ – Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община 
Варна. 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на консолидиран 
годишен финансов отчет за 2013 г., заверен от регистриран одитор“ – Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност 
на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.“ – Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на регистриран одитор 
за 2014 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в състава на съвета 
на директорите“ – Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува „против“. 

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне на мандата на 
новоизбрания съвет на директорите“ – Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 
община Варна. 

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне възнаграждението 
на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено 
управлението“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 
с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 



ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в капитала на 
дружеството” – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 
„против“. 

ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в устава на 
дружеството” – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 
„против“. 

1535-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, представителят на 
акционера община Варна общинския съветник д-р Ивайло Симеонов 
Бояджиев, на следващото заседание на Общинския съвет – Варна да  внесе 
писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 5/ 
 

 

 

1536-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна задължава управителите на общинските търговски  
дружества и общински предприятия на територията на община Варна да 
публикуват всички служебни телефони – стационарни и мобилни, 
заплащани от същите на интернет страницата на община Варна и на 
официалната интернет страница на съответното дружество или 
предприятие. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
 

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 
№ 32 

от заседание, проведено на 12.06.2014 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на община Варна в 
Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – 
Варна” ООД да участва в заседанието, насрочено на 09.09.2014 г.  

 
    Докл.: Снежана Донева – зам. председател на ОбС 

      
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1537-7. 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 с № РД14009117ВН/15.04.2014 г. от Валентин Вълканов – управител 
на „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 09.09.2014 г. от 11:00 часа, и да 
гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като 
има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на управителя 
на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД - 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 - 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 контрола на „Водоснабдяване и канализация – Варна” 
ООД – гр. Варна с новоизбрания управител и контрольор” – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува „против“.  

1537-7-1. 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 – 38, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 6/ 
 

 

 
 

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

  
 
     

 
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 32 

от заседание, проведено на 12.06.2014 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 

 ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на акционера 
община Варна, да участва в Общото събрание на акционерите на „Спортен 
Комплекс „Спартак”АД, насрочено на 23.06.2014 г. и възлагане на кмета 
на община Варна предприемане на действия относно ползване на 
спортната база. 

 
Докл.: Снежана Донева – зам. председател на ОбС 

 
  

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1538-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
покана вх. № ОС14000688ВН/22.05.2014 г. от Съветът на директорите на 
СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД, Общински съвет – Варна 
упълномощава представителя на акционера община Варна – общинския 
съветник Валентин Петров Станев, да участва в Общо събрание на 
акционерите на СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД, което ще се 
проведе на 23.06.2014 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: Доклад за дейността на 
дружеството за 2013 г. и вземане на решение за освобождаване от 
отговорност на членовете на Съвета на директорите за действията им по 
управление на дружеството през 2013 г. Проект за решение: „Общото 
събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството 
през 2013 г. и освобождава от отговорност членовете на Съвета на 
директорите за действията им по управление на дружеството през 2013 г.” 
– 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 годишния 
финансов отчет и доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за 2013 
г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема 
годишния финансов отчет и доклад на експерт-счетоводителя на 
дружеството за 2013 г.”  - 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: Разглеждане на финансовия 
резултат на дружеството за 2013 г. и вземане решение за покриване 
загубата на дружеството за 2013 г. Проект за решение: „Общото събрание 
на акционерите приема предложения от Съвета на директорите вариант 
загубата на дружеството за 2013 г. да се отнесе счетоводно в загуби от 
минали години.” - Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

 ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на одитор-дипломиран 
експерт-счетоводител, който да провери и завери годишния финансов 
отчет на дружеството за 2014 г. Проект за решение: „Общото събрание на 
акционерите избира предложения одитор-дипломиран експерт-
счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на 
дружеството за 2014 г.” - Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

1538-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
акционерите на СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД, 
представителят на акционера община Варна общинския съветник Валентин 
Петров Станев, на следващото заседание на Общинския съвет – Варна да  
внесе писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

1538-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна дава съгласие и упълномощава представителят на община Варна 
Валентин Петров Станев при участието си в Общото събрание на 
акционерите на Спортен комплекс „Спартак” АД, да внесе проект на 
предложение за вземане на следното решение:  

- освобождаване на Илияна Русанова Кръстева, като втори 
изпълнителен директор  и член на Съвета на директорите; 

- освобождаване на Гошо Дичев Танчев, като член на Съвета на 
директорите; 

- избор на Антон Аладаров Фажев, като втори изпълнителен 
директор с равни права и задължения с избрания;  

- избор на Красимир Димитров Зафиров, като член на Съвета на 
директорите. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 0, въздържали се – 8, отсъстват – 9/ 
 
 



1539-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна изменя свое решение № 1071-11/22/06.08.2013 г., както 
следва: 

Общински съвет – Варна дава съгласие и упълномощава 
представителят на община Варна Валентин Петров Станев при участието 
си в Общото събрание на акционерите на Спортен комплекс „Спартак” 
АД да внесе проект на предложение за вземане на следното решение:  

- Спортен комплекс „Спартак” АД да сключи договор за 
безвъзмездно и безсрочно ползване на спортната му база и спортните 
съоръжения от ФК „Спартак - 1918”. 

1539-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да прекрати договор 
сключен между СК „Локомотив“ и СК „Спартак“ и да сключи нов договор 
с ФК „Спартак - 1918” за ползване на спортната база и спортните 
съоръжения на стадион „Локомотив“ от ФК „Спартак - 1918”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 3, въздържали се – 9, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 32 

от заседание, проведено на 12.06.2014 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

 ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на акционера 
община Варна, да участва в Общото събрание на акционерите на „Овергаз 
Изток“ АД, насрочено на 18.06.2014 г. 

 
Докл.: Снежана Донева – зам. председател на ОбС 

  
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1540-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
покана с № РД14011867ВН/20.05.2014 г. от Изпълнителния директор на  
„ОВЕРГАЗ ИЗТОК” АД, Общински съвет – Варна упълномощава 
представителя на акционера община Варна – общинския съветник Петър 
Николаев Липчев, да участва в Общо събрание на акционерите на 
„ОВЕРГАЗ ИЗТОК” АД, което ще се проведе на 18.06.2014 г. от 15:00 часа 
и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, 
като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Годишен доклад за дейността 
на дружеството през 2013 г. Проект за решение: „Общото събрание на 
акционерите одобрява доклада Съвета на директорите за дейността на 
дружеството през 2013 г.” -  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: Годишен финансов отчет на 
дружеството за 2013 г. Приемане на решение за разпределение на 
финансов резултат от дейността на дружеството през 2013 г. Проект за 
решение: „Общото събрание на акционерите одобрява Годишния 
финансов отчет на дружеството за 2013 г. и предложението за 
разпределение на реализираната печалба.” - 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: Доклад на регистрирания 
одитор на дружеството за 2013 г. Проект за решение: „Общото събрание 
на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството 
за 2013 г.” - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад на Одитния комитет. 
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на 
Одитния комитет.” - Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от отговорност 
на членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 
2013 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите 
освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от 
отговорност за дейността им до 31 декември 2013 г.” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на регистриран одитор за 
проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. 
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема 
предложението на Одитния комитет на дружеството за избор на 
регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 
2015 г.” - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на Одитен комитет на 
дружеството за 2015 г. и утвърждаване на бюджета му. Проект за 
решение: „Общото събрание на акционерите избира членовете на Одитния 
комитет и определя размера на възнаграждението им.” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на бюджета на 
Съвета на директорите за 2014 г. и 2015 г. Проект за решение: „Общото 
събрание на акционерите одобрява бюджета на Съвета на директорите за 
2014 г. и 2015 г.” - Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ”Други” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна. 

1540-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
акционерите на „ОВЕРГАЗ ИЗТОК” АД, представителят на акционера 
община Варна общинския съветник Петър Николаев Липчев, 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 – 41, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 4/ 
 
 
            
 

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 
№ 32 

от заседание, проведено на 12.06.2014 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 
 

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

(1) – отпускане на финансови средства на „Лорка“ ЕООД – Варна 
за реализиране на проект 3D Варна – Европейска столица на културата 
2019 г. 

(2) – отпускане на финансови средства на „Протема“ ООД - Варна 
за реализиране на проект „Карнавал на мечтите“ Варна – Европейска 
столица на културата 2019 г. 

(3) – отпускане на финансови средства на „Сънрайз мюзик“ ООД - 
Варна за реализиране на проект „Моята сцена – Варна търси своите 
таланти“, Варна – Европейска столица на културата 2019 г. 

(4) – отпускане на финансови средства на хора на варненските 
учители „Арс музика“ за участието им в 12-тия международен хоров 
конкурс „Антонио Вивалди“. 

(5) – отпускане на финансови средства за провеждане на празника на 
кв. „Аспарухово“.  

(6) – отпускане на финансови средства  за провеждане на празника на 
кв. „Галата” – район „Аспарухово”. 

(7) – поправка на очевидна фактическа грешка в т. 17 приложение 
към решение № 1272-11/26/13, 14.12.2013 г. на Общински съвет – Варна. 

(8) – принципно съгласие за учредяване на културна фондация 
„Варна 2019“. 

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

   
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1541-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 



размер на 7 000 лв. на „Лорка“ ЕООД Варна за реализиране на проект 3D 
Варна – Европейска столица на културата 2019 г. 

Средствата да бъдат осигурени от приложение 24 - III „Варна – 
кандидат за Европейска столица на културата 2019 г.“, “Международни и 
местни културни прояви“, дейност „Други дейности по културата“ от 
бюджета на община Варна за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
1542-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на 7 000 лв. на „Протема“ ООД Варна за реализиране на проект 
„Карнавал на мечтите“ Варна – Европейска столица на културата 2019 г. 

Средствата да бъдат осигурени от приложение 24 - III „Варна – 
кандидат за Европейска столица на културата 2019 г.“, “Международни и 
местни културни прояви“, дейност „Други дейности по културата“ от 
бюджета на община Варна за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
1543-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на 15 000 лв. на „Сънрайз мюзик“ ООД Варна за реализиране на 
проект „Моята сцена – Варна търси своите таланти“, Варна – Европейска 
столица на културата 2019 г.   

Средствата да бъдат осигурени от приложение 24 - III „Варна – 
кандидат за Европейска столица на културата 2019 г.“, “Международни и 
местни културни прояви“, дейност „Други дейности по културата“ от 
бюджета на община Варна за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 



1544-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на  2 000 лв. на хора на варненските учители „Арс музика“ за 
участието им в 12-тия международен хоров конкурс „Антонио Вивалди“, 
който ще се проведе от 26.06.2014 г. до 29.06.2014 г. в град Карпенизи 
/централна Гърция/. 

Средствата да бъдат осигурени от приложение 24 - III „Варна – 
кандидат за Европейска столица на културата 2019 г.“, Международни и 
местни културни прояви“, дейност „Други дейности по културата“ от 
бюджета на община Варна за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
1545-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на  5 000 лв.  на НЧ „Просвета 1927“ - Варна за провеждане на 
празника на кв. „Аспарухово“ - „Аспарухово пее и танцува“.  

Средствата да бъдат осигурени от приложение 24 – IV „Национални 
и градски празници и чествания“, “Международни и местни културни 
прояви“, дейност „Други дейности по културата“ от бюджета на община 
Варна за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
 
1546-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на 2 000 лв. на НЧ „Васил Левски – Галата 1927” - Варна за 
провеждане на празника на кв. „Галата” –район „Аспарухово”. 

Средствата да бъдат осигурени от приложение 24 – IV „Национални 
и градски празници и чествания“, “Международни и местни културни 
прояви“, дейност „Други дейности по културата“ от бюджета на община 
Варна за 2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 4/ 



1547-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и  чл. 62, ал. 2 
от АПК, във връзка с писмо от Антония Йовчева – директор на дирекция 
„Култура и духовно развитие“ с № КДР14000479ВН-001ВН/04.06.2014 г.,  
Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна фактическа 
грешка в т. 17 приложение към решение № 1272-11/26/13, 14.12.2013 г. на 
Общински съвет - Варна, както следва: 

- в т. 17 вместо “От о.т. № 549 до о.т. № 359 с наименованието улица 
„Инж. Адолф Жерар….”. 

- да се чете “От о.т. № 549 до о.т. № 359 с наименованието улица 
„Инж. Адолф Герар….”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
 
1548-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД14013663ВН/09.06.2014 г., и във връзка с попълване на втората 
апликационна форма за кандидатурата на Варна за Европейска столица на 
културата, Общински съвет – Варна декларира готовността си, в случай че 
град Варна бъде удостоен с титлата Европейска столица на културата 2019, 
през 2015 г. да учреди външна структура за управление на проекта - 
“Варна 2019“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 1, въздържали се – 4, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 

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

 

 

 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 32 

от заседание, проведено на 12.06.2014 г. 
по точка  единадесета 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 следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 

1549-11. 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 ПК 
„Собственост и стопанство”, 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”, Вр.К “Опазване и 
възпроизводство на околната среда” и Вр.К “Борба с корупцията и 
корупционните практики”, общинският съветник Галина Димитрова 
Крайчева - Иванова. 

1549-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник  Галина Димитрова 
Крайчева – Иванова да бъде член на ПК „Транспорт”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 

ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 
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