
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 

№ 19 

от заседание, проведено на  04.06.2013 г. 

по точка  първа от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Избор на общински съветник, председателстващ 

заседанието. 
 

    Докл.: Владимир Тонев – Председателстващ ОбС 
     

    

Общ брой присъстващи общински съветници – 25 

 Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

955-1. На основание чл. 24, ал. 4 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна избира общинския съветник Владимир Велчев Тонев за 

председателстващ Деветнадесетото заседание на Общински съвет – Варна.  

/за – 25, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ВЛ. ТОНЕВ/ 



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 

№ 19 

от заседание, проведено на 04.06.2013 г. 

по точка  втора от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на временно изпълняващ функциите 

Председател на Общински съвет – Варна до избора на Председател на 

Общински съвет – Варна.  
 

     Докл.: Владимир Тонев – Председателстващ ОбС 

       
Общ брой присъстващи общински съветници – 26 

 Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

956-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна упълномощава общинския съветник Владимир Велчев Тонев за 

временно изпълняващ функциите на Председател на Общински съвет – 

Варна до избора на Председател на Общински съвет – Варна, с всички 

права, произтичащи от ЗМСМА и Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, включително с 

правата: 

- да свиква и ръководи заседанията на Общински съвет – Варна; 

- да определя заместник председател от избраните, който да 

осъществява дейностите по чл. 10, ал. 2 от Правилника; 

- да разпределя и координира работните материали по дейността на 

общинския съвет между неговите органи според компетентността им. 

/за –  26, против – 0, въздържали се – 0/ 
  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ВЛ. ТОНЕВ/ 



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 

№ 19 

от заседание, проведено на 04.06.2013 г. 

по точка  трета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на 

община Варна. 

 

  Докл.: Владимир Тонев – Председателстващ ОбС 

 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 26 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

957-3. На основание чл. 42, ал. 4, ал. 6 и ал. 9 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна освобождава Христо Стоянов Бозов като 

временно изпълняващ длъжността кмет на община Варна, поради 

регистрацията му като кандидат за кмет на община Варна в частичните 

местни избори, насрочени за 30.06.2013 г. и невъзможността на същия да 

изпълнява ефективно функцията на вр. и. д. кмет.  

/за –  26, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 

 

 

 

 

958-3. На основание чл. 42, ал. 4, ал. 6 и ал. 9 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна избира Богдан Борисов Караденчев, заместник-

кмет на община Варна, за временно изпълняващ длъжността кмет на 

община Варна за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет с 

индивидуална основна месечна заплата, определена за кмета на община 

Варна, считано от датата на избора, поради  регистрацията на кандидат за 

кмет в частичните местни избори, насрочени на 30.06.2013 г. на временно 

изпълняващия длъжността кмет на община Варна Христо Стоянов Бозов, 

избран с решение № 895-1/16/27.03.2013 г., отменено с решение № 915-

2/17/29.04.2013 г., обжалвано от същия пред Административен съд-Варна 

и с образувано адм. дело № 1706/2013 г. по описа на ХХХІІ състав. 

/за –  26, против – 0, въздържали се – 0/ 



959-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 и 

ал. 2 от АПК, с оглед защита на особено важни държавни и обществени 

интереси, изразяващи се в  необходимостта от спешна подготовка на 

организацията по провеждането на частични местни избори в община 

Варна, осигуряване разплащането с фирми – контрагенти по договори с 

община Варна, своевременното  изготвяне на възлагателни писма  и 

приемане на обекти по обществени поръчки с възложител община Варна, 

и за упражняване ефективен контрол върху цялостната дейност на 

общинската администрация, Общински съвет – Варна допуска 

предварително изпълнение на горните решения № № 957-3 и 958-3. 

/за –  26, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ВЛ. ТОНЕВ/ 
 



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 

№ 19 

от заседание, проведено на 04.06.2013 г. 

по точка  четвърта от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване представителя на акционера община 

Варна – общинския съветник Ивайло Симеонов Бояджиев, да участва в 

Общото събрание на акционерите на МБАЛ „СВЕТА АННА – ВАРНА“ 

АД. 

 

  Докл.: Владимир Тонев – Председателстващ ОбС 
   

    

Общ брой присъстващи общински съветници – 24 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

960-4.  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. № ОС13000761ВН/29.05.2013 г. от изпълнителния директор на 

МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, Общински съвет – Варна 

упълномощава представителя на акционера Община Варна – общинския 

съветник д-р Ивайло Симеонов Бояджиев, да участва в Общото събрание 

на акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, което ще се проведе 

на 25.06.2013 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 на съвета на 

директорите на дружеството през 2012 г.” Проект за решение: „ОС на 

акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на 

дружеството през 2012 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 2012 г., заверен от дипломиран експерт-

счетоводител” Проект за решение: „ОС на акционерите одобрява 

годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от 

дипломиран експерт-счетоводител” – 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 2012 г.” Проект за решение: „ОС на акционерите 

приема консолидирания доклад за дейността за 2012 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 консолидирания 

годишен финансов отчет за 2012 г.” Проект за решение: „ОС на 

акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2012 г., 

заверен от дипломиран експерт-счетоводител” – 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: „Разпределяне на печалбата на 

дружеството за 2012 г.” Проект за решение: „ОС на акционерите взема 

решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2012г.” – 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: „Освобождаване от отговорност 

на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.” 

Проект за решение: „ОС на акционерите освобождава от отговорност 

членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 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 дипломиран експерт-

счетоводител за 2013 г.” Проект за решение: „ОС на акционерите избира и 

назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2013 г.” – 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: „Промяна в състава на съвета 

на директорите.” Проект за решение: „ОС на акционерите приема 

предложената промяна в състава на съвета на директорите.” – Да участва 

в разискванията по тази точка и да гласува 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” Проект за решение: „ОС на акционерите определя 

възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да 

бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни 

работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер 

на минималната месечна работна заплата, установена за страната за 

съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и 

реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на 



лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на 

съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да 

получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не 

противоречи на императивните разпоредби на нормативния акт.” – 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.” Проект за решение: „ОС на акционерите приема 

предложената 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.” Проект за решение: „ОС на акционерите приема 

предложената промяна в Устава на дружеството.” – Да участва в 

разискванията по тази точка и да гласува против. 

960-4-1.  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 Ивайло Симеонов 
Бояджиев, на следващото заседание на Общинския съвет – Варна да  внесе 

писмен доклад за взетите решения на Общото събрание. 

/за – 24, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ВЛ. ТОНЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

 



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 

№ 19 

от заседание, проведено на 04.06.2013 г. 

по точка  пета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване представителя на акционера община 

Варна – общинския съветник Станислав Георгиев Иванов, да участва в 

Общото събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД. 
 

    Докл.: Владимир Тонев – Председателстващ 

ОбС 

 

          

Общ брой присъстващи общински съветници – 24 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

  

961-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 

на Община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с 

писмо вх. № РД13012161ВН/17.05.2013 г. от Изпълнителния директор  на 

„Общинска банка” АД, Общински съвет – Варна упълномощава 

представителя на акционера Община Варна – общинския съветник 

Станислав Георгиев Иванов, да участва в Общото събрание на 

акционерите на „Общинска банка” АД, което ще се проведе на 

14.06.2013г. от 14:00 часа, и да гласува по посочените в предварително 

обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ”Приемане на годишния доклад 

за дейността на „Общинска банка” АД за 2012 г.” Проект за решение: „ОС 

приема годишния доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2012 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: „Вземане на решение за 

приемане доклада на регистрирания одитор за 2012 г.” Проект за решение: 

„ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2012 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: „Вземане на решение за 

одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско 

предприятие годишен финансов отчет на Банката за 2012 г.” Проект за 

решение: „ОС одобрява заверения от назначеното специализирано 

одиторско предприятие годишен финансов отчет на Банката за 2012 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: „Вземане на решение за 

приемане на годишния консолидиран доклад за дейността за 2012 г.” 

Проект за решение: „ОС приема годишния консолидиран доклад за 

дейността на „Общинска банка” АД за 2012 г.” - 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: „Вземане на решение за 

приемане на консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2012 г.” 

Проект за решение: „ОС приема консолидирания доклад на регистрирания 

одитор за 2012 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: „Вземане на решение за 

одобряване на заверените от назначения регистриран одитор 

консолидирани годишни финансови отчети на „Общинска банка” АД за 

2012 г.” Проект за решение: „ОС одобрява заверените от назначения 

регистриран одитор консолидирани годишни финансови отчети на 

„Общинска банка” АД  за 2012 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: „Вземане на решение относно 

печалбата на „Общинска банка” АД, реализирана през 2012 г. и 

неразпределената печалбата от минали години и за разпределяне на 

дивиденти.” Проект за решение: „Цялата печалба, реализирана през 2012 

г. и от минали години в общ размер на 6 025 947,64 лева (шест милиона 

двадесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и седем и 0,64) лева 

съгласно чл. 246 от Търговския закон и чл. 7, ал. 1 от Устава на Банката, да 

бъде отнесена към фонд „Резервен. Няма да се изплащат дивиденти на 

акционерите.” - 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: „Приемане на решение за 

покриване на загубата на Банката за 2011 г. от фонд „Резервен”. Проект за 

решение: „Загубата на Банката, реализирана през 2011 г. в размер на 

11 405 276,77 (единадесет милиона четиристотин и пет хиляди и двеста 

седемдесет и шест и 0,77) лева да се покрие от фонд „Резервен” до размера 



на печалбата от 2012 г. и неразпределената печалба от минали години в 

общ размер на 6 025 947,64 лева (шест милиона двадесет и пет хиляди 

деветстотин четиридесет и седем и 0,64) лева.” - 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: „Освобождаване от отговорност 

на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка” 

АД за дейността им през 2012 г.” Проект за решение: „Освобождава от 

отговорност членовете на Надзорния съвет (Петя Николова Димитрова, 

Стефан Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов 

Гъргаров) и на Управителния съвет (Сашо Петров Чакалски, Георги 

Христов Беловски, Радослав Тодоров Миленков, Васил Борисов Тренев, 

Иванка Тотева Попова и Борислав Иванов Моянов) на „Общинска банка” 

АД за дейността им през финансовата 2012 г.” - 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: „Избор на специализирано 

одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния индивидуален 

финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на„Общинска 

банка” АД за 2013 г.” Проект за решение: „Избира специализираното 

одиторско предприятие „КПМГ България” ООД за проверка и заверка на   

Годишния индивидуален финансов отчет и Годишния консолидиран 

финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2013 г.” - Да участва в 

разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 

интересите на Община Варна. 

961-5-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 

акционерите на „Общинска банка“ АД, представителят на акционера 

община Варна общинския съветник Станислав Георгиев Иванов, на 

следващото заседание на Общинския съвет – Варна да  внесе писмен 

доклад за взетите решения на Общото събрание. 

/за – 24, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ВЛ. ТОНЕВ/ 
  



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 

№ 19 

от заседание, проведено на 04.06.2013 г. 

по точка  шеста от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 

(1) – приемане на окончателен годишен план и отчет на приходите и 

разходите на бюджета на община Варна за 2012 г. 

(2) – одобряване на Годишния доклад за наблюдение изпълнението 

на Общинския план за развитие 2007-2013 г. за периода от 01.01.2012 г. до 

31.12.2012 г. и Програма за изпълнение на Общинския план за развитие за 

2013 г. 

(3) – даване на съгласие за заемообразно – мостово финансиране от 

бюджета на община Варна на допустимите разходи по проект 

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 

регион Варна (Аксаково)”, ОП „Околна среда 2007-2013 г.”  

(4) – одобряване на недопустими разходи и заемообразно мостово 

финансиране по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални 

институции, предлагащи услуги за деца в риск – изграждане на 7 Центъра 

за настаняване от семеен тип на територията на община Варна”, ОП 

„Регионално развитие” 2007-2013г. 

(5) – даване на съгласие за заемообразно финансиране на проект “е-

община Варна – ефективна и прозрачна общинска администрация в 

услуга на потребителите”, ОП ”Административен капацитет” 2007 – 2013 

г. 

(6) – даване на съгласие за осигуряване на съфинансиране и 

допълнително финансиране в рамките на проектно предложение 

“Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за 

обществен отдих на град Варна” по схема  “Зелена и достъпна градска 

среда”, ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.  

(7) – даване на съгласие за допълнително заемообразно финансиране 

по проект „Интегриран градски транспорт на Варна”, ОП „Регионално 

развитие” 2007-2013г. 

(8) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и 

упълномощаване на кмета на община Варна да издаде Запис на заповед в 

полза на МРРБ и за  заемообразно финансиране по проект „Различното 



преживяване - качество, полза и стойност”, ОП „Регионално развитие” 

2007-2013 г.  

(9) – даване на съгласие за заемообразно финансиране по проект 

„Областен информационен център – Варна, изграждане и 

функциониране”, ОП „Техническа помощ”.   

(10) – даване на съгласие за заемообразно финансиране по проект 

„Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти”, ОП 

„Околна среда 2007-2013г.”. 

(11) –  даване на съгласие за предоставяне на приходи от билети на 

РИМ – Варна на външни музеи и фирми организатори на изложби. 

(12) –  изменение на решение № 922-5/17/29.04.2013 г. на Общински 

съвет – Варна. 

(13) –  отпускане на финансови средства за провеждане на Регата 

СКФ Блек Сий Тол Шипс.  

(14) –  отпускане на финансови средства на „СБОБАЛ – Варна“ 

ЕООД и отмяна на решение № 904-4/16/27.03.2013 г. на Общински съвет – 

Варна.  

(15) –  отпускане на финансови средства на ДКЦ „Свети Иван Рилски 

– Аспарухово – Варна” ЕООД.  

(16) –  отпускане на финансови средства на Мевгюн Мусамединова 

Чаирова - Михалева. 

(17) – изменения и допълнения в приложение 1 и 2 към Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Варна. 

(18) – разкриване на детска педагогическа стая към ОД на МВР – 

Варна, Пето РУП –  к.к. „Златни пясъци”. 

(19) –  даване на съгласие община Варна за завеждане на иск по 

съдебен ред срещу „В и К” Варна ООД за заплащане на дължим дивидент. 

(20) –  даване на съгласие за отпускане на финансови средства на 

храм „Св. Атанасий“, гр. Варна. 

(21) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на 

храм „Св. Прокопий Варненски“, гр. Варна. 

 

    Докл.: Владимир Тонев – Председателстващ 

ОбС 

          

Общ брой присъстващи общински съветници – 27 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 



962-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ, 

чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 

сметки на община Варна и по предложение на Кмета на община Варна с 

изх. № РД13005684ВН/11.03.2013г. и № РД13005685ВН/11.03.2013 г., 

Общински съвет – Варна приема окончателен план и отчет на приходите 

на Община Варна към 31.12.2012 г., както следва /Пр. 1/: 

                                                                                                             /в лв. / 

  План 

 31.12.2012 г. 

Отчет 

31.12.2012 

г. 

  

П Р И Х О Д И   -  ВСИЧКО,  в т.ч.: 

                 

            

 192 083 

259 

          

183 871 

863            

1. Приходи за делегирани държавни 
дейности:             

   87 820 

313 

  81 229 

926 

1.1 Неданъчни приходи 409 461       409 461 

1.2 Взаимоотношения с ЦБ за държавни 

дейности 

82 341 469 82 285 929 

1.3 Трансфери 432 233 432 233 

1.4 Временни безлихвени заеми -11 000 -11 000 

1.5 Операции с финансови активи и пасиви 4 648 150 -1 886 697 

2. Местни приходи: 104 262 946   102 641 937 

2.1 Имуществени и други данъци                                            59 041 698     59 041 

698 

2.2 Неданъчни приходи                                                              49 720 028     49 720 

028 

2.3 Взаимоотношения с ЦБ за местни дейности                             5 391 400      5 340 

573 

2.4 Трансфери -5 374 856      -5 374 

856 

2.5 Временни безлихвени заеми                                               448 472      448 472 

2.6 Операции с финансови активи и пасиви                          -4 963 796      -6 533 

978 

 

962-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ, 

чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 

сметки на община Варна и по предложение на Кмета на община Варна с 

изх. № РД13005684ВН/11.03.2013г. и № РД13005685ВН/11.03.2013 г., 

Общински съвет – Варна приема окончателен план и отчет на разходите  

на Община Варна към 31.12.2012 г. /Пр.2, Пр.3/,  както следва:  



  План 

31.12.2012г. 

Отчет 

31.12.2012 г. 

 

  

Р А З Х О Д И  -  ВСИЧКО,  в т.ч. по 

функции:              

            

192 083 259 

          

183 871 863            

 Общи държавни служби                              14 067 943         14 061 

663 

 Отбрана и сигурност 1 740 242 1 696 723 

 Образование 74 202 908 70 167 398 

 Здравеопазване 12 848 538 10 211 070 

 Социално осигуряване,подпомагане и грижи                        11 536 928 11 485 927 

 Жил.строителство,БКС и опазване на 

околната среда 

42 255 594 40 892 310 

 Почивно дело,култура и религиозни дейности           7 883 141 7 860 223 

 Икономически дейности и услуги 24 958 029 24 906 613 

 Разходи некласифицирани в други функции        2 589 936 2 589 936 

 ВСИЧКО  РАЗХОДИ:                                  192 083 259 183 871 863 

    

962-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ, 

чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 

сметки на община Варна и по предложение на Кмета на община Варна с 

изх. № РД13005684ВН/11.03.2013г. и № РД13005685ВН/11.03.2013 г., 

Общински съвет – Варна приема план и отчет на разходите по 

капиталовата програма на Община Варна към 31.12.2012 г.: план -

18 160 127 лв., отчет - 13 724 883 лв. (Пр. 2, Пр. 3, Пр. 4, Пр. 5, Пр. 6, 

Пр.12, Пр.15). 

962-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ, 

чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 

сметки на община Варна и по предложение на Кмета на община Варна с 

изх. № РД13005684ВН/11.03.2013г. и № РД13005685ВН/11.03.2013 г., 

Общински съвет – Варна приема преходен остатък от 2012 г. в размер на 

8 105 029 лв., /Пр.11/,  в т. ч.:     

№   Преходен остатък от 2012 г.  по функции: /в лв./ 

1. от Държавни дейности 6 534 847 

 ф-я Отбрана и сигурност 43 519 

 ф-я Образование 3 830 942 

 ф-я Здравеопазване                                          2 637 468 

 ф-я Почивно дело,култура и религиозни дейности           22 918 

2. от Местни дейности 1 570 182 



 ф-я Общи държавни служби 6 280 

 ф-я Образование 149 202 

 ф-я Жилищно строителство, БКС и опазв.на 

окол.среда 

1 363 284 

 ф-я Икономически дейности и услуги                                 51 416 

       Всичко преходен остатък /1+2/                                                   8 105 029 

962-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ, 

чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 

сметки на община Варна и по предложение на Кмета на община Варна с 

изх. № РД13005684ВН/11.03.2013г. и № РД13005685ВН/11.03.2013 г., 

Общински съвет – Варна приема план и отчет към 31.12.2012 г. за целеви 

разходи.: 

1. Помощи по решения на Общински съвет: 

а) Лечение на граждани - по бюджета на дейност  „Други дейности 

по здравеопазването” – 338 434 лв.  /Пр.2/; 

б) Социално битови разходи на социално слаби граждани - по 

бюджета на дейност  „Други дейности по социалното осигуряване” – 410 

000 лв. / Пр.2, Пр.8 „Соц.прогр.“/; 

в) Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на 

дейност „Други дейности по социалното осигуряване” – 10 000 лв. /Пр.2, 

Пр.8 „Социална програма“/;                                    

г) Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на 

дейност „Обредни домове и зали”   – 5 613 лв.  /Пр.2/; 

д) Транспортни разходи по групи правоимащи - по бюджета на 

дейност „Други дейности по транспорта и пътищата”  7 693 175 лв. /Пр.2, 

Пр. 9/; 

2.  План – сметка /д.623/ “Чистота” за 2012 г.  в размер на 24 271 666 

лв.   /Пр.2, Пр.7/; 

3. Разшифровка на разходи, финансирани от приходи по 

§40“Постъпления от продажба на общински нефинансови активи“/ Пр. 10/; 

4. Целева капиталова субсидия  –  3 175 600 лв., в т.ч. д. 832 

„Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ по 

§51 за 131 713 лв./Пр. № 2, Пр. № 4/. 

962-6-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ, 

чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 

сметки на община Варна и по предложение на Кмета на община Варна с 

изх. № РД13005684ВН/11.03.2013г. и № РД13005685ВН/11.03.2013 г., 

Общински съвет – Варна приема план и отчет на разходите за общинска 

администрация, други дейности по икономиката и общинските 

предприятия, съгласно  /Пр. № 2, Пр. № 5 Пр. № 6/. 



962-6-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА  чл. 30 от Закона 

за общинските бюджети, чл. 53 от Наредбата за условията и реда за 

съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и извънбюджетните сметки на община Варна и по предложение на 

Кмета на община Варна с изх. № РД13005684ВН/11.03.2013г. и № 

РД13005685ВН/11.03.2013 г., Общински съвет – Варна приема план и 

отчет на извънбюджетната сметка „Приватизация” за 2012 г., съгласно 

приложение /Пр. 13/.  

                                       91  %                               9  %                               100   %   

 План 
31.12.2012 г. 

Отчет 
31.12.2012 г. 

План 
31.12.2012 г. 

Отчет 
31.12.2012 г. 

План 
31.12.2012 г. 

Отчет 
31.12.2012 г. 

    Приходи 1 367 260 215 599 153 594 40 050 1 520 854 255 649 

    Разходи         1 360 000 0 132 000 1 410 1 492 000 1 410 

    

Наличност 

7 260 215 599 21 594 38 640 28 854 254 239 

                                                                      

962-6-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30 от ЗОБ, 

чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 

сметки на община Варна и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от ЗОД и по предложение на 

Кмета на община Варна с изх. № РД13005684ВН/11.03.2013 г. и № 

РД13005685ВН/11.03.2013 г., Общински съвет – Варна приема отчет за 

състоянието общинския дълг на за 2012 г., /Пр. 14/. 

962-6-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ, 

чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 

сметки на община Варна и по предложение на Кмета на община Варна с 

изх. № РД13005684ВН/11.03.2013г. и № РД13005685ВН/11.03.2013 г., 

Общински съвет – Варна приема план и отчет към 31.12.2012 г. на  

Общински  програми: / Пр.8/: 

а) Социална програма на община Варна  за 2 840 404 лв., в т.ч. 

28 512  лв. за капиталови разходи по бюджета на дейност 589 „Други 

служби и дейности по социалното осигуряване”;  

б) Програма за развитие на туризма с приходи от туристическия 

данък  - 4 388 170 лв. 

в) Общинска програма за обучение на начинаещи и изявени 

ученици по шахмат в училище  - 1 277 лв.  

г) Общинска програма за квалификация и насърчаване на научните 

и педагогическите кадри в община Варна - 82 075 лв. 



д) Общинска програма за образователна интеграция на децата и 

учениците от различни етнически групи в неравностойно социално 

положение  - 67 621 лв.;  

е) Общинска програма за мерките за насърчаване на творческите 

заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби – 37 364 лв. 

ж) Общински програми за промоция, профилактика и 

рехабилитация на общественото здраве;   

з) Общинска програма ”Спорт”  - 769 732 лв. 

и) Общинска програма за международни и местни културни прояви 

– 1 869 474 лв.  

й) Общинска програма „Младежки дейности” – 382 649 лв.   

к) Общинска програма“Социален туризъм“ – 15 000 лв.    

л) Общинска програма “Превенция на рисковото поведение сред 

деца и млади хора„ – 280 563 лв.  

962-6-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ, 

чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 

сметки на община Варна и по предложение на Кмета на община Варна с 

изх. № РД13005684ВН/11.03.2013г. и № РД13005685ВН/11.03.2013 г., 

Общински съвет – Варна приема отчета на приходите и разходите на 

местната комисия за жилищно–спестовни влогове /МКЖСВ/ за 2012 г.: 

приходи в размер на 2 % от получените компенсации на вложители за 

издръжка на комисията – 8 645 лв., разходи – 2 365 лв., преходен остатък 

за 2013 г. – 6 280 лв. /Пр.№ 16/. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

 

 

 

 

963-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 23, т. 4 и чл. 

24, т. 2 от Закона за регионалното развитие и чл. 91, ал. 1, т. 4 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и по 

предложение на Кмета на община Варна с изх. № 

РД13005512ВН/08.03.2013 г., Общински съвет – Варна решава: 

- Одобрява Годишния доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие 2007-2013 г. за периода от 01.01.2012 г. до 

31.12.2012 г., съгласно приложение № 1 към настоящото решение. 

- Одобрява Програмата за реализация на Общинския план за 

развитие за 2013 г., съгласно приложение № 2 към настоящото решение. 

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

 

 



964-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

от Кмета на община Варна с изх. № РД13005357ВН/06.03.2013 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие за осигуряване на мостово – 

заемообразно финансиране в размер на 282 550,26 лв. (двеста осемдесет и 

две хиляди петстотин и петдесет лева и двадесет и шест стотинки) от 

бюджета на община Варна на допустимите разходи за 2013 г. по проект № 

DIR-5112122-10-78 “Изграждане на регионалната система за управление на 

отпадъците в регион Варна (Аксаково)”, Приоритетна ос 1 на ОП „Околна 

среда 2007-2013 г.” (ОПОС), финансиран по Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № DIR-5112122-C004, до възстановяването им от 

община Аксаково след получаване на първото (авансово/междинно) 

плащане от Управляващия орган, и след възстановяване на средствата 

финансирани заемообразно през 2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

 

 

 

 

 

965-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на община Варна с изх. № РД12002728ВН-

050ВН/12.03.2013 г., Общински съвет – Варна одобрява недопустими 

разходи до 512 325.58 лв. без ДДС за строителни и монтажни работи, 

закупуване на оборудване, съоръжения и обзавеждане по проект 

BG161PO001/1.1.11-057 „Подкрепа за деинституционализация на социални 

институции, предлагащи услуги за деца в риск – изграждане на 7 Центъра 

за настаняване от семеен тип на територията на община Варна” – по 

ОП „Регионално развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 1: Устойчиво и 

интегрирано градско развитие, Операция 1.1: Социална инфраструктура. 

Средствата за допълнителните видове работи да бъдат заложени и 

осигурени от бюджет 2014 г. на Община Варна. 

965-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на община Варна с изх. № РД12002728ВН-

060ВН/23.05.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 

отпуснати заемообразно от бюджета на община Варна за 2013 г. средства в 

размер на 17 600 лв. (седемнадесет хиляди и шестстотин лева) за мостово 

финансиране на допустимите разходи по проект “Подкрепа за 

деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за 

деца в риск – изграждане на 7 Центъра за настаняване от семеен тип на 

територията на община Варна” в рамките на схема BG161РО001/1.1-

12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, 

предлагащи услуги за деца в риск”, приоритетна ос 1: „Устойчиво и 



интегрирано градско развитие”, операция 1.1: “Социална инфраструктура” 

на ОП “Регионално развитие” 2007 – 2013 год. до възстановяването им от 

Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

 

 

 

 

 

966-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

от Димитър Николов – вр. и. д. Кмет на община Варна с изх. № 

РД13011133ВН/30.04.2013 г., Общински  съвет – Варна дава съгласие да 

бъдат отпуснати заемообразно от бюджета на община Варна за 2013 год. 

средства в размер на 83 605 лв. (осемдесет и три хиляди шестстотин и пет 

лева) за финансиране на допустимите разходи за изпълнение на проект с 

рег. № А09-31-37-С/30.01.2009 “е-община Варна – ефективна и прозрачна 

общинска администрация в услуга на потребителите”, финансиран по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № А09-31-37-С/01.06.2009 в 

рамките на Бюджетна линия: BG051PO002/08/3.1-02 на Приоритет 3, 

Подприоритет 3.1 на ОП ”Административен капацитет” 2007 – 2013 

година, до възстановяването им от Управляващия орган на Оперативна 

програма “Административен капацитет”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

 

 

 

 

 

967-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и 

по предложение на Христо Бозов – вр. и. д. Кмет на община Варна с изх. № 

РД13010980ВН/29.04.2013 г., Общински съвет – Варна: 

- Дава съгласие от бюджета на община Варна за 2013 г. да бъдат 

осигурени средства в размер на 250 200 лв. за съфинансирането и 1 040 

860,28 лв. за допълнителното финансиране (недопустими разходи) на 

Основен обект с обхват: Градска градина (Поземлен имот 10135.1506.39) 

- Площад „Независимост” (Поземлен имот 10135.1507.3) -  бул. "Княз 

Борис I" (Поземлен имот 10135.1507.403)  - ул. „Русе“  (част от Поземлен 

имот 10135.1506.172), който ще се реализира в рамките на проект 

“Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за 

обществен отдих на град Варна”, с който община Варна кандидатства за 

финансиране в рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ № 



BG161PO001/1.4-09/2012: “Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна 

ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: 

“Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП 

“Регионално развитие” 2007-2013 г. 

- Дава съгласие от бюджета на община Варна за 2013 г. и 2014 г. да 

бъдат осигурени средства в размер на 173 594,18 лв. за покриване на 

съфинансирането и 72 010,92 лв. за покриване на допълнителното 

финансиране на допълнителните обекти на интервенция по проект 

“Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за 

обществен отдих на град Варна”, които ще се реализират в рамките на 

схема за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012: 

“Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: “Устойчиво и 

интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: “Подобряване на 

физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 

2007-2013 г. разпределени по обекти, както следва: 

1. бул. "Сливница“  (част от Поземлен имот 10135.1508.1) - в 

обхват от бул. „Княз Борис І” до ул. „Петко Каравелов” – 

съфинансиране в размер на 20 385,60 лв., допълнително финансиране в 

размер 13 810,69 лв.; 

2. бул. "Сливница“  (част от Поземлен имот 10135.1508.1) - в 

обхват от ул. „Петко Каравелов” до ул. „Стефан Караджа” – 

съфинансиране в размер на 16 236 лв., допълнително финансиране в 

размер 20 490,26 лв.; 

3. бул. "Сливница“  (част от Поземлен имот 10135.1508.1) - в 

обхват от ул. „Стефан Караджа” до ул. „Славянска” – съфинансиране в 

размер на 17 316 лв., допълнително финансиране в размер16 733,63 лв.; 

     4. бул. "Сливница“ (части от Поземлени имоти 10135.1508.1, 

10135.1508.266, 10135.1508.267) в обхват ул. „Славянска” - бул. 

„Приморски” – съфинансиране в размер на 24 738,00 лв., допълнително 

финансиране в размер 20 976,34 лв.; 

5. пл.„Митрополит Симеон“ (Поземлен имот 10135.1506.38) – 

съфинансиране в размер на 17 817,12 лв.; 

6. ул. „Преслав“ (част от Поземлен имот 10135.1507.852) в обхват 

от бул. „Княз Борис І” до ул. „Хан Аспарух” – съфинансиране в размер 

на 17 877,72 лв.; 

7. ул. „Преслав“ (част от Поземлен имот 10135.1507.852)  в обхват 

от ул.„Хан Аспарух” до ул. „Одесос” – съфинансиране в размер на 19 

232,28 лв.; 

 8. ул.”Сан Стефано” (част от Поземлен имот 10135.1507.892) в 

обхват от ул. „Одесос” до ул. „Граф Игнатиев” – съфинансиране в 

размер на 16 672,34 лв.; 



9. ул.”Сан Стефано” (част от Поземлен имот 10135.1507.892) в 

обхват от ул. „Граф Игнатиев” до бул. „Приморски” – съфинансиране в 

размер на 12 852,00 лв.; 

10. бул. „Сливница” (Поземлен имот 10135.1508.74) - градинка 

„Севастопол” – съфинансиране в размер на 10 467,12 лв. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

 

 

 

 

 

 

968-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение от Димитър Николов – вр. и. д. Кмет на Община Варна с изх. 

№ РД13011685ВН/13.05.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие на 

основание подписания договор № BG161PO001/1.5-03/2011/002 

„Интегриран градски транспорт Варна” за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 

г.”, да се осигурят допълнително заемообразно средства от бюджета на 

Община Варна в размер на 164 166,05 лв., освен разрешените за ползване 

134 562,07 лв., необходими за покриване на първоначалните допустими 

разходи по проекта. 

Заемообразно ползваните средства ще бъдат възстановени при 

авансовото плащане от Договарящия орган до края на 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

 

 

 

 

 

 

 

969-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение на Димитър Николов – вр. и. д. Кмет на община Варна с изх. 

№ РД13011994ВН/15.05.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

поемане на общински дълг и упълномощава Кмета на община Варна да 

подпише Запис на заповед в полза на МРРБ, гарантираща авансово 

плащане в размер на  151 833,47 /сто петдесет и една хиляди осемстотин 

тридесет и три лева четиридесет и седем стотинки/ по проект № BGРО001-

3.2.03-007 Регионален туристически продукт „Различното преживяване - 

качество, полза и стойност” по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., без 



протест и без разноски , платим на предявяване, без никакви възражения и 

без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, срещу представянето 

на тази Запис на заповед. 

969-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Димитър Николов – вр. и. д. Кмет на община Варна с изх. 

№ РД13011997ВН/15.05.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие на 

основание подписания договор № BGPО001/3.2-03/2013/003 Регионален 

туристически продукт ,,Различното преживяване – качество, полза и 

стойност” да се осигурят заемообразно средства от бюджета на община 

Варна в размер на 71 780 (седемдесет и една хиляди седемстотин и 

осемдесет) лева за 2013 г., необходими за покриване на първоначалните 

допустими разходи по проекта, същите ще бъдат възстановени след 

авансово плащане от Договарящия орган. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

 

 

 

 

 

 

 

970-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА  и по 

предложение от Христо Бозов – вр. и. д. Кмет на община Варна с изх. № 

РД13013079ВН/29.05.2013 г.,  Общински съвет – Варна дава съгласие на 

основание договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02-

0007-C0001/12.07.2012 и във връзка с реализацията на проект № 0061-

OBA-3.3 „Областен информационен център – Варна, изграждане и 

функциониране, финансиран по Оперативна програма „Техническа 

помощ“”, да се осигурят заемообразно средства от бюджета на община 

Варна в размер на 114 799,82 лв., необходим за покриване на допустимите 

разходи по проекта, като същите ще бъдат възстановени след 

верифициране на разходите от Управляващия орган. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

 

 

 

 

 



971-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА  и по 

предложение от Христо Бозов – вр. и. д. Кмет на община Варна с изх. № 

РД13013107ВН/30.05.2013 г.,  Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъдат отпуснати заемообразно от бюджета на община Варна средства в 

размер на 912 000 лв.  /деветстотин и дванадесет хиляди лева/ за покриване 

на допустимите разходи за изпълнението на проект № 58-131-82-82 

„Техническа помощ” за подготовка на инвестиционни проекти по 

приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 58-131-82-

82 „Техническа помощ” за подготовка на инвестиционни проекти по 

приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, по 

процедура BG 161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ” за подготовка 

на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013г.” до възстановяването им от Управляващия 

орган. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 
 

 

 

 

 

972-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение от Димитър Николов – вр. и. д. Кмет на община Варна с изх. 

№ ЗК13000716ВН-002ВН/16.05.2013 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие за предоставянето на приходите от билети на „Регионално 

историческия музей – Варна“ на външни музеи и фирми организатори на 

изложби за 2013 г., както следва: 

- От „Аладжа манастир“ на фирма „Шварцконсулт” – 80% от 

продажбите на аудио и видео гидове; 

- От „Аладжа манастир“ на фирма „Импринт” – 70% от 

приходите от отпечатани сувенири; 

- От Природонаучен музей – 60% на фирма „Херпетологично 

дружество”, Хасково от продадени билети за изложба „Терариум”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 26, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 

 

 

 

973-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна изменя свое решение № 922-5/17/29.04.2013 г., 

както следва: 



На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, писмо № ОПР 78-

4.4.13 на Министерството на здравеопазването и писмо с № 

РД13009657ВН/18.04.2013 г. от управителя на Специализирана болница за 

активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов 

Марков” Варна ЕООД и по предложение от доц. Христо Бозов – Вр.и.д. 

Кмет на община Варна с изх. № РД13009657ВН-001ВН/24.04.2013 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие за участие на община Варна по 

схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и 

оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” по 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР), 

компонент 1 „Комплексни онкологични центрове и специализирани 

болници за онкологични заболявания”, с проект за модернизиране на 

отделението по лъчелечение на СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков” 

Варна ЕООД , за сумата, налична в резерва на схемата, но не по-малка от 

2,6 млн. лв., като при необходимост се гарантира собствен принос на 

бенефициента от бюджета на община Варна.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 26, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 

 
 
 
 

974-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение от Христо Бозов – вр. и. д. Кмет на община Варна с изх. № 

Д13000264ВН-004ВН/30.05.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 125 000 лв. за 

изпълнение на ангажименти на Община Варна в качеството на пристанище 

– домакин за провеждане на Регата СКФ Блек Сий Тол Шипс. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджет 2013 по дейност 714 „Спортни 

бази за спорт за всички“ - Програма „Спорт“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 26, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 

 

 

 

 

 

 

975-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по  

предложение от Димитър Николов – вр. и. д. Кмет на община Варна с изх. 

№ РД13011165ВН-001ВН/14.05.2013 г., във връзка с докладна записка с № 



РД13011165ВН/07.05.2013 г. от управителя на „СБОБАЛ – Варна” ЕООД, 

Общински съвет – Варна: 

- Отменя свое решение № 904-4/16/27.03.2013 г. 

- Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

36 000 лв./ тридесет и шест хиляди лева/ за закупуването на два броя 

специализирани операционни маси за офталмология за нуждите на 

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – 

Варна” ЕООД, под формата на капиталов трансфер §55-01, в дейност 469 

“Други дейности по здравеопазването” на функция „Здравеопазване”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 26, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 

 

 

 

 

 

976-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

2 900,02 лв. за спешен авариен ремонт на един от асансьорите в сградата на  

ДКЦ „Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД, под формата 

на капиталов трансфер §55-01, в дейност 469 “Други дейности по 

здравеопазването” на функция „Здравеопазване”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 26, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 

 

 

 

 

 

977-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

1 000 лв. на Мевгюн Мусамединова Чаирова – Михалева за дъщеря й 

Мерилин Миленова Михалева за участие в официална церемония, в 

Хамстет Норис, Великобритания на 26 и 27.06.2013 г., във връзка със 

спечелен Международен конкурс за есета на английски език с екологична 

тема „Бъдещето на нашата планета”, организиран от „Тhe living Rainforest 

org.” UK. 

Средствата да бъдат осигурени от Бюджета на община Варна за 2013 

г., функция „Образование”, Програма на Община Варна за мерките за 

насърчаване на творческите заложби на деца и студенти с изявени дарби 

през 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 26, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 



978-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 

и чл. 9 от ЗМДТ  и по предложение от Кмета на община Варна с изх. № 

РД13005947ВН/13.03.2013 г. Общински съвет – Варна създава нова т. 13.20 

„Цени на услуги предоставяни от ОП “Дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация“ към раздел ХІІІ  „Други услуги“ от Приложение 2 от 

НОАМТЦУТОВ, както следва : 
„13.20. Цени на видовете дезинфекционни, дезинсекционни и 

дератизационни услуги на Общинско предприятие “Дезинфекция, 

дезинсекция и дератизация“ град Варна 

Вид услуга 
Обикновена -до 72 ч Бърза - до 36 ч Експресна - до 24 ч 

обработена 
площ цена 

обработена 
площ цена 

обработена 
площ цена 

13.20.1 Дезинфекция - 
обработка против 
микроорганизми 

до 100 кв.м 

0.24 лв/ 

кв.м до 100 кв.м 0.28 лв/ кв.м до 100 кв.м 0,32   лв/кв.м 

до 1 дка 
0.18 лв/ 
кв.м до 1 дка 0.22 лв/ кв.м до 1 дка 0,26 лв/кв.м 

над 1 дка 
0.12 лв/ 
кв.м над 1 дка 0.16 лв/ кв.м над 1 дка 0,20 лв/кв.м 

              

13.20.2 Дезакаризация 
- обработка против 

кърлежи 

до 100 кв.м 
0.22 лв/ 
кв.м до 100 кв.м 0.26 лв/ кв.м до 100 кв.м 0,30 лв/кв.м 

до 5 дка 
0.20 лв/ 
кв.м до 5 дка 0.24 кв.м до 5 дка 0,28 лв/кв.м 

над 5 дка ULV 6 лв/ дка над 5 дка ULV 10 лв/ дка над 5 дка ULV 14 лв/ дка 

              

13.20.3 Дезинсекция - 
имагоцидна 

обработка против 
комари 

до 100 кв.м 
0,18 
лв/кв.м до 100 кв.м 

0,22 лв/кв.м 
до 100 кв.м 

0,26 лв/кв.м 

до 1 дка 
0,14 лв/ 
кв.м до 1 дка 0,18 лв/ кв.м до 1 дка  0,22 лв/ кв.м 

над 1 дка ULV 3 лв/ дка над 1 дка ULV 4 лв/ дка над 1 дка ULV  5 лв/ дка 

              

13.20.4 Дезинсекция - 
ларвицидна обработка 

против комари 

до 100 кв.м 
0,14 
лв/кв.м до 100 кв.м 

0,18 лв/кв.м 
до 100 кв.м 

0,22 лв/кв.м 

до 1 дка 
0,10 лв/ 
кв.м до 1 дка 0,14 лв/кв.м до 1 дка  0,18 лв/кв.м 

над 1 дка  0,6 лв/ дка над 1 дка  0,10 лв/ дка над 1 дка  0,14 лв/ дка 

            

  

 

13.20.5 Дезинсекция - 
обработка против 
мухи, хлебарки, 

бълхи, мравки, оси и 

др. 

до 100 кв.м 
0.30 лв/ 
кв.м до 100 кв.м 0.32 лв/ кв.м до 100 кв.м 0,36 лв/ кв.м 

до 1 дка 
0.28 лв/ 
кв.м до 1 дка 0.30 лв/ кв.м до 1 дка 0,32 лв/кв.м 

над 1 дка 

0.25 лв/ 

кв.м над 1 дка 0.27 лв/ кв.м над 1 дка 0,29 лв/кв.м 

              

13.20.6 Дезинсекция - 
обработка против 
бяла американска 
пеперуда - дървета 

до 10 бр 

дървета 

42 лв/ бр. 

дърво 

до 10 бр 

дървета 

45 лв/ бр. 

дърво 

до 10 бр 

дървета 

48 лв/ бр. 

дърво 

над 10 бр. 
дървета 

40 
лв/дърво 

над 10 бр. 
дървета 43 лв/ дърво 

над 10 бр. 
дървета 46 лв/ дърво 

              

13.20.7 Дезинсекция - 
обработка против 

листоминиращ 
кестенов молец 

до 10 бр 
дървета 

22 лв/ бр. 
дърво 

до 10 бр 
дървета 

25лв/ бр. 
дърво 

до 10 бр 
дървета 

28 лв/ бр. 
дърво 

над 10 бр. 
дървета 

20 
лв/дърво 

над 10 бр. 
дървета 23 лв/ дърво 

над 10 бр. 
дървета  26 лв/ дърво 



              

13.20.8 Дератизация - 
обработка против 

гризачи 

Една отровна 

точка - 
покрива 

приблизително 
30 кв.м 

0.42 лв. 

Една отровна 

точка - 
покрива 

приблизително 
30 кв.м 

0.46 лв. 

Една отровна 

точка - 
покрива 

приблизително 
30 кв.м 

 0,49 лв. 

Една шахта 0.80 лв. Една шахта 0.84 лв. Една шахта  0,88 лв. 

              

13.20.9 Определяне на 
кърлежи и други 

вредни членестоноги 
и консулт по 
отношение на 

болестите, които 
пренасят. 

Една 
лабораторна 

проба  
8.00 лв. 

Една 
лабораторна 

проба  
10.00 лв. 

Една 
лабораторна 

проба  
12,00 лв. 

978-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 

1 и чл. 9 от ЗМДТ и по предложение от Кмета на община Варна с изх. № 

СДЗР13000834ВН-002ВН/26.03.2013 г., Общински съвет – Варна допълва 

към ал. 4 от чл. 34 на приложение 1 от Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна следния текст: 

„деца близнаци, тризнаци и по две деца в семейство ползващи 

услугата на ОП „Комплекс за детско хранене” да заплащат 1.00 лв./ден”. 

978-6-2. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 52 ал. 4 от ЗОС и по предложение от Христо Бозов – вр. и. д. 

Кмет на община Варна с изх. № РД13008442ВН/18.04.2013 г., Общински 

съвет - Варна изменя наименованието на услуга 13.17, като точка 13.17 

от Приложение 2 към НОАМТЦУТОВ придобива следния вид: 

„13.17. Цени за престой в паркингите на Община Варна: 

Категория Престой 

ЗОНА 

"Център" 
"Широк 

център" 
"Квартали" 

"Крайни 

квартали" 

зона Център - 
приложение 

No:3, ал.1 от 
НОДТОВ 

зона Широк 
център - 

приложение No:3, 
ал.2 от НОДТОВ 

Чайка, Левски, 
Младост, Трошево, 

Възраждане, 

Победа,  Изгрев, 
Св.И.Рилски, 

Аспарухово 

Владиславово, 
Кайсиева 

Градина, 
Виница, Галата, 

Бриз 

 Лек 
Автомобил / 

Джип 

престой за всеки 

първи час 2 лв. 1 лв. 1 лв. 1 лв. 

престой за всеки 
започнат час след 

първия 1 лв. 1 лв. 1 лв. 1 лв. 

престой за 24 часа 10 лв. 8 лв. 6 лв. 5 лв. 
Престой за един 

месец 70 лв. 60 лв. 40 лв. 30 лв. 

 Микробус  

престой за всеки 
първи час 2 лв. 2 лв. 1 лв. 1 лв. 

престой за всеки 
започнат час след 

първия 1 лв. 1 лв. 1 лв. 1 лв. 

престой за 24 часа 10 лв. 12 лв. 6 лв. 6 лв. 
Престой за един 

месец 90 лв. 70 лв. 50 лв. 35 лв. 



  Камион / 

Автобус 

престой за всеки 
първи час 3 лв. 3 лв. 2 лв. 1 лв. 

престой за всеки 
започнат час след 

първия 1 лв. 1 лв. 1 лв. 1 лв. 

престой за 24 часа 16 лв. 12 лв. 10 лв. 7 лв. 
Престой за един 

месец 110 лв. 70 лв. 60 лв. 60 лв. 

Мотоциклет 

престой за всеки 

първи час 1 лв. 1 лв. 1 лв. 1 лв. 

престой за всеки 
започнат час след 

първия 1 лв. 1 лв. 1 лв. 1 лв. 

престой за 24 часа 4 лв. 3 лв. 2 лв. 2 лв. 
Престой за един 

месец 25 лв. 25 лв. 20 лв. 20 лв. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 26, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 

 

 

 

979-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 6, ал. 2, чл. 10, ал. 1, чл. 26, чл. 27, чл. 47 и чл. 48 от Закона за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните, във връзка с чл. 2, ал. 1 и чл. 4 от Правилника за детските 

педагогически стаи и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 

РД13007155ВН/26.03.2013 г., Общински съвет – Варна приема да се 

открие детска педагогическа стая към ОД на МВР – Варна, Пето РУП 

– к.к. „Златни пясъци”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 26, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 

 

 

 

 

980-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение 

от Христо Бозов – вр. и. д. Кмет на община Варна с изх. № РД12008087ВН-

005ВН/16.04.2013 г., Общински съвет – Варна задължава Кмета на община 

Варна да заведе иск по съдебен ред срещу „В и К” Варна ООД за 

заплащане на дължим дивидент.   

/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

 

 

 

981-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства по повод 



175 години от построяването на храм „Св. Атанасий”  и възлага на кмета 

на община Варна да внесе предложение, съобразено с финансовите 

възможности на бюджета на община Варна за 2013 година. 

/за – 19, против – 0, въздържали се – 4/ 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ВЛ. ТОНЕВ/ 



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 

№ 19 

от заседание, проведено на 04.06.2013 г. 

по точка  седма от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Социални дейности и жилищна политика” относно: 

(1) – приемане План на община Варна за интегриране на българските 

граждани от ромски произход и други български граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014). 

 

    Докл.: Лидия Маринова – Председател на ПК 

„СДЖП“ 
  

Общ брой присъстващи общински съветници – 25 

 Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

982-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 6 и 

т. 8 от ЗМСМА, в изпълнение на Националната стратегия на Република 

България за интегриране на ромите 2012-2020 г. и План за действие за 

изпълнение на Националната стратегия /ДВ бр. 21 от 13 март 2012 г./ и във 

връзка със Заповед № РД-12-7706-393/30.11.2012 г. от Коста Базитов – 

областен управител на област с административен център град Варна и 

Методически указания за планиране, представени на заседание на 

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни 

въпроси на 30.11.2012 г. и по предложение от Христо Бозов – вр. и. д. кмет 

на община Варна с изх. № РД13009852ВН/19.04.2013 г., Общински съвет – 

Варна приема План на община Варна за интегриране на българските 

граждани от ромски произход и други български граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2013-2014 г./, 

съгласно приложение № 1 към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 25, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/ 

      

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ВЛ. ТОНЕВ/ 



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 

№ 19 

от заседание, проведено на 04.06.2013 г. 

по точка  осма от дневния ред 
 

 

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

Общински съвет – Варна.  

 

    Докл.: Владимир Тонев – Председателстващ ОбС 

 

  

Общ брой присъстващи общински съветници – 25 

 Общински съвет – Варна прие следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

983-8.  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 Анула Георгиева 

Рашкова да бъде член на ПК „Наука и образование”, ПК 

„Здравеопазване”, ПК „Социални дейности и жилищна политика”, ВрК 

„Структури и общинска администрация”, Вр.К “Изработване проект на 

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и ВрК 

„Опазване и възпроизводство на околната среда”. 

/за – 25, против – 0, въздържали се – 0/ 
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