
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 

№ 21 

от заседание, проведено на 17 и 18.07.2013 г. 

по точка  първа от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Избор на председател на Общински съвет – Варна. 
 

Докл.: Владимир Тонев – председател на ОбС, 
съгл. р-ние № 956-2(19)/04.06.2013 г. 

 

       

Общ брой присъстващи общински съветници – 47 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

984-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и при спазване 

изискванията на чл. 24, ал. 1, изр. 2 и 3 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна избира за председател на Общинския съвет – Варна Иван 

Николов Луков. 
 

Резултати от проведено тайно гласуване: 
 

- брой гласували общински съветници    47бр. 

- общ брой намерени пликове     47 бр. 

- празни пликове        0 бр. 

- недействителни бюлетини       1 бр. 

- “за” Иван Николов Луков                                          29 бр. 

- “за” Христо Атанасов Атанасов                               11 бр. 

- “за” Костадин Тодоров Костадинов                      3 бр. 

- “за” Добромир Йорданов Джиков             3 бр. 

 

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 

№ 21 

от заседание, проведено на 17 и 18.07.2013 г. 

по точка  втора от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 

територията на общината и населените места” относно: 

(1) – включване на допълнителни обекти в Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие – Варна за финансиране по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  

(2) – изработване на ПУП – ПРЗ в обхват ул. „Девня” – Промишлена 

зона Запад по Проект „Подкрепа за разработване на Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие – гр. Варна”. 
 

    Докл.: Таня Парушева – председател на ПК 

„АСУОРТОНМ“ 

          

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 Общински съвет – Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 

985-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна взема решение в „обекти“ в проекта „Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие“ допълнително да бъдат включени следните 

обекти: 

- изграждане на нова автогара на бул. „Девня“ и ул. „Дякович“, с 

разгъната застроена площ около 4 000 кв.м. и стойност 13 200 000 лв., в 

подкатегория „Интегриран градски транспорт“; 

- изграждане на нова градска библиотека на терен в близост до 

община Варна предвиден за реализиране на многоетажен паркинг с 

надстрояване на сграда за градска библиотека с разгъната застроена площ 

от 4 000 кв.м. и инвестиционна стойност 6 500 000 лв., в категория проекти 

„Културна инфраструктура“; 

- изграждане на нов пътен участък – ул. „Крайезерна“, южна от ж.п. 

линия Варна – София от Морска гара до бул. „Атанас Москов“, шест 



километра, като „Резервен“ в категория проекти „Интегриран градски 

транспорт“ и стойност 142 200 000 лв.  

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

 

 

986-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от 

ЗУТ и по предложениe на вр.и.д. кмет на община Варна с изх. № 

Д12000842ВН-068ВН/08.07.2013г., Общински съвет – Варна разрешава 

изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за 

регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват по смисъла на чл. 44, ал. 2 от ПН 

към ОУП: ул. „Девня” – Промишлена зона Запад (Индекс ЗВШ/A) от 

Проект „Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие – гр. Варна” при граници: на север път с 

идентификатор 10135.4044.93: на запад – път ПИ с идентификатор 

72709.105.31; на юг – до продължението на ул. „Девня”; на изток – 

строителна граница на ЗПЗ при спазване на действащата нормативна 

уредба за Устройство на територията, ОУП на община Варна с Правилата 

и нормативите за прилагането му, Специфични правила и нормативи към 

окончателен проект за Общ устройствен план на община Варна. От 

разработката да се изключат териториите допуснати за изработване на 

ПУП по Заповед № 004/24.04.2008 г. на кмета на община Варна и Заповед 

№ 321/24.03.2013г. на Главен архитект на община Варна, като следва да 

има взаимна съгласуваност на проектите.  

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

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 
                                        



Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 21 

от заседание, проведено на 17 и 18.07.2013 г. 

по точка  трета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решения от ПК 

“Европейски въпроси и международно сътрудничество“ относно: 

(1) – одобряване на проект на „Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие - Варна”, разработен в рамките на проект 

„Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване 

и развитие – гр. Варна”. 

 

    Докл.: Николай Георгиев – председател на ПК 

„ЕВМС“ 

          

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

987-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на Богдан 

Караденчев – вр. и. д. кмет на община Варна с № 

РД13015598ВН/01.07.2013г., Общински съвет – Варна одобрява проект на 

„Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Варна”, 

разработен в рамките на проект „Подкрепа за разработване на Интегриран 

план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна”, финансиран по 

ДБФП BG161РО001/1.4-07/2010/003 на ОП „Регионално развитие”, схема 

BG161РО001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие”. 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

         



Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 21 

от заседание, проведено на 17 и 18.07.2013 г. 

по точка  четвърта от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Общински съвет – 

Варна.  

            Докл.: Иван Луков – председател на ОбС 
     

    

Общ брой присъстващи общински съветници – 31 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

988-4. На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.7А, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 

съвет – Варна избира за заместник-председател на Общинския съвет – 

Варна Тодор Иванов Балабанов. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

989-4. На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.7А, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 

съвет –Варна избира за заместник-председател на Общинския съвет – 

Варна Аврам Иванов Тодоров. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

                           



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 21 

от заседание, проведено на 17 и 18.07.2013 г. 

по точка  пета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: 

(1) – прекратяване на правото на ползване върху имот, находящ се в 

гр. Варна, ж.к. „Чайка” блок № 34. 

(2) – предоставяне безвъзмездно за управление на ОП „Охрана-

Варна” имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка” блок № 34. 

(3) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2012 г., освобождаване от отговорност на 

управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на 

одитори за 2013 г. на: 

 - “Обреди” ЕООД – Варна. 

 - „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 

лечение проф. д-р Димитър Стаматов-Варна“ ЕООД. 

- “Амбулатория – групова практика за специализирана медицинска 

помощ – Център за психично здраве – Варна” ЕООД. 

- „Специализирана болница за активно лечение по пневмо – 

фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 

- „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – 

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 „Чайка” 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. 

- „Дентален център I Варна” ЕООД. 



(4) – продължаване срока за ликвидация на „Жилфонд” ЕООД /в 

ликвидация/. 

(5) – възлагане на кмета на община Варна изготвяне на количествено 

стойностна сметка и линеен график за нуждите на ОУ „Захари Стоянов“. 

 

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

 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

990-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, раздел ІV, чл. 2 б от 

договор № Д10-9200(374)/11.05.2010 г. и по предложение на доц. Христо 

Бозов – вр. и. д. кмет на община Варна с изх. № РД13009847ВН/19.04.2013 

г., Общински съвет – Варна прекратява правото на ползване, учредено на 

„ОБЩИНСКА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА” ЕАД /в ликвидация/, ЕИК 

103305200, със седалище и адрес на управление гр. Варна, кв. „Чайка”, бл. 

34, подблоково пространство, по отношение на имот-общинска 

собственост находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка”, 19-ти п.р, блок № 34, 

представляващ магазин, разположен в средната част на подблоковото 

пространство на 8-етажен жилищен блок, състоящ се от търговска зала, две 

складови помещения и санитарен възел, със застроена площ  94,19 кв.м. 

заедно с 2 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж 

– предмет на  АОС 58/07.02.1997 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 

 

 

991-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, 

чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на доц. Христо Бозов – вр. и. д. 

кмет на община Варна с изх. № РД13009847ВН/19.04.2013 г.,  Общински 

съвет – Варна предоставя безвъзмездно за управление на ОБЩИНСКО 

ПРЕДПРИЯТИЕ „ОХРАНА-ВАРНА” с управител  Димитър Минчев 

Енчев, създадено с Решение № 423-16/7/16 и 17.05.2012 г., имот и движими 

вещи, както следва: 

- Част от имот – общинска собственост, представляващ магазин, 

разположен в средната част на подблоковото пространство на 8-етажен 

жилищен блок, състоящ се от търговска зала, две складови помещения и 

санитарен възел, със застроена площ 94,19 кв.м. заедно с 2% ид. части от 



общите части на сградата и от правото на строеж– предмет на  АОС 

58/07.02.1997 г., находящ се в гр. Варна, ж. к „Чайка” до бл. 34. 

- Лек автомобил марка ДАЧИЯ, модел: ЛОГАН – с регистрационен 

номер В2881РХ, двигател № К7MF710UD64840, рама № 

UU1KSD0F540416855, цвят СИВ. 

- Лек автомобил марка ОПЕЛ, модел: АСТРА – с регистрационен 

номер В4244АТ, двигател № X16XEL02JU0214, рама № 

WOLOTGF48X2151953, цвят ЗЕЛЕН. 

- Лек автомобил марка КИЯ, модел: СПОРТИДЖ – с регистрационен 

номер В5183КС, двигател без номер, рама № KNAJA5545PA711277, цвят 

ТЪМНО СИН, за осъществяване на дейността му, за срок от 5 (пет) 

години. 

Общински съвет – Варна, възлага на кмета на община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 

управление върху описания имот и вещи. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

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

 

 

 

992-5. 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 и чл. 40 от Закона за счетоводството, 

Общински съвет – Варна приема годишния финансов отчет, заверен от 

регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Обреди” ЕООД, 

ЕИК 813106564, за 2012 г. 

992-5-1. 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 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.  

992-5-2. 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 – Марина Петрова 

Панайотова – Карапетян, Христо Койчев Станев и Тошко Вълчев Грудев за 

периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

992-5-3. 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 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 28, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

 



993-5. 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 одобрява 

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 2012 г. 

993-5-1.  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 

01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

993-5-2.  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 01.01.2012 г. до 

31.12.2012 г. 

993-5-3. 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 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 28, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

 

 

 

 

994-5. 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 и чл. 40 от Закона за счетоводството, 

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 2012 г. 

994-5-1. 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 

01.01.2012 г. до 31.12.2012г. 



994-5-2. 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 01.01.2012 г. до 

31.12.2012 г.  

994-5-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов – 

дипломиран експерт счетоводител, 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 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 28, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

 

 

 

995-5. 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 одобрява 

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 2012 г. 

995-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира Илиян Димитров Гоцев – дипломиран 

експерт счетоводител, управител на „Ефектив одит” ЕООД, за извършване 

на одиторски контрол на “Специализирана болница за активно лечение 

по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 28, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

 
 

996-5. 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 2012 г. 

996-5-1.  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 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

996-5-2. 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 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

996-5-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира Пенка Кирилова Жекова дипломиран 

експерт – счетоводител за извършване на одиторски контрол на 

“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – 

Варна” ЕООД за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 28, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

 

 

 

997-5. 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 одобрява 

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 2012 г. 

997-5-1. 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 Виолина Димова Таскова – временно изпълняващ 

длъжността управител на „Специализирана болница за активно лечение 

на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” 

ЕООД за периода от 01.01.2012 г. до 31.01.2012 г. 

997-5-2.  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 Георги Леонидов Кобаков - управител на 

Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за периода от 

31.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

997-5-3. 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 Специализирана болница за активно 

лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – 

Варна” ЕООД – Милена Славова Димова за периода от 01.01.2012 г. до 

31.12.2012 г. 



997-5-4. 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 на онкологични 

заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 28, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

 

 

998-5. 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 2012 г. 

998-5-1. 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 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

998-5-2. 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 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

998-5-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов – 

дипломиран експерт счетоводител, управител на “Ай Си Ар” ЕООД, за 

извършване на одиторски контрол на “Медицински център за 

рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 28, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

 

 

999-5. 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 2012 г. 

999-5-1. 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 01.01.2012 до 31.12.2012 г. 

999-5-2. 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 - Емил Димитров Иванов за периода от  01.01.2012 г. до 

31.12.2012 г. 

999-5-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. д-р Надя Енчева Костова – 

дипломиран експерт счетоводител, управител на “АКТИВ” ООД, за 

извършване на одиторски контрол на “Диагностично-консултативен 

център “Чайка” ООД за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 28, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

 

 

1000-5. 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 2012 г. 

1000-5-1. 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 

01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

1000-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 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 01.01.2012 г. до 

31.12.2012 г. 

1000-5-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. д-р Надя Енчева Костова – 

дипломиран експерт счетоводител, управител на “АКТИВ” ООД, за 

извършване на одиторски контрол на “Диагностично-консултативен 

център 1 – “Света Клементина” – Варна” ЕООД за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 28, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

 



1001-5. 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 2012 г. 

1001-5-1. 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 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

1001-5-2. 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 

01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

1001-5-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. д-р Надя Енчева Костова – 

дипломиран експерт счетоводител, управител на “АКТИВ АДВАЙС” 

ЕООД за извършване на одиторски контрол на „Диагностично-

консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна” 

ЕООД за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 28, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

 

 

1002-5. 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 2012 г. 

1002-5-1. 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 

01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

1002-5-2. 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 

01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 



1002-5-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. д-р Надя Енчева Костова – 

дипломиран експерт счетоводител, управител на “АКТИВ” ООД за 

извършване на одиторски контрол на “Диагностично консултативен 

център 3 – Варна” ЕООД за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 28, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

 

 

1003-5. 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 одобрява 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 

доклад за дейността на “Диагностично-консултативен център 4 - 

Варна” ЕООД, ЕИК 813116984, за 2012 г. 

1003-5-1. 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 01.01.2012 г. до 

31.12.2012 г. 

1003-5-2. 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 – д-р Светослав Калчев Калевски за периода 01.01.2012 г. 

до 31.12.2012 г.  

1003-5-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. д-р Надя Енчева Костова – 

дипломиран експерт счетоводител, управител на “АКТИВ” ООД, за 

извършване на одиторски контрол на “Диагностично-консултативен 

център 4 - Варна” ЕООД за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 28, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

 

 

1004-5.  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 2012 г. 

1004-5-1. 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 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

1004-5-2. 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 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

1004-5-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов – 

дипломиран експерт счетоводител,  управител на “Ай Си Ар” ЕООД, за 

извършване на одиторски контрол на “Диагностично-консултативен 

център V Варна – Света Екатерина” ЕООД за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 28, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

 

 

1005-5. 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 одобрява 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 

доклад за дейността на “Дентален център І Варна” ЕООД, ЕИК 

000090186, за 2012 г. 

1005-5-1. 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 Слава Стефанова Даковска – управител на “Дентален 

център І Варна” ЕООД за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

1005-5-2. 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 “Дентален център І Варна” ЕООД – 

Николай Иванов Петков за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

1005-5-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 6 

от ТЗ, във връзка с чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира 

Илия Илиев – дипломиран експерт счетоводител,  управител на 

“Приморска одиторска компания” ООД, за извършване на одиторски 

контрол на “Дентален център І Варна” ЕООД за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 28, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

 

 



1006-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 266, ал. 2 от 

ТЗ, във връзка с писмо от ликвидатора на „Жилфонд“ ЕООД /в 

ликвидация/, с рег. № РД13005142ВН/04.03.2013 г. и предложение на 

кмета на община Варна с изх. № РД13005142ВН-014ВН/18.06.2013 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие за продължаване срока за 

ликвидация на „Жилфонд“ ЕАД /в ликвидация/ до шест месеца. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 28, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 18/ 

 

 

 

1007-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да изготви КСС и линеен 

график на необходимите строително-ремонтни работи за преустройството 

на съществуващите малък физкултурен салон и актова зала в 4 /четири/ 

класни стаи за нуждите на ОУ „Захари Стоянов“ гр. Варна, както и да 

проучи възможностите за смяна на предназначението на част от имота – 

съществуваща столова в класни стаи, в срок от 15 дни от вземане на 

настоящото решение. 

При неизпълнение на горното решение в срок, ще бъде свикано 

извънредно заседание на Общински съвет – Варна за решаване на 

поставения проблем. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 28, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 17/ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

 

 
 



Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 21 

от заседание, проведено на 17 и 18.07.2013 г. 

по точка  шеста от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

„Опазване и възпроизводство на околната среда” относно: 

(1) – приемане на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на 

община Варна 2012 г. – 2020 г. и План за действие 2013 г. – 2014 г. 

(2) – изпълнение на решение № 2540-13/25/28,29.07.2010 г. на 

Общински съвет – Варна. 

 

  Докл.: Христо Атанасов – председател на ВрК „ОВОС“ 

        

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1008-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, 

ал. 1 от Закон за енергийната ефективност, във връзка с чл. 9 и чл. 10, ал. 1 

от Закон за енергията от възобновяeми източници и съгласно 

Споразумението на кметовете и по предложения на кмета на община Варна 

с изх. № РД13003200ВН/06.02.2013г. и № РД13003200ВН-

002ВН/27.03.2013 г., Общински съвет – Варна приема „Стратегия за 

устойчиво енергийно развитие на община Варна 2012-2020 г.” и „План 

за действие 2013 – 2014 г.”, съгласно приложения към настоящото 

решение. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да се 

изработи на база на „Плана за действие 2013 – 2014 г.” финансов модул, с 

който в бюджетите на община Варна в програмния период да бъдат 

включени необходимите средства. 

/за – 27, против – 1, въздържали се –0/ 

 

 

 



1009-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

2, т. 6 и т. 8 на ЗМСМА, чл. 62, ал. 1 ЗУТ, чл. 63 ЗУТ и чл. 14 от Наредбата 

за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на 

територията на община Варна, решение № 2540-13/25/28,29.07.2010 г. на 

Общински съвет – Варна и по предложение на ВрК „Опазване и 

възпроизводство на околната среда”, Общински съвет – Варна възлага на 

кмета на община Варна в срок до 30.07.2013 г. да предприеме действия по 

изпълнение на технико – икономическото задание за съставяне и 

актуализиране на Публичния регистър на озеленените площи, 

дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение в 

община Варна и да изготви Опорен план към Общия устройствен план на 

гр. Варна.  

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

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 
                                                    

                                       



Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 21 

от заседание, проведено на 17 и 18.07.2013 г. 

по точка  седма от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Социални дейности и жилищна политика“ относно: 

(1) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Лина Красен Колева. 

(2) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 

основни жизнени и комунално – битови потребности. 

(3) – създаване на Работна група за извършване на проверка на 

доставчиците на социалната услуга – приемна грижа.  
 

    Докл.: Лидия Маринова – председател на ПК 

„СДЖП“ 

      

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 30 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1010-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и 

чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във 

връзка с предложение на вр. и. д. кмет на община Варна с изх. № 

РД13013034ВН-001ВН/13.06.2013г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 

персонална пенсия на детето Лина Красен Колева от гр. Варна. 

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

 

 

 

1011-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 

828-4/15/20.02.2013г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП, 

Общински съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за 

задоволяване на основни жизнени и комунално – битови потребности на 



лицата, посочени в протоколи на Вътрешно – ведомствена комисия от 

20.06.2013г. и 05.07.2013 г., назначена със заповед № 1938/10.06.2013 г. на 

вр. и. д. кмет на община Варна за отпускане на еднократни помощи, 

съгласно приложение № 1. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

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

 

 

 

1012-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

2 и т. 8 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с 

проведени дебати на заседание на ПК “Социални дейности и жилищна 

политика” на 11.07.2013 г. по повод постъпил сигнал № 

РД13015152ВН/25.06.2013 г., Общински съвет – Варна създава Работна 

група от 3-ма общински съветници за извършване на проверка в срок до 3 

/три/ месеца на доставчиците на социални услуги предоставящи услугата 

приемна грижа – държавно делегирани дейности и местни дейности, както 

и проект финансиран от ОПРЧР „И аз имам семейство”, в следния състав: 

1. Марица Димитрова Гърдева; 

2. Медиха Енвер Мехмед – Хамза;  

3. Светлана Иванова Такева.   

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 21 

от заседание, проведено на 17 и 18.07.2013 г. 

по точка  осма от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Култура и духовно развитие“ относно: 

(1) – обявяване на 15 август 2013 г. за празничен и неприсъствен ден 

на територията на община Варна по случай празника на града. 

(2) – именуване на улици находящи се в м. „Боровец - юг”, гр. 

Варна. 

(3) – отпускане на финансови средства за участието на вокален 

ансамбъл „Цветница” във фолклорен фестивал в Италия. 

(4) – отпускане на финансови средства на Варненска и 

Великопреславска Света Митрополия по повод 175 г. от построяването на 

храм „Св. Атанасий”.   
(5) – разпределение на планираните средства гласувани в 

приложение № 24 „Международни и местни културни прояви” от бюджета 

на община Варна за 2013 г. 
 

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

 

   

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1013-8. На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Богдан Караденчев – вр. и. д. кмет на община Варна с изх. 

№ РД13014112ВН-002ВН/27.06.2013 г., Общински съвет – Варна обявява 

15 август за празничен и неприсъствен ден на територията на община 

Варна. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

 

1014-8. На основание чл. 21 ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА, във 

връзка с докладна записка от Кмета на район „Аспарухово” с № 

АГУП13002111АС-001ВН/06.06.2013г., Общински съвет – Варна именува 



улици находящи се в м. „Боровец - юг”, гр. Варна, описани подробно в 

приложение № 1. 
/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

1015-8. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

3 000 лв. на вокален ансамбъл „Цветница” за участие във фолклорен 

фестивал в гр. Пиза, Италия. 

 Средствата да бъдат осигурени от функция „Почивно дело, култура 

и религиозни дейности” от бюджета на община Варна за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 
 
 

 

1016-8. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

4 000 лв. на  Варненска и Великопреславска Света Митрополия по повод 

175 години от построяването на храм „Св. Атанасий”.   

Средствата да бъдат осигурени от функция „Почивно дело, култура и 

религиозни дейности” от бюджета на община Варна за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 26, против – 3, въздържали се – 6, отсъстват – 13/ 
 

 
 

1017-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна дава съгласие планираните средства в размер на 40 000 лв. за 

„Литературни и културологични издания” от приложение № 24 

„Международни и местни културни прояви” от бюджета на община Варна 

за 2013 г., прието с решение № 828-4/15/20.02.2013 г. на  Общински съвет – 

Варна да бъдат разпределени за финансово подпомагане на изданията по 

следния начин: 

- Вестник „КИЛ” – „Сдружение на писателите – Варна” – 12 000 лв. 

- Вестник „Литература и общество” – Сдружение „Литературно 

общество – Варна” – 6 000 лв.  

- Списание „Простори” –Издателство „Славена” – 15 000 лв. 

- Резерв  – 7 000 лв.   

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 29, против – 2, въздържали се – 4, отсъстват – 13/ 
 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 

ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/     



Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 21 

от заседание, проведено на 17 и 18.07.2013 г. 

по точка  девета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Транспорт“ относно: 

(1) – промени в Транспортната схема на община Варна. 
 

   Докл.: Жельо Алексиев – общински съветник 

  

         

Общ брой присъстващи общински съветници – 31 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1018-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 1 от 

Наредба №2/15.03.02 г. на МТ и по предложение на Богдан Караденчев – 

вр. и. д. кмет на община Варна с № ОСИСД13001765ВН-001ВН/03.07.2013 

г., Общински съвет – Варна утвърждава промени по допълнителни 

автобусни линии № 102; № 120; № 122; № 182; № 183  от Транспортната 

схема на община Варна, съгласно Приложение № 1 към настоящото 

решение.    

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 21 

от заседание, проведено на 17 и 18.07.2013 г. 

по точка  десета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за извършените разходи от 

председателя на Общински съвет – Варна, във връзка с участие в общото 

събрание на НСОРБ и НАПОС за периода от 01.04.2013 г. до 30.06.2013 г.   

 

           Докл.: Иван Луков – председател на ОбС 

 

      

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1019-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, т. 

4 от Наредбата за командировките в страната и във връзка с писма изх. №№ 

РД13016090ВН/08.07.2013 год. и РД13016088ВН/08.07.2013 г. от Богдан 

Караденчев вр. и. д. кмет на община Варна с приложен отчет, Общински 

съвет – Варна одобрява отчета за извършените разходи от председателя на 

Общински съвет – Варна за командировки в страната за периода от 

01.04.2013 год. до 30.06.2013 год. в размер на 280 лв. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 21 

от заседание, проведено на 17 и 18.07.2013 г. 

по точка  единадесета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на община Варна в 

Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - 

Варна” ООД – гр. Варна да участва в Общото събрание на съдружниците, 

насрочено за 23.07.2013 г.  

    Докл.: Иван Луков – председател на ОбС 

 

       

   

Общ брой присъстващи общински съветници – 29 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1020-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна в качеството си на съдружник във „Водоснабдяване и 

канализация - Варна” ООД – гр. Варна, възразява срещу редовността на 

свиканото общо събрание на съдружниците на 23.07.2013 г. от 14:00 часа. 

Общински съвет – Варна взема решение да не участва чрез 

представителя на община Варна в Общото събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД – гр. Варна, свикано на 

23.07.2013 г.  

/за – 29, против – 1, въздържали се – 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 

№ 21 

от заседание, проведено на 17 и 18.07.2013 г. 

по точка  дванадесета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Промени в ръководствата и съставите на ПК и ВрК  към 

Общински съвет – Варна. 

 

    Докл.: Иван Луков – председател на ОбС 

 

       

   

Общ брой присъстващи общински съветници – 29 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1021-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 6 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 

съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия “Финанси и 

бюджет” Тодор Иванов Балабанов. 

/за – 29, против – 1, въздържали се – 5/ 

 

 

 

1022-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 6 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 

съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия “Транспорт” 

Жельо Петров Алексиев. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 6/ 

 

 

 



1023-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 6 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 

съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия 

“Здравеопазване” доц. д-р Лидия Дунова Петкова. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 6/ 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

1024-12.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 6 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 

съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия “Младежки 

дейности и спорт” Благомира Здравкова Александрова. 

/за – 24, против – 5, въздържали се – 3/ 

Решението не се приема. 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

1025-12.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 6 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 

съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия “Младежки 

дейности и спорт” Огнян Василев Къчев. 

/за – 6, против – 3, въздържали се – 11/ 

Решението не се приема. 

 

 

 

 

 

1026-12.  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 

“Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” общинският 

съветник Христо Атанасов Атанасов. 



1026-12-1.  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 Христо Атанасов 

Атанасов да бъде член на ВрК “Борба с корупцията и корупционните 

практики”. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

 


