
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 36 

 
Тридесет и шестото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Николай 
Апостолов, се проведе на 10.08.2011 г. (сряда) от 09.00 до 17.00 часа, на 
11.08.2011 г. (четвъртък) от 09:00 до 16.15 часа, на 18.08.2011 г. 
(четвъртък) от 09.00 часа до 12.00 часа  
 

ПЪРВИ ДЕН – 09.00 часа 
 
Присъстват 44 общински съветници, отсъстват 7 общински 

съветници: 
Анелия Клисарова 
Валерия Ангелова 
Димо Стоев 
Добромир Кондов 
Ивайло Митковски 
Иван Славков 
Неделчо Михайлов 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
... Следователно имаме необходимия кворум и можем да открием 

работата на Тридесет и шестото заседание на Общински съвет Варна.  
Ще помоля колегите положили своите подписи да заемат местата си 

в залата, в предвид това, че кворумът необходим за работа е налице и 
откривам Тридесет и шестото заседание на Общински съвет - Варна.  

Дневният ред ви е раздаден. Към него са размножени и 
предложенията, които са постъпили към началото на днешното заседание в 
Общински съвет-Варна за допълнение към дневния ред. Първото 
предложение с вх. № ОС 11 – 9303(29) е от председателя на комисията по 
“Собственост и стопанство” г-н Орлин Симеонов, който прави 
предложение за включване на нови шест точки към точката по 
“Собственост и стопанство”, които надлежно сме размножили - точки 
които са ви раздадени и точки, които са гледани на последната комисия по 
“Собственост и стопанство” във вторник миналата седмица. Следващото 
предложение е постъпило от г-н Петър Липчев с вх. № ОС 11 – 9302(140), 
който предлага в дневния ред към точката по “Собственост и стопанство” 
да бъдат включени две предложения за ликвидиране на съсобственост. Тук 
държа да уточня, че въпросните предложения не са минали през комисия 
по “Собственост и стопанство”. Г-н Петър Липчев с цялата документация 
по преписката е направил предложение писмено до Общински съвет за 



включване в дневния ред. Имате ли други мнения и съображения? Г-н 
Станев, да се готви г-н Анчев.  

 
Янко СТАЕНВ  
Г-н председател, тъй като на девети са постъпили при нас след 

комисията по “Финанси и бюджет” две предложения от кмета на 
общината, които касаят: едното за центъра за настаняване от семеен тип 
оборудване и благоустрояване на стойност 4 млн. ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Не се чува, д-р Станев.  
 
Янко СТАЕНВ  
Едното ... Чува ли се? Едното предложение за проекта за центъра за 

настаняване от семеен тип, оборудване и благоустройство на стойност 4 
млн. 924 хил. лв. по евро-програмата. В това предложение ние вземаме 
решение да дадем допълнително предоставяни средства в размер на 116 
хил. лв. за покриване на разходите по изготвяне на работните проекти на 
седемте къщички, попълването на формуляр за кандидатстване по схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Тези разходи ще ни 
бъдат възстановени. Второто предложение от г-н кмета, това е 
предложението касаещо приоритет на ОС, устойчиво интегрирано градско 
развитие, операция 11 – социална инфраструктура, подкрепа за 
деинституализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в 
риск по “Оперативна програма регионално развитие 2007 – 2013”. Второто 
предложение е да променим едно наше решение, №2832 – 3/15.12.2010 г. и 
става въпрос за това, че общината е бенефициент по проекта за социално 
включване, финансиран със заем от международната банка. Да, обаче, при 
вземането на това решение ние не сме, пропуснали сме, че трябва да 
осигурим разходите, които за сметка на общината ще бъдат, като 
изготвянето на анализ за настоящата ситуация, изготвянето на пълен 
формуляр за проекта, изготвянето на единен инвестиционен проект, 
авторски надзор, местен инвестиционен контрол, независим строителен 
надзор, на обща стойност 100 800 лв., които не са допустим разход по 
проекта за социално включване. Затова трябва да ги включим в бюджета 
на Община Варна, заедно с поетото задължение от нас за финансиране на 
проекта за социално включване в размер на 31 хил. лв. Това са двете 
предложения, които моля да бъдат включени в предвид на това, че и двата 
проекта са за около 5 млн. лв. и не може заради 100 хил. лв. да изтървем 
парите.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на ... 



Янко СТАЕНВ  
А освен това имам още едно предложение. В комисията по 

“Собственост”, тъй като станаха много точките в дневния ред, моето лично 
предложение е тези точки, които разглеждахме на председателски съвет, 
тези точки които бяха разглеждани на комисията, става въпрос за детските 
градини, става въпрос за кметство “Младост”, става въпрос за ... Важните 
точки, петте – шестте, които бяха да минат първо за разглеждане, защото 
първо на едното мястото се изискват 34 гласа и знаем колко трудно 
събираме толкова гласа и второ според мен освен тези точки и тези точки, 
които реализират приходната част в бюджета по-нататък, е важно за нас да 
имаме отношение. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на д-р Станев. Г-н Анчев.  
 
Панко АНЧЕВ  
Г-н председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

точката за удостояване със званието “Почетен гражданин на Варна” трябва 
да се обособи като самостоятелна, съгласно “Статут за удостояване с 
почетни звания и отличия на Община Варна” и трябва да се внесе от Вас, г-
н председател, съгласно същия този статут. Така, че аз предлагам тази 
точка да излезе като номер едно извън предложението на комисията по 
“Култура” и да бъде докладвана лично от Вас, съгласно този статут.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Г-н Гуцанов, заповядайте.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги, в дневния ред приемам го, че е случайно, а не от 

незнание или по някаква друга причина. По много странен начин са 
конструирани точка “Транспорт”, когато трябва да вземем решение, с 
което да възложим всичките линии във Варна да бъдат обслужвани от 
“Градски транспорт” и заедно с това нещо в точката по “Собственост и 
стопанство” има предложение, с което “Градски транспорт” да стане 
собственик на акциите на “Транстриумф Холдинг”. Сега няма как 
първоначално да възложим линиите на “Градски транспорт”, да вземем 
такова решение евентуално Общинския съвет, след което пък да не вземем 
решение за “Транстриумф Холдинг”. Те двете точки са свързани 
абсолютно едната с другата. Т.е. трябва да бъдат гледани едновременно, 
защото представете си какво става. Ясно е, че “Транстриумф Холдинг” на 
секундата ще жали това наше решение за линиите, един път и втори път 
“Градски транспорт” може ли да изпълни така, че всички линии в града да 
бъдат обслужвани от автобусите, с които разполага “Градски транспорт’. 



Ние залагаме мина с разделянето на тези две решения, те могат да бъдат 
гледани единствено и само анблок и да е ясно какво е виждането на кмета 
и администрацията, и на Общинския съвет. А вече, когато се влезе по 
същество, аз ще кажа какво е моето виждане и виждането на нашата група 
по дадената тема. Но така предложени в дневния ред, приемам го по 
случайност, а не по незнание това, което се е случило.  
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Други мнения и съображения? Г-н Радо Коев, да се готви 

Петър Липчев.  
 
Радослав КОЕВ 
Колеги, на предните две – три комисии по “Собственост” времето не 

достигна за решения, които винаги сме взимали без особени затруднения и 
предлагам сега да влязат в дневния ред на сесията, макар и недогледани на 
комисия, това са чистене на съсобственост, подаръците от Аньо Ангелов 
от държавата и други подобни казуси, които са подготвени в пълният им 
вид, които касаят около 1 млн. 400 хил. постъпления в бюджета до края на 
годината, ако бъдат изпълнени. Моята молба е г-н Симеонов или г-жа 
Трендафилова, който е готов да ги изчете, да влязат в дневния ред така, 
както са предложени. Ако срещнем някакви затруднения можем да не ги 
приемем и тук. И другото предложение, което предложи г-н Гуцанов, да 
гледаме на едно мястото двете точки е изключително разумно, щях да 
направя същото предложение. Трябва да вземем комплексно решение по 
този въпрос.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря Ви. Д-р Липчев.  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, само искам да поясня моите предложения, т.е. 

точките, които съм предложил, това са предложения на кмета, които са 
влезли, бяха влезли в дневния ред на последната комисия по “Собственост 
и стопанство”, но там с приоритет беше взето решение да бъдат разгледани 
публично-частните партньорства и всъщност тези точки, които бяха в 
дневния ред на комисията, не остана време те да се разгледат. Всъщност 
това са предложения на кмета и аз, затова ги предлагам да влязат в дневния 
ред на сесията. Това мое предложение обаче съвпада до някъде с това, 
което направи г-н Коев. Ако се приеме решението всички точки, които не 
остана време да се разгледат от последната комисия по “Собственост и 
стопанство”, съответно няма да се отежни дневния ред на сесията, да го 
имате в предвид. Благодаря.  

 



Николай АПОСТОЛОВ  
Разбирам, ако се приеме предложението на г-н Коев, Вашите точки 

да не ги гласуваме, да ги оставим за разглеждане след него. Владо Тонев и 
Евгения Александрова, и Пламен Начков.  
 

Владимир ТОНЕВ 
Колеги, предлагам допълнително в решенията на постоянна комисия 

“Архитектура” да влязат следните две точки, които са размножени и са при 
вас в материалите. Съгласуването на ПУП план за регулация „Слънчев 
ден” и измененията и допълненията в Наредбата за временните 
преместваеми съоръжения. Предния път Наредбата я изтеглих, не беше 
гледана на правната комисия, гледа се на правната комисия. В момента са 
изпълнени всички процедури, за да има възможност да я гледаме на сесия. 
Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря и аз, г-жа Александрова.  
 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Колеги, бих предложила и се надявам да бъдат одобрени две 

допълнения, едното е към ..., като точки. Едната е към културната комисия, 
а именно да разгледаме или да вземем отношение относно Наредбата за 
условията и реда на финансово стимулиране на талантливи деца, по-скоро 
младежи. Тази наредба е приета на културна комисия юни месец, има 
номер на протокола. Юли месец е постигнато приемането й на правна 
комисия, стояла е повече от 14 дни на сайта и целта на едно такова 
действие, един такъв акт е да можем през септември, на нашата последна 
комисия, наистина реално да подпомогнем децата талантливите на Варна, 
за които аз смея да кажа, че имаме не малко деца.  

Второто ми предложение, поради независещи от нас причини, 
истината е, че г-н Плетньов закъсня. Не бяха разгледани неговото искане за 
3 600 евро, ако не ме лъже паметта или по-скоро сметките, относно 
пътуване на изтъкнати шестима наши известни художници и колеги от 
неговия музей, а именно Милко Бошков, Стоимен Стоилов, Веселин 
Начев, Даниела Тодорова, Владимир Славчев и Тенекеджиев, и т.н., до 
Финландия. Това е един доста сериозен културен обмен между България и 
Финландия. Имаме писмо, което е придружено и с реакцията на 
посолствата и на външно министерство. Единствената цел на тези пари е 
да финансират пътуването на хората, изтъкнати наши художници, всичко 
останало е поето от финландската страна. Това, естествено, според мен 
трябва да влезе в раздел финансова комисия.  

 
 



Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Г-н Начков.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Аз ще направя 

предложение от точка “Собственост и стопанство” да отпадне т. 21, поради 
следните мотиви: точката за “Драгоман” 11 беше гледана на предното 
заседание на Общинския съвет и беше отхвърлена, като сделка. Не може 
по инициатива на заинтересованата страна да се преразглежда точката, тъй 
като в ЗМСМА е написано кои могат да инициират преразглеждане на 
взети или невзети решения на Общински съвет. Подобна теза на комисията 
по “Собственост и стопанство” се разви с имота на “Роза” 21, където 
съветниците приеха моето предложение на база мотивите, че преписката 
вече е приключила. Тъй като съветът сега ще уточнява дневния ред, аз 
правя предложение, тъй като не вярвам председателя на комисията да го 
оттегли, да помогнат да освободим тежестта от неправилно вземани 
решения и излишно напрежение. Вторият момент, който ми прави 
впечатление още с началото на сесията е, голямата инициативност за 
вкарване на допълнителни решения в дневния ред на сесията. Аз тук искам 
да напомня и така в добрия вид да похваля Янко Станев, преди един 
мандат при създаден тежък казус с около двадесет и няколко замени на 
последната сесия, джентълменски г-н Станев стана и предложи и 
Общинския съвет се съгласи да се оттеглят всички подобни сделки от 
дневния ред. Това е положителен начин, по който елегантно ние да 
приключим мандата и на предстоящото заседание да разгледаме 
действително приоритетни неща, които в следващите месеци са от 
значение за развитието на града.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Марешки, заповядайте.        
                    
Веселин МАРЕШКИ 
Уважаеми колеги, излизам тук на трибуната, защото искам да ви 

поставя два въпроса, които считам, че са много важни за града и ние 
трябва да вземем решения, които да са добри за града и за гражданите на 
нашия град и на вашия град. И без това целия дневен ред прилича на една 
коледна елха, така подранила, която е изпълнена с подаръци, които най-
вероятно да попаднат на послушните хора в съвета, които да им помогне 
предизборно, това да доведе до възпроизвеждането на отново послушни 
общински съветници, които да следват следващия общински мандат. Но 
това е по-малката част от бедата. Двата основни въпроса, с които искам да 
ви занимавам, това е излязлата информация в медиите за подготвената 
обществена поръчка свързана с поддържането на улиците във Варна за 



следващите няколко години в размер около 200 млн. лв. В тази връзка 
предложението ми е да влезе в дневния ред решение, с което Общински 
съвет забранява на кмета на Община Варна да провежда няколко месеца 
преди изборите такава обществена поръчка, това е първото нещо, което е. 
Второто нещо, което също така мирише, нагарча и така води до неприятни 
мисли, това е решението, което ни се предлага да гласуваме за това 
“Градски транспорт” да придобие конкурента си “Транстриумф Холдинг”. 
Значи, аз мисля, че ние тук трябва да вземем първото решене, което е 
важно, за да се усвоят съответните фондове, това е решението на “Градски 
транспорт” да бъдат дадени всички линии в град Варна. Оттам нататък 
“Градски транспорт” е едно дружество, което си има и борд, има си и 
управител и не виждам защо ние трябва да гласуваме как “Градски 
транспорт” да  достигне до това решение. Дали ще си купува конкурента, 
дали просто ще дойде при нас и ние ще направим процедура, с която да му 
отдадем линиите, това са си управленски решения на “Градски транспорт”. 
Няма защо тука някой да се опитва, грубо казано с анонимността на 
гласуването в общинския съвет да иска и предварително да му разрешим 
да направи една сделка, която като цяло не е ясно дали е полезна за 
гражданите на Варна. Затова второто ми предложение е от дневния ред да 
отпадне точката, с която ние гласуваме на “Градски транспорт” да води 
разговори с когото и да било, защото по принцип “Градски транспорт” 
може да води разговори и без ние да му гласуваме такива решения. 
Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Други мнения и съображения, колеги? Не виждам. Преминаваме към 

гласуване на предложенията.  
Първото предложение от дневния ред, да отпадне от точката по 

“Собственост и стопанство” подточка 21, направено от г-н Начков, във 
връзка с това, че на предното сесийно заседание точката не е приета, тя е 
отхвърлена, а сега без мотиви е внесена отново. Колеги, гласуваме 
предложението на г-н Пламен Начков, от ... Г-н Симеонов, преминаваме 
към гласуване.  

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Г-н председател, преди гласуването вдигнах ръка, исках да взема ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Извинявам се, да. Давам Ви думата.  
 
 
 
 



Орлин СИМЕОНОВ 
Значи това, което каза колегата Начков е негово собствено виждане. 

За да се внесе тази точка в дневния ред има решение на комисията по 
“Собственост и стопанство”, това искам да знае цялата зала.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря за уточнението, направено от г-н Симеонов. Гласуваме 

предложението на г-н Начков, от точката по “Собственост и стопанство” 
да отпадне подточка 21, касаеща повторно внасяне за разглеждане на ул. 
“Драгоман”.  

Който е “за”, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 16; против - 0; въздържали се – 21, 

предложението не се приема. 
 
Оспорено е гласуването. Поименно гласуване колеги.           
 
Резултати от гласуването: за – 16; против - 1; въздържали се – 23; 

отсъстващи - 11, предложението не се приема. 
 
Следващото предложение на г-н Марешки. Д-р Станев, д-р Станев. 

Следващото предложение на г-н Марешки и е изключително важно. 
Неговото предложение е от точката по “Собственост и стопанство” да 
отпадне решението, с което се упълномощава “Градски транспорт” да води 
преговори за закупуването на конкурентния свой превозвач. Колеги, 
гласуваме предложението на г-н Марешки, който е „за” това да отпадне от 
дневния ред, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 9; против - 15; въздържали се – 12, 

предложението не се приема. 
 
Следващите предложения колеги вече по реда на постъпването. 

Първото предложение е входираното от колегата Симеонов, предложение 
на комисията по “Собственост и стопанство” в дневния ред да бъдат 
включени шестте точки, които са разгледани на комисията. Който е “за” 
така ... С предложението на д-р Станев, да са в началото, с оглед важността 
мисля, че така и ще стане. Който е “за” предложението, моля да гласува. 
Предложението на комисията по “Собственост” за включване в дневния 
ред на шестте точки касаещи публично-частните парньорства, транспорта 
...   

  
Резултати от гласуването: за – 32; против - 1; въздържали се – 4, 

предложението се приема. 



 
Второто предложение беше на Петър Липчев, което с оглед 

комбинирането му с предложението на г-н Коев, го оставяме за гласуване 
там. 

Третото предложение е в дневния ред, към точката по “Финанси и 
бюджет” да бъдат включени двете предложения направени от д-р Станев, 
за центровете за настаняване от семеен тип, седемте броя и финансирането 
на услугите на деца в риск. Който е “за” включване в дневния ред, моля да 
гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 25; против - 3; въздържали се – 5, 

предложението се приема. 
 
Предложението на г-н Панко Анчев, от точката по “Култура”, която 

в дневния ред под номер 4 да бъде извадена, като самостоятелна точка в 
дневния ред ... Ще го повторим. Да бъде извадена, като четвърта точка в 
дневния ред точката, предложението да стане втора ли искате? И да стане 
под номер четири в дневния ред, веднага след разглеждане на 
оспорванията и да бъде докладвана от председателя, както е по статут, за 
което благодаря за уточнението. Който е “за”, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за – 30; против - 0; въздържали се – 3, 

предложението се приема. 
 
Предложението на г-н Гуцанов, точката която беше прието да влезе в 

точката по “Собственост и стопанство”, касаещ ... Д-р Станев. Касаеща 
преговорите между общинския превозвач и частния превозвач да бъде 
изтеглена там, където й е мястото, в точката по “Транспорт”. Който е “за” 
това предложение на г-н Гуцанов, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за – 27; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Предложението на г-н Коев гласеше, във връзка със значимостта за 

бюджета на предложенията, които не са разгледани в точката по 
“Собственост и стопанство” да бъдат включени в дневния ред, като 
следващи в номерацията. Който е съгласен с така направеното 
предложение на г-н Коев ... 

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Г-н председател. 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ  
Какво ще вместите?  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Може ли само да ги прочетем, да знаят за какво става въпрос 

колегите?  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Добре е да ги прочетете, все пак да знаят колегите какво ще гласуват. 

Да, логично е. Колеги, това което предлага Радослав Коев да го 
припомним, за да вземете правилно решение да бъдат ли включени или не. 
Заповядайте.  

 
Г-н Орлин СИМЕОНОВ чете предложенията. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря г-н Симеонов, колегите разбраха. Г-н Гуцанов, 

заповядайте.  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Както и последните две, г-н председател, които са от областния 

управител за предоставяне на имоти - публична държавна собственост за 
безвъзмездно управление. Касае се за Морската градина и Аспарухов парк. 
Това е колеги, благодаря ви. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги, аз не мога да разбера какво става сега тука? 

Някаква пародия ли правим на Общинския съвет или се подиграваме с 
имотите на общината? Какво е това безобразие, което се случва? Може ли 
без комисия един път, да се коментират n- на брой имоти, които съм 
убеден, че никой в момента в залата не чу за какво иде реч. Един път, и 
втори път нали се говореше, че няма да има гледане на каквито и да е 
предложения свързани със собственост или каквото и да е друго, без да е 
минало през комисия? Преди повече от месец беше предната сесия. За 
един месец не може да се събере комисията по “Собственост” ли да ги 
разгледа или няма кворум комисията по “Собственост”, и може ли по този 
начин да се предлага в залата? Това е пълна подигравка и към съвета от 
ръководството на общинския съвет и пълна подигравка към имуществото 
на Варна и на варненци. Подобно арогантно отношение аз не си спомням 
въобще да е имало. Съжалявам много, но моля ви да не се подлага въобще 
на гласуване подобно нещо. Как е възможно подобен фарс да става в 
Общински съвет-Варна?  

 



Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Гуцанов. Има доста логика в неговите думи. Това, 

което не мога да се съглася, че ръководството инсценира тези 
предложения. Предложенията са от г-н Радо Коев, аз лично бях против да 
бъдат внасяни, той каза- ще ги внесе. Виждам, че иска и да се аргументира. 
Заповядайте г-н Коев.  

 
Радослав КОЕВ 
Няма нужда чак от толкова много емоция. Всички знаем как става в 

комисията по “Собственост”. Отдавна не сме имали сесия, събраха се 
много неща. Казах преди това, че това касае бюджета в някаква степен и 
помолих да ги разгледаме. На самата комисия, сега няма какво да си 
говорим за безотговорността на общинските съветници, комисията е 
огромна, хиляда мераклии да участват в комисията по “Собственост”, 
които обикновено отсъстват. Няма да кажа, че това е умишлено, но 
комисията на практика не можеше да работи. Тя се събра три пъти и 
работеше по един час, а трябваше да работи по шест часа. Ако сега са 
готови всички колеги, които тогава изразиха съгласие да внесем тези точки 
на сесия, нека да кажат защо отсъстваха от комисията. Комисията не можа 
да ги разгледа, да. Слаб е общинският съвет в този смисъл, че комисията не 
успява да работи пълноценно поради отсъствие на хора в нея. Затова моята 
молба е да ги разгледаме. Няма нищо чак толкова безотговорно, плюс това 
всички сме нормални хора, ще изслушаме дебата, ще видим за какво става 
дума и ще вземем решение така, както бихме го взели и в комисията.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Коев. Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз не мога да разбера с този благовиден тон как може да го 

използвате, г-н Коев? Комисията е, ясно казано по закон, защо заседава. И 
като не може да се събере комисията, това говори, че няма желание от 
съветниците и това също е вот на отношение на съветниците, ако те не са 
били на комисията като членове на тази комисия. Или пък има друга 
причина, поради която те не искат да го гледат. Извинявам се на г-н 
Апостолов, ако той е бил против и се радвам, че сме на едно и също 
мнение, но не може по този начин да се гледат имотите на общината. Нека 
да се направи комисия, да се вкара по надлежния ред, има възможности за 
още сесии и да се гледат нещата. Няма драма. Но не и по този начин, и не 
става въпрос за един имот или за два имота. Че тука се прочетоха маса 
имоти.  

 
 



Николай АПОСТОЛОВ  
Повече от 20 са.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
За какво говорим? Как въобще си позволявате такова нещо да се 

коментира в залата. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, предлагам в добронамерен тон всеки с вота си да подкрепи 

или отхвърли въпросното предложение. Чухте две мнения. Г-н Марешки 
беше преди Вас, гответе след това Вие, д-р Станев.  

 
Веселин МАРЕШКИ 
Г-н Апостолов, надявам се не е от небрежност, а просто е голямо 

напрежението. Аз имах още едно предложение за внасяне на точка в 
дневния ред, за общинския съвет да гласува решение, с което да забрани на 
кмета провеждането на обществената поръчка свързана с тези 200 млн., 
които трябва да се усвояват.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Под номер 11, не съм го забравил.  
 
Веселин МАРЕШКИ 
А да, извинявайте. Взех думата така или иначе във връзка с това, 

което каза г-н Гуцанов. Аз предлагам да отпадне също, но това да го 
направим с гласуване и то поименно гласуване, което да е ясно кой 
общински съветник подкрепя ограбването на общинските имоти. 
Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Логично, благодаря. Д-р Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми колеги, аз не съм ..., знам защо не се проведе комисията по 

“Собственост”, знам защо точките не минаха. За мен, като председател на 
комисията по “Финанси и бюджет” има значение, че по преценка на 
администрацията над 1 млн. 360 хил. лв. ще бъдат приходите в бюджета, 
ако тези сделки с граждани се осъществят. Аз не знам, дали не можем да 
вземем 2 млн. 300 хил. лв. от тези имоти, защото не съм оценител и не ми е 
работа да правя оценки на имотите. Ще се въздържа да кажа кражби, 
мражби и други драми, защото съм виждал много драматични ситуации 
тука, в последствие се е оказало, че не са толкова драматични, и че нещата 
са се случвали. Затова моята аргументация пък, от вчера познавам този 



въпрос и аз бях кандисал, че няма да го има на тази сесия и ще го гледаме 
септември. Моята аргументация е, как смятате да запълним приходната 
част в бюджета при положение, че повишихме макро-рамката на бюджета, 
повишихме разходите, когато не вземаме решението за друго. Тогава аз 
имам предложение, г-н председател. Да се направи комисия в петък, а 
другата седмица в сряда да насрочим следващата сесия. Ако много, нали, 
някой се притеснява да проверява оценките на имотите или пък евентуално 
наистина го мисля, честна дума. Да се направи една комисия, да се направи 
една сесия, да изчистим тези въпроси, щом като днеска ще стане толкова 
голяма драма.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Д-р Станев, така или иначе до 10 септември ще има още една сесия. 

Добре, това е вашето становище. Г-н Севастиянов.  
 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги, уважаеми граждани. 

Провокиран съм от множеството изказвания, които са изпълнени с 
принципност в момента. Много добре знам защо се правят. Наближават 
избори и всеки иска да блесне в някаква светлина, в каквато най-вероятно 
не е блестял преди. За съжаление колеги искам да ви кажа, че според мен 
Общинския съвет много отдавна не се дели на ляво и дясно пространство, 
а се дели, колкото и да е странно, на долно и горно пространство. И ще ви 
кажа защо. Горната част на залата общо взето присъства много малко на 
съвета и съвета се изнася от долните редове. Разбира се, разбира се, нека да 
се доизкажа. Разбира се, има изключения и долу и горе. Но ако си 
направите сметка как текат тези неща е точно така. Затова ви моля, 
уважаеми господа и госпожи общински съветници, дайте да бъдем по-
ефективни в момента, за да свършим някаква работа. И стига сме правили 
строго политически изказвания в една от предпоследните сесии. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Севастиянов. Не виждам други желаещи за 

изказвания. Гласуваме предложението на г-н Радо Коев, ще го направя 
поименно, защото ако го направя явно ще бъде оспорено, така че 
поименно, всеки да си даде вота.  

 
Резултати от гласуването: за – 10; против - 9; въздържали се – 23; 

отсъстващи - 9, предложението не се приема. 
 
Гласуваме предложението на г-н Петър Липчев, който беше 

входирал писмено в канцеларията на Общинския съвет две предложения за 
включване в дневния ред, за прекратяване на съсобственост, които 



предложения са ви размножени и са в комплектите, няма да ги четем. 
Който е “за” предложението на г-н Петър Липчев, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 26; против - 1; въздържали се – 3, 

предложението се приема. 
 
Колеги, предложението на г-н Владимир Тонев, към точката по 

“Архитектура” да бъдат включени две предложения за прекратяване, не за 
прекратяване, а за ПУП-а в „Слънчев ден” и Наредбата за преместваеми 
обекти. Който е “за” това да бъде включено в дневния ред, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 23; против - 4; въздържали се – 4, 

предложението се приема. 
 
Предложението на Евгения Александрова, в комисията по “Култура 

и духовно развитие”, нали в тази комисия? Да се разгледа Наредбата за 
финансово стимулиране на талантливи деца, както и вземане на решение за 
отпускане на средства за командировката на художниците до Финландия, 
да бъде разгледано в комисията по “Култура”. Който е “за” това 
предложение, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 24; против - 0; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 
 
Остана, колеги, последното предложение, което е на г-н Марешки, 

Общински съвет-Варна да приеме решение, с което да забрани на Кмета на 
града обявяването на обществена поръчка за 200 млн. лв. Колеги, това е 
предложението на г-н Марешки, което да бъде включено като следваща 
точка в дневния ред. Който е “за” предложението на г-н Марешки, моля да 
гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 14; против - 6; въздържали се – 7, 

предложението се приема. 
 
Оспорено е и се иска поименно. Колеги припомням, това което г-н 

Марешки иска да бъде включено като точка в дневния ред със съответната 
поредност, Общински съвет-Варна да приеме решение, с което да забрани 
на кмета на града обявяването на обществена поръчка за поддръжка на 
уличната мрежа на града. Поименно гласуване.      

 
Резултати от гласуването: за – 24; против - 10; въздържали се – 5; 

отсъстващи - 12, предложението се приема. 
 



Обяснение на отрицателен вот, г-н Павел Христов.  
 
Павел ХРИСТОВ 
Би било добре да обсъдим, при положение, че точката влезе в 

дневния ред, трябва да се предвиди какъв срок точно ще бъде тази забрана 
и ако бъде приета естествено, защото така направено предложение, затова 
не беше и подкрепено смятам от голяма част, не чухме срок.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Там ще ги разискваме тези неща. Мисля, че сега не е моментът. 

Колеги предложенията, които бяха направени ги изгласувахме. Надявам се 
да сте в течение. Гласуваме дневния ред точка по точка с направените 
допълнения.                         

 
 
Общински съвет-Варна прие следния  
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1.  Питания и отговори на питания. 
 
Резултати от гласуването: за – 27; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
2. Разглеждане на Заповед № РД-11-7706-211/13.07.2011 г. на 

Областния управител на област с административен център Варна с 
вх.№ОС11-0600/13/14.07.2011 г. относно връщане на решения №№ 3345-4, 
3411-7, 3399-5 и 3400-5 от Протокол №35 от заседание на Общински съвет-
Варна, проведено на 22, 23, 29.06.2011 г. за ново преразглеждане и 
отстраняване на допуснатите нарушения на нормативните актове. 

 
Резултати от гласуването: за – 27; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
3. Разглеждане на оспорване от кмета на община Варна с вх.№РД11-

9302/147/12.07.2011 г.  на решения № № 3399-5 и 3400-5 по Протокол №35 
от заседание, проведено на 22.06.2011 г., 23.06.2011 г. и 29.06.2011 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 

4. Удостояване със звание “Почетен гражданин на Варна” на 
Меглена Атанасова Михайлова. 



 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 
 5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и 
духовно развитие” относно: 

(1) - обявяване на 15 август за празничен и неприсъствен ден на 
територията на община Варна по случай празника на града; 

(2) - приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и 
разходваните от Бюджета средства за 2010 г.;. 

(3) - удостояване със званието „Почетен гражданин на Варна” (4) - 
именуване на улици, находящи се в СО „Ален мак” гр. Варна; 

(4) - именуване на улица, находяща се в жк „Бриз” гр. Варна; 
(5) - именуване на продължението на бул. „8-ми Приморски полк”. 
(6) – приемане на Наредба за условията и реда за финансово 

стимулиране на младежи с изявени дарби в литературата и изкуствата. 
 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 
 6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Транспорт” 
относно: 

(1) - изменение на НАРЕДБА за организация на движението на 
територията на Община Варна; 

(2) - одобряване на вариант за обхват на проектно предложение за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5. „Система за 
устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013г.; 

(3) – във връзка с регламент ЕО №1370/2007 г. на ЕП и на Съвета  
възлагане на обществените услуги за пътнически превоз на територията на 
община Варна на вътрешен оператор – „Градски транспорт” ЕАД-
гр.Варна; 

(4) - започване на процедура за закупуване на акции от капитала на 
„Транстриумф Холдинг” АД от „ Градски транспорт” ЕАД. 

 
 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
 7. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Структури и 
общинска администрация” относно: 



(1) - пренасочване и трансформиране на щатни длъжности в ОП 
“Спортни имоти”;  

(2) - увеличаване на числеността и приемане на нова 
организационно-управленска структура на ОП “Спорт за всички”.  

 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
 8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 
бюджет” относно: 

(1) - актуализация на Бюджет 2011г. на Община Варна;   
(2) - допълване на решение № 2952-3, т. ХVІІ/31/19,20.01.2011г. на 

Общински съвет – Варна; 
(3) - одобряване на текст на договор за депониране на отпадъци на 

“Регионално депо за неопасни отпадъци” с. Въглен; 
(4) - промяна на текстовете на чл. 35 от раздел ІІІ от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги на 
територията на Община Варна; 

(5) - изменения и допълнения в Приложение 1 и 2 към Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги на 
територията на Община Варна; 

(6) - одобряване проект на Анекс 1 към Споразумение № 
5/12.03.2010г. между Община Варна и община Аксаково; 

(7) - даване на съгласие Център за настаняване от семеен тип  
“Владиславово – 1” да получи статут на второстепенен разпоредител с 
бюджетен кредит; 

(8) - одобряване на споразумение на основание на чл. 59, 61 от 
ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС между Община Варна и Дома на съюза на 
офицерите и сержантите от запаса и резерва  - гр. Варна; 

(9) - допълнение и изменение на решение № 1102-9/21/21.05.1997 г. 
на Общински съвет – Варна;   

(10) - вземане на решение за оборудване с "Мултимедийна 
екскурзоводска система" и поставяне на вендинг-машина за изработка на 
метални сувенири с изображения в Музейния обект и Национален паметник 
на културата „Аладжа манастир"; 

(11) - вземане на решение за разпределение на приходи от услуги 
"Мултимедийна екскурзоводска система" и “Релефен мини плакет” на  
Музеен обект и Национален паметник на културата „Аладжа манастир" – 
РИМ – Варна;  

(12) - вземане на решение за допълнение на Приложение 2 на 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  
на услуги на територията на Община Варна, Раздел ХІ Дирекция “Култура и 
духовно развитие” – в частта Регионален исторически музей – Варна;  



(13) - даване на съгласие, относно неверифицирани разходи по проект 
„Бъдеще за нашите деца – пълно енергийно саниране на детски заведения 
на територията на Община Варна” за отчитане като съфинансиране от 
Община Варна; 

 (14) - одобряване на текста на проекта за споразумение за 
сътрудничество между Община Варна и Софийски университет “Св. 
Климент Охридски” и целево финансиране в размер на 50 000 лв. от 
бюджета на Община Варна за 2011г.; 

(15) - отпускане на финансови средства за VІІ Световен фестивал на 
анимационния филм;   

(16) - отпускане на финансови средства в размер на 10 050 лв. за  
изпълнение на  прояви: Традиционна варненска седянка, Изложба 
“Българската писменост образ и подобие” от културната програма на 
Духовно просветен център “Св. Архангел Михаил” Варна; 

(17) - отпускане на финансови средства в размер на 84 158,43 лв. за 
ремонт по хидроизолацията на покрива на ДКЦ V „Света Екатерина – 
Варна” ЕООД; 

(18) - отпускане на финансови средства в размер на 400 000 лв., 
представляващи  половината от необходимата сума за закупуване на скенер 
за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания „Д-р Марко Марков” – Варна” ЕООД;  

(19) - отпускане на финансови средства в размер на 240 000 лв. за 
закупуване на апарат за нуждите на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания “Д-р Марко Марков” – Варна” ЕООД;  

(20) - отпускане на финансови средства в размер на 300 000 лв. за 
дофинансиране на дейността на „Специализирана болница за активно 
лечение  по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД; 

(21) - отпускане на финансови средства в размер на 38 000 лв. за 
подмяна на В и К инсталацията на „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение – Варна” ЕООД; 

(22) - отпускане на финансови средства за закупуване на нов 
анестезиологичен апарат  в размер на  90 000 лв.  за нуждите на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” 
ЕООД; 

(23) - отпускане финансови средства в размер на 155 000 лв. за  
подмяна на водопроводна мрежа по ул. “Бреза”, ул. “Момина сълза” ул. 
“Мак”, ул. “Люляк” в с. Каменар; 

(24) - отпускане финансови средства в размер 112 984,12 лв. за 
ремонт на сградата на СОУ „Елин Пелин”;   

(25) - увеличаване на размера на оклад и режийни разноски в ЦДГ; 
(26) -  вземане на решение  за отпускане на финансови средства в 

размер на 4 572,90 лв.  за ремонт на църква “Света троица”, с. 
Константиново; 



(27) - отпускане на финансови средства в размер на  100 000 лв. за 
изграждане на тротоар отстрана на Военна болница в началото на бул. 
“Христо Смирненски”; 

(28) - отпускане на финансови средства за проектиране на улично 
осветление на алеята, която започва от ВСУ “Черноризец Храбър” до 
спирка “Ген Заимов”  в м-ст “Ален мак”; 

(29) - отпускане на финансови средства в размер на 481 408,10 лв.   за 
изграждане на паркинг на ул. “Никола Козлев” № 11 № 1а, № 3, № 3а;    
 (30) - проектиране на канализацията  в района на ул. “Академик 
Курчатов” и ул. “Безименна”, ЗПЗ и изготвяне на КСС; 

(31) - опрощаване на наемните задължения на Анка Йорданова 
Георгиева – бивш наемател на общинско жилище, находящо се на адрес: ул. 
“Царевец” № 9А; 

(32) - опрощаване на държавни вземания. 
(33) – отпускане на допълнителни средства за покриване ва 

разходите по изготвяне на работните проекти на 7-те ЦНСТ и попълване 
на формуляра за кандидатстване; 
 (34) – предложение за промяна на решение №2832-3/29/15.12.2011 г. 
 (35) – отпускане на финансови средства за пътни разноски на 
културни дейци по проект за културен обмен между Варна и Неллимарка, 
Финландия. 

 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 1; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 

9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване” 
относно: 

(1) -  вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно право на 
ползване от “СБОБАЛ – Варна” ЕООД закупеният от Бюджет 2011 на 
Община Варна, функция “Здравеопазване” актив – собственост на Община 
Варна - Оптичен кохерентен томограф на стойност 129 480 лв.; 
  (2) – вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно право на 
ползване от ДКЦ ІІ “Свети Иван Рилски – Варна” ЕООД закупеният от 
Бюджет 2011 на Община Варна, функция “Здравеопазване” актив – 
собственост на Община Варна –  Рентгенов скопично-графичен апарат на 
стойност 51 693, 60 лв.; 

(3) - отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение. 

 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 



 10. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 
дейности и жилищна политика” относно: 

(1) - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Марина Славова 
Иванова и Кристияна Славова Иванова от гр.Варна, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  РД 11-
94.М/417/28.06.2011г.; 
 (2) - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Деница Даниелова 
Георгиева от гр. Варна, във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД 11-94.П/170/29.06.2011г.; 

(3) - отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности на нуждаещи се по 
молби на граждани; 

(4) - отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности  по 
молби на граждани; 

(5) - увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация 
и интеграция на деца със специални нужди и техните семейства „Карин 
дом” от 50 на 60 места; 
 (6) – одобряване на Споразумение за партньорство, съгласно 
приложение В/ІV на Община Варна със СПСПД ФИЦЕ – България и 
Община Виена по проект «Виена и Варна – обмяна на добри и ефективни 
местни практики за социално включване на деца и млади хора» по схема 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001 - 7.0.01 
Приоритетна ос 7. „Транснационално и междурегионално 
сътрудничество”, „Без граници – компонент 1” по ОП „Развитие на 
човешките ресурси”; 
 (7) – одобряване на Споразумение за сътрудничество между 
Община Варна и Сдружение „Съучастие” за реализиране на социална 
услуга за развитие на алтернативна семейна среда по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна 
линия BG051PO001-5.2.11; 

(8) - упълномощаване Кмета на Община Варна да сключва анекси 
към споразумението при промяна на условията по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия 
BG051PO001-5.2.11, съгласно условията на Управляващия орган. 

 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 



 11. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, 
строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” относно: 

(1) - необходимостта от налагане на строителна забрана на основание 
чл. 198, ал. 1 от ЗУТ за територията на ж.к. “Чайка” (19-ти и 20-ти м.р.), гр. 
Варна; 

(2) - съгласуване на ПУП – План за регулация и застрояване на 
урегулиран поземлен имот УПИ ІІ – 7, 8, 9 за жилищна сграда”, кв. 1 по 
плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, (Слънчев ден). 

(3) - изменение и допълнение на Наредба за разполагане на 
преместваеми обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и други 
съгласно закона за устройство на територията 

 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 1; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
 12. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и 
образование” относно: 

(1) - разкриване на една целодневна група в ЦДГ №3 „Детско 
градче”; 

(2) - актуализиране списъка на средищните училища в община Варна 
за учебната 2011 – 2012 година. 

 
Резултати от гласуването: за – 29; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
13. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – актуализация на Годишния план за приватизация за 2011 г.; 
(2) – финализиране на приватизационни процедури за обекти по 

приходната част на Годишния план за приватизация за 2011 г.; 
(3) – приемане на метод и условия за провеждане на 

приватизационни процедури за обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2011 г.; 

(4) – приемане на доклад за утвърждаване на независими оценители 
и правоспособни юристи, с решение на Общински съвет-Варна,  от 
комисия по провеждане на конкурса; 

(5) – следприватизационен контрол по договор №ОС-3-
9200/10/25.03.2003 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 28; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 



 14. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 
стопанство” относно: 

(1) - обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот-
публична общинска собственост, представляващ ПИ 10135.2559.238-
предмет на АОС № 3522/2005 г.; 

(2) - сключване на допълнителни споразумения към договорите за 
концесия на автобусните спирки; 

(3) - одобряване на пазарните оценки и вземане на решение за 
продажба чрез публично оповестен конкурс на два имота – частна 
общинска собственост находящи се на ул. „Роза”, два имота находящи се на 
ул. „Братя Бъкстон”, един имот на ул. „Д – р Анастасия Желескова” и един 
имот находящ се в ж.к. „Възраждане” 
 (4) - проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане 
в експлоатация, в съответствие с одобрен проект, на пристройка на два 
етажа за две групи деца с басейн и физкултурен салон към ЦДГ № 21 
”Калина Малина”; 

(5) - проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане 
в експлоатация, в съответствие с одобрен проект, на нов корпус за шест 
групи деца в двора на ЦДГ № 8 ”Христо Ботев”.  

(6) - прекратяване на правото на ползване, относно два имота 
находящи се на ул. „Роза”, вземане на решение за одобряване на пазарни 
оценки и продажба на два имоти – частна общинска собственост в ж.к. 
„Младост”, един имот, находящ се на ул. „Роза” и един имот, находящ се 
на бул. „Христо Смирненски”.  

(7) - искане за безвъзмездно предоставяне за управление на община 
Варна относно недвижими имоти, представляващи Паметник на 
градинското и парковото изкуство „Изторическо ядро на морската 
градина”, находящи се в гр.Варна и недвижим имот, представляващ 
„Аспарухов парк”, находящ се в кв. „Аспарухово”, гр.Варна; 

(8) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение 
“ Асоциация на българските черноморски общини” , върху част от имот 
– частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Осми 
Приморски полк” № 67а за срок от 10 (десет) години; 

(9)- предоставяне за безвъзмездно управление на Оздравително 
училище „Д-р Н.Димитров”  част от имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр.Варна, к.к. „ Св.св.Константин и Елена” ул. 28 №28; 

(10) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на Фондация 
“ ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ” върху имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Драва Соболч” № 7а; 

 (11) - изменение на решение с № 1486-4 от Протокол № 
16/20.07.2009г. на Общински съвет-Варна и вземане на решение за даване 
на съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно управление на 
Министерството на правосъдието за нуждите на Районна прокуратура – 



Варна част от имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, бул.“Цар Освободител” № 150; 

(12) - учредяване на безвъзмездно право на ползване  на  Фондация 
“ Роден край”  върху павилион № 9 и павилион № 23, находящи се в гр. 
Варна, ул. „Войнишка” № 3; 

(13) - одобряване на пазарна оценка, във  връзка с анексиране на 
сключен договор №Д-6-9200 /1265/ 27.10.2006г., за учредяване на 
безвъзмездно право на строеж на Българската православна църква за 
изграждане на православен храм „Св. Андрей Първозвани” върху 
недвижим имот–частна общинска собственост, находящ се в ж.к. 
„ Чайка” ; 

 (14) - изменение на решение № 2400 – 3 от Протокол № 42 от 
05.02.2003 г. на Общински съвет-Варна и подписване на анекс към 
Договор № Д – 3 – 9200/586/18.07.2003 г., сключен между Община Варна и 
„Регионален исторически музей – Варна”;  

 (15) - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ОУ “Добри Чинтулов” , имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ул. “Милосърдие” №12; 

(16) - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ОУ “Капитан Петко Войвода” , имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, кв. Галата; 

(17) - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ОУ “Добри Войников” , имот-публична общинска 
собственост, находящ се в Област Варна, Община Варна, с. Каменар; 

(18) - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ОУ “Климент Охридски” , имот-публична общинска 
собственост, находящ се в Област Варна, Община Варна, с. Константиново; 

 (19) - предоставяне за безвъзмездно управление на следните имоти:  
- Детска ясла № 7, находяща се в гр.Варна, ул. “Роза”. 
- Детска ясла № 11, находяща се в гр.Варна, ж.к. “Младост”, 16 

подрайон. 
- Детска ясла № 14 “Звънче” , находяща се в гр.Варна, ул. “Рила” № 

2, кв.463, I-ви подрайон, парцел II. 
- Детска ясла № 13 “Русалка” , находяща се в гр. Варна, ж.к. 

“Младост”, район II. 
- Детска ясла № 8, находяща се в гр. Варна, ул. “Евлоги Георгиев”, 

8 район: 24 кв. 17. 
- Детска ясла № 4 “Приказен свят” , находяща се в гр. Варна, бул. 

“Чаталджа” № 111, подрайон 2, кв.860. 
- Детска ясла № 9 ”Детелина” , находяща се в гр. Варна, кв. 

“Аспарухово”, ул.“Средец”№ 12, подрайон: 27 кв.:18. 
- Детска ясла № 5 “Михаил Иванов” , имот-публична общинска 

собственост, находяща се в гр. Варна, ул. “Димитър Полянов” № 3. 



- Детска ясла № 3, “Зайо Байо” , находяща се в гр. Варна, ул. 
“Парижка Комуна”, № 25, район 10, кв.390. 

- Детска ясла № 2, “Санаториална” , находяща се в гр. Варна, ж.к. 
“Чайка”, подрайон: 20, кв.7. 

- Детска ясла № 1, находяща се в гр. Варна, ул. “Славянска”, № 21, 
район: 3, кв. 722, пл. № 21. 

(20) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Воден” № 18; 
 (21) - закупени дълготрайни активи – медицинска апаратура, 
медицинско оборудване и инструментариум от Община Варна и 
учредяване на безвъзмездното им право на ползване от МБАЛ „Света 
Анна – Варна” АД; 

(22) - предоставяне за безвъзмездно управление на Регионална 
библиотека „Пенчо Славейков”- Варна за срок от 10 години на следните 
имоти – общинска собственост: 

-бул. „Осми Приморски полк” № 43, част от ниско тяло „А” – 
предмет на АОС № 654/27.05.1998 г. – публична общинска собственост; 

-бул. „Осми Приморски полк” № 110, част от административни 
помещения на І-ви етаж (от № 1 до № 14 и № 40 и 41) и сутерен – предмет 
на АОС № 902/25.11.1998 г. – публична общинска собственост; 

-ул. „Генерал Паренсов” № 3, помещения в подблоково пространство 
- предмет на АОС № 1887/18.09.2000 г. - частна общинска собственост; 

-ул. „Македония” № 102, помещения в подблоково пространство – 
предмет на АОС № 815/01.09.1998 г. – частна общинска собственост. 

(23) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на Областна 
дирекция на МВР – Варна върху движими вещи; 
 (24) - безвъзмездно придобиване в собственост на Община Варна на 
имоти – държавна собственост; 
 (25) - одобряванe на експертна оценка и вземане на решение за 
учредяване на възмездно право на ползване на „ БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” 
ЕАД, върху части от следните имоти-частна общинска собственост:   

 - ул.“Тодор Влайков”№ 14 
- бул. “Владислав Варненчик”, бл. 48  
- ул. “Стефан Богориди” № 3 

 (26)- промяна предназначението на жилища от фонд ”Настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди “ във фонд  
” Жилища за продажба”;  
 (27) - вземане на решение за повторно внасяне на заседание на 
Общински съвет – Варна на решение № 3386-4, от протокол № 
35/22.06.2011 г., 23.06.2011 г. и 29.06.2011 г.;  
  
 



 (28) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Тихомир”, кв. 20 представляващ Поземлен имот с 
идентификатор № 10135.3515.1843; 

(29) - одобряване на пазарна оценка изготвена във връзка с продажба 
на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в Община Варна, 
с. Каменар, кв. 58, ул.”Хан Крум” № 19 представляващ ПИ № 506; 

(30) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, м. ”Пчелина” № 251, 
представляваща земя с площ 283,00 кв. м. идеални части от  ПИ № 
10135.2551.289; 

(31) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане”,  представляващ 
земя с площ 850 м2 ид. части от  Поземлен имот с идентификатор ПИ 
10135.3511.591; 

(32) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, С.О. “Планова”  с 
площ 454.00 кв.м.; 

(33) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
14,50 м2 ид. части под обект, модул № 41 разположен  в имот-частна 
общинска собственост, с идентификатор  № 10135.3512.219, целия с площ 
148  м2, с административен адрес гр. Варна, ж.к.”Младост” , ІІ м.р.; 
 (34) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, м. „Боровец – юг”  
представляващ Поземлен имот с идентификатор 10135.5403.1914 с площ 
768 м2; 
 (35) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен  търг с явно наддаване за продажба на имот 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, м. Ален мак 
Поземлен имот с идентификатор 10135.2515.3228; 
 (36) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, м. Ален мак 
представляващ Поземлен имот с идентификатор 10135.2515.3423; 
 (37) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобствеността, чрез продажба  на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна,  ул. „Фантазия” № 31 



представляващ  31.00 м2 идеални части от ПИ с идентификатор № 
10135.3513.439; 
 (38) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - 
частна общинска собственост, находящ се  в гр. Варна, м-т “Боровец-юг”  
представляващ ПИ №10135.5403.3314;  
 (39) - вземане на решение за подписване на анекс към Договор за 
наем № Д-6-9200/1216/13.10.2006г., сключен между Община Варна и 
„Делта Есен” ООД за ползване на част от имот – публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост”, бул. “Република” № 
124а, ПИ с идентификатор 10135.3512.158; 
 (40) - вземане на решение за подписване на анекс към Договор за 
наем № Д-6-9200/958/08.08.2006г., сключен между Община Варна и ЕТ 
„Тони Инвест-Надежда Тодорова” за ползване на част от имот – публична 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. “Тодор Влайков” № 18, 
СОУ „Елин Пелин”,  представляваща бюфет;  
 (41) - провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на части от имоти-публична общинска собственост, представляващи 
зъболекарски кабинети за срок от 5 години,  както следва:  

- Зъболекарски кабинет с обща площ 20.00 кв.м., Първо ОУ, ж.к. “Вл. 
Варненчик” IV район. 

- Зъболекарски кабинет с обща площ 16.60 кв.м., СОУ “П.К.Яворов, 
ж.к. “Вл. Варненчик” III м.р. 

- Зъболекарски кабинет с обща площ 26,93 кв.м., ОУ „Никола 
Вапцаров”, ж.к. „Възраждане”, ІІ-ри м.р., гр. Варна. 
 (42) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - 
частна общинска собственост, находящ се  в  гр. Варна, м-т “Боровец-юг”,  
представляващ ПИ №10135.5403.3155; 
 (43) - одобряване на пазарната оценка на земя с площ 82,00 кв.м. 
идеални части, съответстващи на застроената площ на сградата с 
идентификатор 10135.4502.287.1, представляваща търговски обект целият 
с площ 304,00 кв.м., по плана на ж.к. „Вл. Варненчик” ; 
 (44) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Константин 
Арабаджиев” № 10; 
 (45) - одобряване на пазарна оценка и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка с която е определена пазарната стойност на земя, 
представляваща 297.50 м2, целият с площ 605 м2, находящ се в Община 
Варна с. Каменар, ул. „Липа” № 2, 4; 
 (46) - одобряване не пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобствеността, чрез продажба на имот-частна общинска 



собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Петър Райчев” № 
15 идеални части от  ПИ с идентификатор № 10135.2554.148; 
 (47) - одобряване на пазарна оценка и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка с която е определена пазарната стойност на земя, 
представляваща ПИ № 10135.52.181, с площ 123 м2, находящ се в  гр. 
Варна, ул. „Пробуда” № 67 Б; 
 (48) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобствеността, чрез продажба  на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Чинар” № 20 
представляващ 7,50 м2 идеални части от ПИ с идентификатор № 
10135.3513.360; 
 (49) - предоставяне за  управление и експлоатация на „ В и К” ООД 
изграден строеж: Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за 
премахване на заустванията в зоната на съществуващо и перспективно 
ползване на водите между буна 109 и яхтено пристанище – КК „Св.Св. 
Константин и Елена”;  
 (50) - бракуване на автомобили, собственост на ДКЦ 1 „Света 
Клементина – Варна” ЕООД;  

(51) - одобряване на пазарната оценка, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, 
представляващ земя с площ 141 м2 идеални части от ПИ № 2785,  целият с 
площ 741 м2, с административен адрес гр. Варна, с.о „Боровец – север” ; 

(52) - одобряване на пазарна оценка за недвижим имот – частна 
общинска собственост, с площ 150,00 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. 
„Младежка” № 22; 

(53) - одобряване на пазарна оценка за недвижим имот – частна 
общинска собственост, представляващ земя с площ 116,67 кв. м., целият с 
площ 360,00 кв. м., находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Ростов” 
№ 17; 

(54) - създаване на “клуб на пенсионера” в част от имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, І-ви 
м.р., ул.„Панайот Кърджиев” („ Изток”) № 5;  

(55) - одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в кв. 
“Аспарухово”, ул. “Мара Гидик” № 47, представляващ ПИ № 
10135.5505.197; 

(56) - допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г.”; 

(57) - одобряване на пазарната оценка, и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 
VІІІ-193 с площ 687 м2,  находящ се в гр. Варна, с.о „Кочмар”;  

 



(58) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на имот, представляващ 
УПИІХ-192, находящ се в гр.Варна, с.о. „Кочмар”; 

(59) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез продажба частта на Община Варна от ПИ 10135.2559.3, 
находящ в гр.Варна, ул. „Мир” № 1. 

 
Резултати от гласуването: за – 27; против - 1; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
 15. Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет-Варна. 

 
Резултати от гласуването: за – 30; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
16. Приемане на решение по предложение на Веселин Марешки-

общински съветник за забрана на обявяване и провеждане на обществена 
поръчка за ремонт на пътна инфраструктура от кмета на Община Варна до 
провеждане на изборите м.октомври 2011 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 26; против - 9; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 

 Колеги, който е съгласен това да бъде дневния ред на днешното 
Тридесет и шесто заседание на Общински съвет-Варна, моля да гласува. 
 

Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
  

Преминаваме, колеги към първа точка от така приетия дневен ред.  
 



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
Питания и отговори на питания. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Доц. Къчев, заповядайте.   
 
Огнян КЪЧЕВ  
Благодаря г-н председател. Уважаеми г-н Йорданов, моето изказване 

ще бъде в две части. В първата изразявам благодарност към Вас и Вашата 
администрация на Дирекция “Инженерна инфраструктура и 
благоустройство” в Община Варна, за това, че най-после се задейства тази 
процедура по Закона за обществените поръчки за изготвяне на Публичен 
регистър на озеленените площи на гр. Варна. Но всъщност аз Ви благодаря 
от името на варненската общественост за нещо, което сте задължен да 
извършите на основание чл. 63 от ЗУТ, ДВ бр. 65 от 2004 г., а именно за 
съставяне и актуализиране от кмета на Общината на публичен регистър на 
озеленените площи и на дълготрайните декоративни дървета и на 
дърветата с историческо значение в Община Варна. Искам да уверя всички 
варненци от тази трибуна, че съгласно технико-икономическото задание 
град Варна ще има публичен регистър на озеленените площи най-късно 17 
месеца след подписването на съответния договор от Вас. А в зависимост от 
начина на съвместяване на работните етапи, това може да се случи за 6 - 8 
месеца. Това е вече във Ваш ресор и приоритет, как ще се свърши тази 
работа. Именно след изготвянето на този Публичен регистър на 
озеленените площи на дълготрайните дървета и на дърветата с историческо 
значение в Община Варна, съгласно чл. 63 следва да се изготви опорен 
план на зелената система към общия устройствен план, който все още не е 
приет, с което да бъдат регламентирани и спасени от застрояване всички 
регистрирани зелени площи в град Варна. Именно и с това е  свързана и 
втората част от моето изказване и по-конкретно относно Ваш отговор на 
мое питане от 20.06.2011 г. След като се запознах подробно с предложения 
от Вашата администрация отговор по случая констатирах, че служителите 
от Дирекция “Общинска собственост” ме запознават много подробно с 
фактологията, но няма ясен отговор на поставените от мен въпроси. Искам 
да уточня, че не е обект на моето питане засегнатото в отговора 
неправомерно изграждане, ограждане, извинявам се, на поземления имот 
10135.2553.405 и това, че строителен  контрол към Дирекция “Осигуряване 
и опазване на обществения ред” не е констатирал наличието на ограда. При 
направеното от мен допитване с гражданите на ул. “Роза” установих, че 
според тях горепосочените твърдения не отговарят в пълна степен на 
действителността, а именно: на 03.04.2011 г. собствениците на ул. “Роза” 



№ 21 - 23 “А” и “Б” са излезли на протест във връзка с поставените 
метални ограждения. Същите тези метални ограждения са били снимани от 
телевизия “СКАТ”, а журналисти са отразили на страниците на вестник 
“Труд” извършените действия от “Черноморски недвижими имоти”. На 5 
април на редовния  Ви седмичен брифинг Вие отговаряте, че 
“Черноморски недвижими имоти” нямат разрешение за поставяне на 
метални огради и следва с Ваша заповед да бъдат премахнати в най-кратки 
срокове. Затова, че са били поставени метални прегради е констатирано 
също и на 05.04.2011 г. от началник-отдел “Строителен контрол” към 
Община Варна и металните огради ги няма.  

Уважаеми г-н Йорданов, тъй като не съм достатъчно удовлетворен 
от Вашия отговор на моето питане от 20 юни, за да разсеем съмнения сред 
гражданите за наличие на някакви корупционни практики, Ви моля да 
отговорите, след реституцията на имот с идентификатор 405, бившият 
имот с № 3634 в квадрат 4 по плана на 25 подрайон на град Варна, целият 
състоящ се от 1260 кв.м. идеални части, Община Варна се явява 
съсобственик с 350 кв.м. идеални части, заедно с притежателите на имот 
по нотариален акт 166 от 1968 г. с 910 кв.м. идеални части.  

Първият въпрос. Извършено ли прекратяване на съсобственост при 
спазване разпоредбите на чл. 36, ал. 1 от ЗОС с решение на Общински 
съвет по ред определен с наредба по чл. 8, ал. 2. През 2004 г. 
съсобствениците на Община Варна по нотариален акт, именно този 166 от 
1968 г., продават на “Черноморски строежи” общо 304 кв.м. идеални части 
от дворното място, цялото с площ 900 кв.м. идеални части и се съставя 
нотариален акт с входящ регистрационен номер 12332 от 17.06.2004 г. 
Справил съм се с документите, затова ги цитирам точно. 

Вторият ми въпрос към Вас е следният, конкретен въпрос. 
Предложено ли е на Община Варна, като съсобственик закупуването на 
304 кв.м. идеални части от 910 кв.м. идеални части и ако да, то 
декларирала ли е Общината писмено съгласие относно продажбата на 
трето лице по чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността? Уважаеми г-н кмете, 
считам, че Общината следва да провежда политика, спазвайки 
Лайпцигската харта, а именно против презастрояването, да създава и 
опазва озеленени площи и да подобрява и изгражда предвидената 
инфраструктура, за да имаме красив град. А не да води политика, която да 
покровителства нередности или да уврежда интересите не само на 
гражданите, а и в частност на самата община. Благодаря ви за вниманието. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на доц. Къчев. Г-н Начков, да се готви проф. Джагаров. 
 
 
 



Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н Апостолов. Използвам правото си 

да отправя две питания към г-н кмета, съгласно правомощията ми на 
общински съветник. Едното питане е насочено по отношение на 
поддръжката на зелените площи и въпроса ми се свежда до следното: на 
много дървета в централната градска част особено, ако искате да се 
разходите, дърветата, които са покрай Винс-а, да не споменавам и други 
улици, първостепенни или второстепенни, не са изрязани летораслите. 
Въпросът ми към Вас е: съгласно договорите на фирмите, които поддържат 
зелените площи или фирмите, които се занимават с кастренето на 
дърветата, чие е задължението? Тъй като служителите по чистотата скубят 
листата и оставят пръчките на летораслите. Доста смешно е за град като 
Варна. Чие задължение и ако не е изпълнено съгласно договорите, какви 
санкции сте възприели? 

Второто ми питане е от инициативен комитет, който на 01.07.2011 г. 
е отправил до Вас заявление по отношение на възстановяване на руските 
паметници във връзка с българите в Украйна. Инициативният комитет Ви е 
предложил обособяването на зала, в която да бъдат събрани всички лични 
вещи, бойни атрибути от миналите войни във връзка с освобождението на 
Варна. Тъй като са правили няколко опита да се запишат на приемния Ви 
ден и не са успели, ме помолиха да отправя това питане към Вас, какво е 
Вашето становище, възможно ли е да се обособи в един от музеите такава 
изложбена зала, като на едно място се съберат тези бойни атрибути на 
руските войни, които са участвали в освобождението на Варна. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Начков. Проф. Джагаров, заповядайте. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, драги колеги. Имам 

два конкретни въпроса. На 1 август с вх. № ОС 11 – 94.Н(7), Ви зададох 
въпрос конкретно по технологията на извършването на благоустройство на 
околоблоково пространство на бул. ”Христо Ботев”, бл. 18. Въпросът е 
такъв, тъй като към мен се обърнаха граждани от този блок и 
сигнализираха, че асфалтирането на околоблоковото пространство се 
прави без предварително дрениране на терена. Кой е отговорен за 
изпълнението на проекта за това благоустройство и кой възлага дейността 
на “Хидрострой”, за да бъде извършено това нещо? И по-конкретно, след 
моя сигнал, извършено ли е нещо по този сигнал? Вторият ми въпрос е във 
връзка с проекта, който се финансира от ЕС за благоустройството на 
карето “Осми Приморски полк”, “Царевец”, “Ген. Колев”, “Чаталджа” и, 
който Вие с местната преса цитирахте, че започва неговото изграждане, но 
това вече втора година чакаме. И тъй като на 5 август изтече срока за 



обжалване на възлагането на извършването на това благоустройство, кога 
конкретно ще започне това благоустройство? Благодаря ви. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на проф. Джагаров. Други питания, колеги? Някой, ако 

чака ред пред залата да влиза да пита. Не виждам. Кмета на града е в 
залата. Давам думата за отговор на поставените въпроси от г-н Кирил 
Йорданов. 

 
Кирил ЙОРАДОНОВ 
Уважаеми г-н председател на общинския съвет, уважаеми общински 

съветници, дами и господа. Уволнение, уволнявка или тепърва службата се 
затяга, това е въпросът, на който трябва да се отговори през следващите 
дни. Раздвоен съм да дам отговор на въпроса, който сам поставям. От 
естеството на въпросите, които бяха зададени, летораслите около 
Икономическия университет, разбира се и без да подценявам бъдещата 
сбирка. Наричам я бъдеща, защото съм изпълнен с оптимизъм, че такава 
сбирка може да бъде направена, трябва да бъде направена, заслужава си да 
бъде направена. Защо не, но това няма да го коментираме днес и в 
следващите два месеца. Това ще бъде задача пред новите избраници, които 
варненци ще посочат. 

Г-н Марешки, тук ли сте? Да. Какво искате Вие? Забрана за 
обявяване на поръчка? Да. Сега, класически изборджийски случай. Много 
приказки за нищо. Или за да бъда по-достъпен за Вас, да го кажа така: 
опаковка без съдържание. Примерно Вие, като разпространител на 
лекарства си поръчате на фирма-доставчик скъпоструващ антибиотик, те 
Ви носят опаковка с това наименование на антибиотика, но вътре има 
примерно аспирин. Защо? Мотивирам се. Първо и да си гласувате 
решението все тая, защото тя е обявена, първо. Второ, ако реша да постъпя 
по друг начин ще оспоря вашето решение и сами разбирате, че нищо няма 
да се случи от тази работа. Трето, много отдавна го казах, че нещата са в 
мои ръце и тук влиза отново в сила гаранцията, която давам, която ще бъде 
спазена пред всички за пореден път, но понеже искате да се пошуми на 
тази тема, така отговарям и подробно. Няма тази администрация, този 
кмет, този Общински съвет с представителите в комисията да избират 
изпълнителя. Това трябва да бъде ясно. Изпълнителите ще бъдат избрани 
от следващия кмет, от следващия Общински съвет, от следващата 
общинска администрация. И когато това стане, следващият кмет, първо, 
ще бъде благодарен, че ще има в ръцете си механизъм, с който да се бори 
срещу каквото пожелаете. Снегопочистване ли ще бъде, дали ще бъде 
асфалтиране на улици, изграждането на новите обекти и т.н. Това да бъде 
ясно при следващите дебати тук в общинската “Пленарна зала”, следва ли 
си да се чешат езици, да се губи време, след като такова нещо не може  



да произведе желания ефект и няма да го произведе, защото е поета такава 
гаранция в мое лице. И приключвам на тази тема, разбира се, изборът е 
ваш. Ако ви смущава израза, изтеглям го назад и казвам да не си губите 
времето. Приемам Вашия етичен подход към изразните средства. Слава 
Богу, в закона не е влязъл, сигурно щяхте да поискате глоба. Разбира се. 

Така, другите неща. Общият устройствен план. Да бъде ясно, че 
общият устройствен план е в София. Има срокове, в които Министерството 
на околната среда и водите трябва да се произнесе, след което спокойно 
можем да отидем към Национален експертен съвет и някъде към, 
спазвайки сроковете, законовите срокове, към началото на октомври да 
имаме проект на общ устройствен план приет от Националния експертен 
съвет, който ще даде възможност инвестиционният процес в града да се 
възобнови. С други думи този процес  по приемането на общия 
устройствен план приключва. Ако се спазят сроковете и преди изборите ще 
се случи това. 

Така. На г-н Къчев, обстойно, фактически сложна обстановка. Както 
си му е редът, за следващата сесия, разбирам до 10 септември ще има още 
една сесия, ще му се отговори. Нищо не ми говори този случай по тези 
изобилни данни, които се изнесоха от него, но ще помоля колегата 
Трендафилова, колегата Жожев да изготвят, запознавайки се с Вашия 
въпрос, мотивиран подробен отговор. 

За музеите казах. За “Христо Ботев”. Какъв е проблемът там? Имаме 
оплакване от бл. 18, че имало наводняване на ... Около 500 хил. лв. струва 
дренажът, плюс тази стойност. Това е оценката на специалистите, извън 
сегашния проект, който не може да бъде реализиран, нямаме ги тези 
средства. Толкова казват, че ще бъде, но технически не съм компетентен. 
Знам, че се предприемат компенсаторни действия, за да се смекчи тяхното 
положение. “Ген. Колев”. Колко години казвате? Две години в очакване 
сте? Всички срокове са спазени. Сега му излезе моментът. Избор на 
изпълнител е проведен, в срока на обжалване сме на избор на изпълнител, 
предстои да се избере строителния надзор и ще се започне. За подмяната 
на кабела, който трябва да бъде осъществена също е избран изпълнител. 
Мисля, че и там сме на финала, но няма и ден закъснение. Оттук нататък 
може да се натрупа закъснение, но това е вече по волята на 
жалбоподателите, на тези, които не са доволни от избора. Това само 
времето ще покаже. И този обект е пред реализация, която значително ще 
подобри пътната обстановка в тази част на града. А ако говорим от колко 
години е сбъркана ... Десетилетия. Успешна работа! 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н кмета. Думата  г-н Севастиянов поиска, питане. И г-

н Марешки виждам, че има питане.  
 



Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Провокиран съм от един сигнал, който ми предоставиха живеещите в 

кооперация на ул. “Странджа” № 1,2,3,5 и 8 и живеещите на ул. “Моис 
Леви” в район “Одесос”, Варна. Между впрочем питането ми е във връзка 
със сигнал до Вас, г-н кмете, който е влязъл под номер в Община Варна 
под № РД 11 - 9100 (414)/17.06.2011 г. Сигналът или питането в случая е 
следното: на “Странджа” № 5 е съборена стара сграда, но теренът до сега 
не е добре почистен и в сигнала се съдържат и други нередности в региона. 
Паркингът между игрищата и блоковете на “Странджа” № 1 - 3 е с 
неподходящ наклон и се наводнява. Зелените площи, които са в блоковете 
там се ползват за паркинги и поради такива са нито паркинги, нито зелени 
площи, а кални места, което е стар проблем за всички големи общини в 
България. Хората така или иначе описват лошото състояние на 
крайблоковите си пространства и молят, поне където е била тази къща, да 
се разчистят развалините и да се направи с възможно оптимални средства, 
някаква детска площадка. Така че, аз бях длъжен да представя техните 
искания и се надявам, че ще вземете мерки.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има още няколко питания. Г-н Марешки, г-н ... Реплика ли имате 

само? Реплика от г-н Начков, тъй като Вашето е цяло питане. Заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Репликата ми е към кмета, тъй като все пак доста обнадеждаващо той 

така отговори на колегите, които си зададоха питанията. Аз мога да 
тълкувам не споменаването на обстоятелствата по моите две питания или с 
размисъл от негова страна да провери обстоятелствата и да ми даде 
отговор, или просто е пропуснал, тъй като така доста беше развеселен, че 
аз в питането, цялата работа в общината е свършена, че стигнахме и до 
летораслите. Г-н кмете, аз само едно мога да кажа, че години наред 
Общината е имала такава готовност и си е вършила тази работа. За да Ви 
го кажа, при мен са идвали граждани, които със смях ми показаха снимки 
как чистачите от почистващите фирми късат листата. И затова за мен е 
важно какво плащаме, защото това са нашите данъци. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Начков. Влезе в двете минути, надявам се и г-н 

Джагаров да влезе. Заповядайте, реплика. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н кмете, благодаря за отговора, обаче Вие не ми казахте конкретен 

отговор. Аз Ви попитах, тъй като и Вие рекламирахте в местните вестници, 
че започва ремонтът, аз я споменах датата 5 август, че е спрял, т.е. че е 



изтекъл срокът за обжалване. Аз Ви попитах на коя дата започва ремонта 
на този участък? Това исках да разбера, благодаря ви. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на проф. Джагаров. Г-н Марешки с цялостно питане, 

предполагам или реплика. 
 
Веселин МАРЕШКИ 
Уважаеми колеги, г-н кмете. Първо не ми харесва надменното 

отношение над Общинския съвет, като институция, общинските съветници 
в частност и съответно на всички варненци, които са избрали тези хора 
тук. Второ, Вие казахте, че правя някакво предизборно изказване, като 
задавам този въпрос. Веднага ще Ви опровергая. Реално аз не съм задавал 
никакъв въпрос. И в този смисъл се чудя на какво ми отговаряте. Аз просто 
вкарах една точка в дневния ред и никога не съм ставал да Ви задавам 
въпрос и затова по-скоро тълкувам Вашия отговор на незадаван от мен 
въпрос като опит да се проведе някаква предизборна агитация в момента. 
Ако оставим всичко това и все пак се опитам да вляза в саркастичния тон, 
който използвате, трябва да Ви кажа, че гаранциите, които давате са много 
хубаво нещо, но смея да твърдя, че голяма част от варненци не вярват на 
тези гаранции. Защото на предните предизборни мероприятия на нас ни се 
посочваше пътя нагоре, но всички варненци си мислеха, че пътя нагоре е 
към един хубав град с достатъчно места в детските градини, без кучета, 
както се вижда и без проблеми в озеленяването, без дупки. А в крайна 
сметка, доколкото виждам всеки, който излезе по пътищата и то не да ходи 
по кварталите крайните, а в централната градска част, не говорим за 
кварталите, влиза в една среда, която по-скоро прилича на една следвоенна 
Варна, една Варна, която е участвала в тежки бомбени експлозии, които да 
превърнат пътищата в това, което знаете, че гражданите бяха провели 
някаква инициатива. Ако все пак някой се съмнява, че това, което говоря е 
истина, аз съм готов с всеки един да направим една обзорна екскурзия на 
града и да видим неговите прелести и неговите недостатъци. Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Марешки. Право на отговор на г-н кмета, Кирил 

Йорданов. 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Ще споделя едно откровено становище, г-н Марешки, само не го 

възприемайте лично. Хубаво започвате, но не винаги знаете как да 
завършите. Не съм казал, че отговарям на въпрос, дадох пояснение по 
съдържателността и необходимостта да се дискутира по тази точка. В това 
съм напълно наясно. А че внасянето на тази точка има чисто предизборен 



характер, това го доказахте с изказването си преди малко. Предприехте 
разходка по Варна. Ето това е, как да кажа, сами доказахте моето 
съмнение, ако беше тогава, сега прерасна в убеденост, че има преди всичко 
... Ще Ви отделя внимание. Заповядайте. Защо да не коментирам? Забрана 
ли въвеждате? Нямам право да коментирам? Да ми се отнеме правото?!  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля ви да не влизате в диалогов режим.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
То се подразбира от партийния устав, това е ясно, но ... 
 
Панко АНЧЕВ 
Г-н председател, аз предлагам да отнемете думата на г-н кмета, 

защото точката е „питания и отговори на питания”. Дайте да говорим по 
същество.  

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
А не за разходки из Варна ... 
 
Панко АНЧЕВ 
Г-н кмета коментира изказване на общински съветници и то в 

морален план! Моля ви се! 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
В правилника пише, че всеки има право на реплика, има право на ... 
 
Панко АНЧЕВ 
Всеки има право на реплика, но трябва да се спазва дневния ред! 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
... в това число и г-н кмета.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Рано губите присъствие на духа ... 
 
Панко АНЧЕВ 
Никакво присъствие на духа не губя!  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Равновесие, баланс ... 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
 Моля ви, не влизайте в диалогов режим. 
 

Панко АНЧЕВ 
Аз ви съветвам да влезете в добрия тон, защото се намирате пред 

Общинския съвет! Нищо повече! 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Точно пред Общинския съвет! 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Анчев, нека сме спокойни, нека ... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Само Вие ми създавате впечатление на по-изнервен. Може би имате 

причина. Недоспиване или други. Добре, човекът има причина, аз го 
разбирам. Добре! Успешна работа, още веднъж.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н кмета. Други питания, колеги? Не виждам. Поради 

изчерпване на точката преминаваме към втора точка от дневния ред. 
 
  



II.  
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на Заповед № РД 11 – 7706 - 

211/13.07.2011 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна с вх. № ОС 11 - 0600/13/14.07.2011 г. относно връщане на 
решения № № 3345 - 4, 3411 - 7, 3399 - 5 и 3400 - 5 от Протокол № 35 от 
заседание на Общински съвет-Варна, проведено на 22, 23, 29.06.2011 г. за 
ново преразглеждане и отстраняване на допуснатите нарушения на 
нормативните актове. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Първото оспорване касае комисията по “Собственост и стопанство”. 

Давам думата на г-н Симеонов да докладва оспорването. Г-н Симеонов, 
къде отиде? Внезапно приключи първа точка, г-н Симеонов сигурно пуши 
цигара. Може да е пропушил вече. Колегите от канцеларията да издирят 
общинския съветник Орлин Симеонов, като до тогава давам думата на г-н 
Владо Тонев, който ще докладва второто оспорване, което касае планът на 
“Планова” и е от архитектурата. Заповядайте г-н Тонев. Следващият е г-н 
Красимир Маринов.     

 
Г-н Владимир ТОНЕВ чете предложението за решение. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги. Който е “за” повторно приемане на 

върнатия от областния управител акт, който е “за”, моля да гласува. Да, 
потвърждаваме ПУП-а на “Планова”.   

 
 
Общ брой присъстващи общински съветници –36 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

3436-2. На основание чл.45, ал.9 и ал.10 от ЗМСМА, във връзка със 
Заповед №РД-11-7706-211/13.07.2011 г. на областен управител на област с 
административен център гр.Варна, Общински съвет-Варна потвърждава 
свое решение №3411-7/35/22, 23, 29.06.2011 г. 
 /за-26, против-0, въздържали се-0/ 

 

 

 



Давам думата на г-н Орлин Симеонов, който вече е в залата да 
докладва оспорването за “Сълзица”.  

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Касае се за техническа грешка за номера на акта за общинска 

собственост. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, мнения и съображения. Коригираме номера на акта, който е 

с техническа грешка. Поименно гласуване.  
 
 

 3437-2. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА във връзка със Заповед 
№РД-11-7706-211/13.07.2011 г. на областен управител на област с 
административен център гр.Варна, Общински съвет-Варна изменя свое 
решение №3345-4/35/22, 23, 29.06.2011 г. като вместо Акт за частна 
общинска собственост № 5831/28.09.2009 г. да се чете Акт за частна 
общинска собственост № 5585/28.09.2009 г. и решението придобива 
следния вид: 
 „3345-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1  от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна, и в изпълнение на 
„Годишната програма  за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2011”, Общински съвет - Варна  решава да се проведе 
публичен търг с явно наддаване   за продажба на имот частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, с.о „Сълзица” , Поземлен имот № 393 
(триста деветдесет и три) с площ 389,41(триста осемдесет и девет цяло и 
четиридесет и една стотни) м2 при граници:  от три страни път и ПИ № 394 
(триста деветдесет и четири) 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5585/28.09.2009 г. 

 Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на  10 450 (десет хиляди четиристотин 
и петдесет)  лева , без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена  в размер на  1 045  (хиляда и четиридесет и пет) 
лева.   

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

 1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите; 

1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 



2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 
тръжни документи; 

2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или 
заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта; 

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/; 

2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите 
лица – оригинал; 

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция за приходите – оригинал;  

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към Община 
Варна–оригинал; 

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър 
/оригинал/;  

2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 

2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 

2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 

2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 

 2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 045  (хиляда 
и четиридесет и пет) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 
и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  200,00 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 



CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник.” 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 

 
 

Следващото оспорване касае транспорта, давам думата на 
председателя на комисията по “Транспорт”, г-н Красимир Маринов. 

 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Благодаря Ви г-н председател. Уважаеми г-н председател, уважаеми 

колеги, имаме по две наши решения две оспорвания. Едното е от 
областния управител на област Варна, а другото е от кмета на Община 
Варна. Предлагам да ги обединим и да ги разглеждаме заедно. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, да гласуваме предложението на г-н Минков. 
 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.  
 

По точка трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на Заповед № РД-11-7706-211/13.07.2011 

г. на Областния управител на област с административен център Варна с 
вх.№ОС11-0600/13/14.07.2011 г. относно връщане на решения №№3399-5 
и 3400-5 от Протокол №35 от заседание на Общински съвет-Варна, 
проведено на 22, 23, 29.06.2011 г. за ново преразглеждане и отстраняване 
на допуснатите нарушения на нормативните актове и Оспорване от кмета 
на община Варна с вх.№РД11-9302/147/12.07.2011 г.  на решения № № 
3399-5 и 3400-5 по Протокол №35 от заседание, проведено на 22.06.2011 г., 
23.06.2011 г. и 29.06.2011 г. 

 
     

Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Пояснявам. Наредба № 2 от 2002 г. претърпя сериозно изменение и 

влезе в сила на 10.06.2011 г. Сесията, на която ние сме взели това решение 
е проведена на 22, 23, 29.06.2011 г. и поради този факт Наредба № 2 е 
променена при форсмажорни условия, в които няма сключен договор, 
нямаме право ние да възлагаме на кмета на Община Варна, а тези права се 
ползват единствено и само от областния управител на дадената територия. 
Тук имаме неспазване на Наредба № 2 и по този повод областния 
управител е върнал нашето решение. Във връзка с това е и оспорването на 
кмета на Община Варна, който също, по същия начин оспорва точно този 
правен казус, че нашето решение е взето на 22-ти, а измененията на 
Наредба № 2 са от 10 юни. Затова, уважаеми г-н председател, уважаеми 
колеги, предлагам да приемем оспорването на областния управител, 
оспорването на кмета и в тази връзка, за да изчистим правния мир, да 
отменим тези наши две решения, с които очевидно нарушаваме Наредба № 
2 в новия й вид. Като гласуването мисля, че е разумно веднъж да приемем 
оспорването на областния управител, веднъж да приемем оспорването на 
кмета и на трето място да приемем отмяна на нашите две решения.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Г-н Начков.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз само към докладващия имам въпрос. Понеже Вие казахте три 

позиции, значи да приемем на областния, да отменим ..., да приемем и на 
кмета предложението и да отменим нашите двете. Значи четете едно 
решение.  

 
 



Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Сега чета само за областния, защото ... 
 
Пламен НАЧКОВ 
Сега аз имам следното становище. Значи областния управител по 

силата на наредбата е овластен, няма какво да му приемаме. Значи той 
казва преразгледайте си, значи на него в момента му пречат само двете 
решения, които ние сме взели в противоречие с променената Наредба №2.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Затова ще ги отменим.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Затова, ... не. Затова понеже аз разбрах, че някакви още решения ще 

гласуваме ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Заповедта на областния управител и оспорването на кмета са 

взаимно свързани.  
 
Пламен НАЧКОВ 
За мен, понеже са взаимно свързани трябва да има едно решение, с 

което Общинския съвет отменя решение номер еди кой си и решение 
номер еди кой си. Толкова. И приключва. Освобождаваме на областния да 
си вземе решение за какъв срок и кои превозвачи ще сложи, толкова.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Отпада необходимостта от ... Разбрах. 
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Благодаря Ви г-н Начков. Както винаги Вие сте по-правия в случая. 

Така че, приемам да изчета отмяната на двете наши решения и по този 
начин решаваме изцяло казуса.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения тук, колеги. Не виждам. Който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува.  
 
 
Общ брой присъстващи общински съветници –31 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 



 
3438-3. На основание чл.45, ал.9, във връзка със Заповед № РД-11-

7706-211/13.07.2011 г. на Областния управител на област с 
административен център Варна с вх.№ОС11-0600/13/14.07.2011 г. и 
оспорване от Кмета на Община Варна с вх.№ РД11-9302/147/12.07.2011 г., 
Общински съвет-Варна отменя свои решения №№ 3999-5 и 3400-5, взети 
по Протокол №35 от 22, 23 и 29.06.2011 г. 

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

 
Преминаваме към точка под номер четири в дневния ред.  
    
 



IV.  
 

По точка четвърта от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за удостояване със 
званието „Почетен гражданин на Варна” на Меглена Атанасова 
Михайлова. 
 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, във връзка с постъпило предложение от кмета на Община 
Варна с вх. № ОС 11 – 3500(7)/01.07.2011 г., което е разгледано в 
комисията по “Култура и духовно развитие”, която дава своето 
положително становище и изпрати за разглеждане и приемане на 
становище и предложение от председателския съвет, и във връзка с 
протокол подписан от председателския съвет на Общински съвет-Варна, 
искам на вашето внимание да предложа следния проект за решение 
свързан с удостояването на званието “Почетен гражданин на Варна”.  
 Мнения и съображения, колеги, по така направеното предложение от 
председателския съвет и комисията по “Култура”. Не виждам. Гласуването 
е поименно.  
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –38 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
 

3439-4. На основание чл. 21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл.2, чл.5, чл.6 
и чл.8 от Статут за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС 11-
3500/7/01.07.2011г., Общински съвет – Варна удостоява със званието 
„Почетен гражданин на Варна” г-жа Меглена Атанасова Михайлова. 
  /Резултати от поименно явно гласуване 
  за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
 Преминаваме към точка пет.  
 
 



V. 
 

По точка пета от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Култура и духовно развитие” относно: 

(1) - обявяване на 15 август за празничен и неприсъствен ден на 
територията на община Варна по случай празника на града; 

(2) - приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и 
разходваните от Бюджета средства за 2010 г.;. 

(3) - именуване на улици, находящи се в СО „Ален мак” гр. Варна; 
(4) - именуване на улица, находяща се в жк „Бриз” гр. Варна; 
(5) - именуване на продължението на бул. „8-ми Приморски полк”. 
(6) – приемане на Наредба за условията и реда за финансово 

стимулиране на младежи с изявени дарби в литературата и изкуствата. 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на доц. Трошев.  
 
Константин ТРОШЕВ 

 Аз мисля, че най-важното решение, което днес трябва да вземем и, 
което се отнася до всички граждани на Варна е нашето предложение:  
 На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-0600/144/05.07.2011г., Общински 
съвет – Варна обявява 15 август за празничен и неприсъствен ден на 
територията на Община Варна. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Моля и колегите пред 

зала да заемат местата си във връзка с това, че гласуваме 15 август, денят 
на Варна да е неработен. Който е “за”, моля да гласува.  

 
 
Общ брой присъстващи общински съветници –38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 3440-5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
0600/144/05.07.2011г., Общински съвет – Варна обявява 15 август за 
празничен и неприсъствен ден на територията на Община Варна. 
 /за-27, против-0, въздържали се-0/ 



 
Константин ТРОШЕВ 

 На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 26 А, т.5 от 
Закона за народните читалища и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД 11-9302/137/29.06.2011г., Общински съвет – Варна 
приема докладите на народните читалища на територията на Община 
Варна по показатели за дейност и предоставената субсидия от държавния 
бюджет за 2010 г. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Поименно гласуване.  
 
 

 3441-5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 26 А, 
т.5 от Закона за народните читалища и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД 11-9302/137/29.06.2011г., Общински съвет – 
Варна приема докладите на народните читалища на територията на 
Община Варна по показатели за дейност и предоставената субсидия от 
държавния бюджет за 2010 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
Константин ТРОШЕВ 
На основание чл. 21 ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение на Кмета на район „Приморски” с вх. № РД 11-
1000/255/13.07.2011г., Общински съвет – Варна именува улици находящи 
се в СО „Ален мак”, гр. Варна, описани подробно в приложение № 1. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения тук, колеги. Няма. Който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува.  
 
 
3442-5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение на Кмета на район „Приморски” с вх. № РД 11-
1000/255/13.07.2011г., Общински съвет – Варна именува улици находящи 
се в СО „Ален мак”, гр. Варна, описани подробно в приложение № 1. 
  /за-27, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
 
 



Константин ТРОШЕВ 
Уважаеми колеги, с това решение Общинския съвет създаде селищно 

образование, в което всички улици са именувани на миналите кметове на 
град Варна. 

 
Г-н Трошев чете следващото предложение за решение. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува.  
 
 
3443-5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение на Кмета на район „Приморски” с вх. № РД 11-
1000/255/13.07.2011г., Общински съвет – Варна именува улица „121-ва” от 
жк „Бриз”, гр. Варна с наименованието улица „Боян Блъсков”. 
  /за-29, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
Константин ТРОШЕВ 
На основание чл. 21 ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение на Кмета на район „Приморски” с вх. № РД 11-
1000/255/13.07.2011г., Общински съвет – Варна именува продължение на 
бул. „8-ми Приморски полк”,  улицата от края на бул. „8-ми Приморски 
полк” /кръстовището на ул. „Сирма войвода”/ до ПИ 563 в СО „Акчелар”, с 
наименованието бул. „8-ми Приморски полк”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Бул. “8-ми Приморски полк”.  
 
Константин ТРОШЕВ 
Продължение, да.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува.  
 
 
3444-5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение на Кмета на район „Приморски” с вх. № РД 11-
1000/255/13.07.2011г., Общински съвет – Варна именува продължение на 
бул. „8-ми Приморски полк”,  улицата от края на бул. „8-ми Приморски 



полк” /кръстовището на ул. „Сирма войвода”/ до ПИ 563 в СО „Акчелар”, с 
наименованието бул. „8-ми Приморски полк”. 
  /за-32, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
Константин ТРОШЕВ 
Двете допълнителни точки за решение. аз не знам защо трябва да ги 

гласуваме към решенията на комисията за “Култура”. Становището за 
заплащане на пътните разноски до Финландия и обратно, след като то е .... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
То е във “Финанси и бюджет”. Така го гласувахме, във “Финанси и 

бюджет”. Д-р Станев ще го гледа и г-жа Александрова. Само говорим за 
Наредбата във Вашата точка.  

 
Константин ТРОШЕВ 
Именно, именно. На това исках да обърна внимание. По отношение 

на Наредбата внесена в комисията от г-жа Евгения Александрова, надявам 
се, че тя ви е предоставена за запознаване с конкретния текст. Нарича се 
Наредба за условията и реда на финансово стимулиране на младежи с 
изявени дарби в литературата и изкуствата на Община Варна. Наредбата е 
внесена с вх. № ОС 11 – 94.Е(7)/10.05.2011 г., разгледана е в комисията, 
препоръчано е да бъде предоставена на правната комисия за становище, 
което се е случило. Нямаме обратен отговор от правната комисия, затова 
единственото, което мога да ви предложа е да решим Наредбата да бъде 
приета. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Евгения Александрова.  
 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Одобрена е от правната комисия, плюс това е стояла в сайта на 

Общината повече от 14 дни, даже те са вече отдавна изтекли. Като 
подробност.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други мнения и съображения, колеги. Не виждам. Който е съгласен с 

така направеното предложение, който е “за” приемането на Наредбата, 
моля да гласува.  

 
 
3445-5. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение от Евгения Александрова-общински съветник с вх.№ ОС11-



94Е/7/10.05.2011 г., Общински съвет-Варна приема Наредба за условията и 
реда за финансово стимулиране на младежи с изявени дарби в литературата 
и изкуствата в Община Варна. 

/за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
Благодаря на доц. Трошев. Точка шеста от дневния ред.       
 
 
 

 



VI.  
 

По точка шеста от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Транспорт” относно: 

(1) - изменение на НАРЕДБА за организация на движението на 
територията на Община Варна; 

(2) - одобряване на вариант за обхват на проектно предложение за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5. „Система за 
устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013г.; 

(3) – във връзка с регламент ЕО №1370/2007 г. на ЕП и на Съвета  
възлагане на обществените услуги за пътнически превоз на територията на 
община Варна на вътрешен оператор – „Градски транспорт” ЕАД-
гр.Варна; 

(4) - започване на процедура за закупуване на акции от капитала на 
„Транстриумф холдинг” АД от „ Градски транспорт” ЕАД. 

 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на председателя на комисията, г-н Маринов.  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Благодаря ви г-н председател. Уважаеми г-н председател, уважаеми 

колеги. Точка първа от предложенията за решение е в приетата от нас 
Наредба за организация на паркирането в града. От администрацията ни 
напомнят, че стикерите за хора с увреждания ние сме писали, че се издават 
от дирекция “Социални дейности”. От администрацията ни обръщат 
внимание, че това се издава от дирекцията ..., от здравната дирекция. И по 
този повод на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с 
чл. 79 от АПК и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ПНО 
11-9100/23/12.07.2011 г., Общински съвет – Варна, приема изменение на  
НАРЕДБА за организация на движението на територията на Община Варна, 
както следва: 

Изменя Раздел IV.3 - Режим на преференциално паркиране на 
ППС, превозващи хора с увреждания, чл. 31, ал. 4, като същия 
придобива следният вид: 

Раздел IV.3 - Режим на преференциално паркиране на ППС, 
превозващи хора с увреждания, чл. 31, ал. 4 „Лицата с увреждания 
желаещи да се възползват от преференциите по настоящия член подават 
искане до Дирекция „Здравно развитие"  по образец, указан в 



Приложение 1 , към която молба се прилагат съответни документи 
удостоверяващи, че лицето има правата по настоящият член”. 

 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги да гласуваме. 
 
 
3446-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с 

чл. 79 от АПК и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ПНО 11-
9100/23/12.07.2011 г., Общински съвет – Варна, приема изменение на  
НАРЕДБА за организация на движението на територията на Община Варна, 
както следва: 

Изменя Раздел IV.3 - Режим на преференциално паркиране на 
ППС, превозващи хора с увреждания, чл. 31, ал. 4, като същия 
придобива следният вид: 

Раздел IV.3 - Режим на преференциално паркиране на ППС, 
превозващи хора с увреждания, чл. 31, ал. 4 „Лицата с увреждания 
желаещи да се възползват от преференциите по настоящия член подават 
искане до Дирекция „Здравно развитие"  по образец, указан в 
Приложение 1 , към която молба се прилагат съответни документи 
удостоверяващи, че лицето има правата по настоящият член”. 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
Заповядайте.  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
От тук на татък започваме същинските точки за “Транспорта”, като 

по приетото решение след моето изчитане ще бъде докладвана точката по 
“Собственост и стопанство” по предложение на г-н Гуцанов, която да реши 
въпроса с превозвача “Транстриумф холдинг”.  

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, т.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС 11-
9302/138/21.07.2011г., Общински съвет Варна одобрява избрания от 
Работната група, вариант за обхват на проектно предложение, с което 
Община Варна, ще кандидатства по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, Операция 1.5. „Система за устойчив 
градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-
2013г. с работно наименование „Проект за интегриран градски транспорт в 
гр.Варна”, включващ следните компоненти: 

• Билетна система. 



• Предимство на Масов градски обществен транспорт /МГОТ/ на 
кръстовища. 

• Информация в реално време. 
• Център за управление на МГОТ. 
• Бърз обществен транспорт – коридор. 
• Нов подвижен състав. 
• Развитие на тролейбусната система. 
• Съоръжения за колоездене. 
• Мерки за достъпност. 
• Подобрения 3 крайни спирки. 
• Подобрения депо. 

 
Това уважаеми колеги са компонентите, предложени от консултанта 

във връзка с нашето искане за 48 млн. евро. Необходимо е Общинският 
съвет да приеме именно тези 11 критерия предложени от консултантите, за 
да отпушим процедурата и в месец ноември да бъде представен в Брюксел 
доклада, който искам да ви информирам, към вчерашния ден работната 
група беше събрана заедно с консултантите и окончателният вариант на 
доклада беше готов и докладван пред работната група и приет.  

  
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги.  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Процедурно решение, да прекратим дебатите и да гласуваме.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
То няма други желаещи за изказване. Какво да гласуваме? Г-н 

Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Естествено, че ще бъдат подкрепени тези възможности за 

кандидатстване за финансиране на градския транспорт. Основната идея, 
когато запазихме “Градски транспорт” да бъде на 100% общинско 
дружество беше именно тази да може да се кандидатства по европейската 
програма, за да бъдат спечелени тези средства. Сега има няколко основни 
въпроса, които няма как да не ги обсъдим. Първо, даваме всички линии на 
“Градски транспорт”, нали така г-н председател.  

 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Не, не. Още не сме стигнали, то е следващото решение. 
 



Борислав ГУЦАНОВ 
Тогава може на един път да изчетем всички неща, защото всичко е 

свързано  изцяло и анблок да бъдат гласувани.  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Ако приеме Общинския съвет, аз съм готов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Защото мисля, че е ясно, че трябва да бъде подкрепено решението, 

но трябва да се вземе наистина разумно решение, а не да бъдат жалени 
част от нашите решения и в крайна сметка да бъде ялово това, което днес 
ще го гласуваме. Мисля, че така е много по-разумно.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, процедурно предложение двете предложения за решение ... 

Кое сме гласували? Не сме бе. Двете предложения да бъдат гласувани ... Е 
то две остават и са свързани. Предложенията касаещи транспорта да бъдат 
гласувани анблок, както предлага г-н Гуцанов ... 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Да ги обсъдим заедно ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
След обсъждане, да.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
... и тогава да бъдат гласувани, могат и отделно да бъдат гласувани. 

Но да бъдат обсъдени заедно, защото те са свързани едно с друго.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, заедно да бъдат обсъдени и ако никой не е против да бъдат 

гласувани анблок. Който е “за” това предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Прочетете следващото предложение г-н Маринов, за да дискутираме.  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Така ще направя г-н председател.  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 16 г и чл. 
16 ж от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. и чл. 1, пар.1, чл. 5, пар. 2 от 
Регламент / ЕО / № 1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от 



23 октомври 2007 г. и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД 11-9302/161/27.07.2011г.,  относно обществените услуги за пътнически 
превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти / 
ЕИО / № 1191/69 и / ЕОИ / № 1107/70 на Съвета, Общински съвет – Варна 
взема следните решения: 
 1. На основание чл. 16 ж, ал. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. да 
се публикува в Официален вестник на Европейския съюз най-малко 
посочената в чл.16 ж, ал. 2 информация. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 16 г и 
чл. 16 ж от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. и чл. 1, пар.1, чл. 5, пар. 2 от 
Регламент / ЕО / № 1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с 
железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти / ЕИО / 
№ 1191/69 и / ЕОИ / № 1107/70 на Съвета пряко възлага интегрираната 
обществена услуга превоз на пътници на територията на Община Варна на 
вътрешен оператор – „Градски Транспорт” ЕАД-гр.Варна. Упълномощава 
Кмета на Община Варна и Председателя на Общински съвет - Варна да 
подпишат договора с определения вътрешен оператор, след изтичане на 
едногодишния срок от публикуване на информацията по  чл. 16 ж, ал. 2 от 
Наредба № 2 от март 2002 г.  

3. Предвид разпоредбата на чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 
2002 г. и чл. 5, пар. 5 от Регламент / ЕО / № 1370/2007 г. на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените 
услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за 
отмяна на регламенти / ЕИО / № 1191/69 и / ЕОИ / № 1107/70 на Съвета 
следва да се уведоми Областния управител на Областна администрация 
Варна за необходимостта от предприемане на спешна мярка по възлагане 
осъществяването на обществените услуги за пътнически превоз до 
подписване на договора с определения вътрешен оператор. 

Само две изречения, ако позволите, г-н председател. Тук вземаме 
едно изключително важно решение, а това е след изтичане на срока на това 
решение, което трябва да бъде публикувано в един европейски вестник и в 
един наш, и да престои там в продължение на една година, не всеки път, 
разбира се. След това, това наше решение ще влезе в сила. Дава ни право 
за това решение да вземем европейските регламенти и най-вече 1370, което 
казва, че имаме право, Общинския съвет да възложи на вътрешен 
превозвач или на вътрешен оператор, както точно е записано всички 
градски линии на територията на Община Варна без конкурс, без търг и 
нещо подобно. Това решение, ако бъде взето ще ни даде възможност да 
усвоим 2011 – 2013 г. 48 млн. евро, 2013 – 2020г. още в рамките на около 
100 млн. евро. Това е смисъла на предложените решения.    

 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Ясно е, че няма да има някой, който да е против, още повече по тази 

програма се работи вече повече от две години, за да се стигне до това 
решение на Общински съвет. Има няколко въпроса. Това значи ли, че 
операторът трябва да бъде един единствен на територията на Община 
Варна? Тъй като това автоматично ще бъде свързано със следващото 
решение, което трябва да вземем. Т.е. остава един единствен “Градски 
транспорт”, който обслужва територията на Община Варна.  

 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Да отговарям ли, г-н председател? Вчера в рамките на около 45 мин. 

беше направен много сериозен коментар по този въпрос. Тук освен 
консултанта присъстваха и от комисията европейската - представители, 
присъстваха и от програмата “Джаспърс”. Основното правило, което ни 
дава основание да кандидатстваме за получаването на тази сума е, че на 
територията на Общината, понеже ще се харчат публични средства. Тези 
средства, които получаваме от Европейския съюз са публични средства, те 
биха могли да бъдат харчени единствено и само ако линиите на 
територията на дадената община бъдат възложени на вътрешен оператор. 
Като отвориха две скоби, би могло да има и частен оператор, но за да се 
стигне до него той трябва или да има договор за съвместна дейност с 
вътрешния оператор, или чрез конкурс, или чрез търг да му бъдат 
възложени определени линии. Като ни обърнаха особено внимание, че ако 
искаме да кандидатстваме сега и да продължим развитието на тази 
програма 2013 – 2020 г., за която ви казах, че има определени за България 
около 500 млн. евро, респективно пет са общините, които участват в тази 
програма. Т.е. хипотетично за Варна ще бъдат определени около 100 млн. 
Това ни дава основание да поискаме Общинския съвет, както е посочила 
общинската администрация и ни е предложила да изберем един единствен 
оператор на територията на Община Варна и този оператор да бъде нашия 
собствен “Градски транспорт” ЕАД, на което собственик 100 % на 
капитала е Общински съвет-Варна.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Думата за разяснение бе поискана и от адвокат-довереника. Да 

изслушаме и адвокат Софрониева. Заповядайте.  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
По този въпрос ли?   
 



Адв. Валентина СОФРОНИЕВА 
Благодаря г-н председател. Уважаеми общински съветници, г-н 

Гуцанов, искам да ви кажа, че европейския регламент строго фиксира 
понятието “вътрешен оператор”. Той ни дава определението що е това 
вътрешен оператор. По неговото определение единствената ни възможност 
е “Градски транспорт”, за това се насочихме към такъв проект за решение.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на адвокат Софрониева. Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Колеги, задавам тези въпроси не случайно, тъй като по този начин 

ние трябва да сме наясно какво ще бъде следващото ни решение за другата 
фирма превозвач. Защото “Градски транспорт” не случайно го пазихме 
толкова много години, за да се стигне пак повтарям до това решение. Но 
той не може самичък да обслужи линиите на град Варна. Т.е. ние трябва да 
сме с ясното съзнание, че не можем да се скараме с другите оператори в 
момента на града. Защото разбирате, че няма как от утре да се вози, ако 
операторите кажат „ние се отказваме”, тъй като това наше решене, ако ние 
не сме в диалог с тях ще бъде жалено от тях на секундата в съда. Затова 
трябва с много компромиси да се правят всичките тези решения, които в 
момента ние ги гласуваме. На следващо място. Много ясно трябва да бъдат 
поставени определени условия за запазване на работни места във всичките 
фирми. Много ясни условия какви ще бъдат кредитиранията, ако се тръгва 
към изкупуване в другата фирма, защото ние в момента не го коментираме 
това, защото е ясно, че всички ще си вдигнат ръцете за тези 48 млн. Няма 
общински съветник, който да не иска общината да усвои 48 млн. Но 
следващото решение е много по-тежко, но и в пряка връзка с това. Аз не 
случайно сега ги поставям нещата, за да не стане, че след 5 мин. не знаем 
какво да направим в залата. За да са ясни всички условия ... Между другото 
аз, облагодетелстван съм в дадения случай да говоря, защото не само 
транспорта, според мен, трябва да бъде напълно общински, а трябва да 
премине оттук нататък и сметопочистването, и сметоизвозването, и 
асфалтирането и т.н. Неща, които ние ги говорим от много време и се 
радвам, че се тръгва по тази писта, за която от много време се коментира и 
се връщаме 20 години назад. Така че, това е изцяло ляво виждане, 
естествено, че ние ще го подкрепим. Но дано други хора си направят 
изводите колко неща и колко път се е извървял и дали е бил най-правилния 
да се стигне до днешното решение на Общинския съвет. И затова нека, 
когато сега гласуваме да си помислим след 5 мин. какво ще гласуваме, за 
следващото решение и какви ще бъдат условията към двете фирми. И ако 
се появят и други, които също могат да жалят, защото във Варна имало и 
други фирми. И КОСКО, че и Марио Шиваров с трите си автобуса и той 



може да предяви претенции. Политическия комисар на ГЕРБ да не се 
появи и той след малко на микрофона. Леко нали така да поразхлабим 
обстановката.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Гуцанов. Г-н Коев.           
 
Радослав КОЕВ 
Г-н Гуцанов, в рамките на шегата изживя своето щастие да види как 

всички услуги публични в крайна сметка няма как да ги закача логиката на 
пазарната икономика. Аз ще кажа със съжаление, че нещата на основание 
на практиката, поне така казаха консултантите, в цяла Европа вървят в 
посока публичните пари да бъдат харчени от публични дружества, за да не 
може с европейски средства да бъде реализирана печалба в частна полза. 
Най-простичко казано, затова се налага да дадем на нашия “Градски 
транспорт” всички линии и да извадим частниците от всички тези 
операции. За съжаление през годините се проведоха доста търгове, 
направиха се доста инвестиции, нещата вървяха по друга някаква логика. 
Сега вероятно правилно всички коментират, малко по малко през 
следващите четири години ще се върнат в правия път и наистина 
публичните пари ще ги харчат публични дружества. Добре, добре. И оттам 
нататък вероятно. Колкото до това какво правим с “Транстриумф”, според 
мен въпроса стои по по-различен начин. Истината е, че “Транстриумф” 
може да блокира този проект на Община Варна на всяко едно основание. 
Дали ние ще решим да проявяваме разбиране или не, е един съвсем друг 
въпрос. Тревогата по-скоро трябва да бъде в посока, че тези 53 – 54 %, 
които обслужва в момента “Транстриумф” кога и как ги поема нашето си 
дружество “Градски транспорт”. Какво се случва през това време в 
“Транстриумф”, с кадрите, с кредитите, с отношенията на банките, с 
плащанията на общината към същата тази компания. И това тежко 
решение да си купим “Транстриумф”, казвам ние, защото ние сме 
принципала на “Градски транспорт”, в крайна сметка изкристализира за 5 – 
6 месеца. По никаква логика това мене пък, като по-тясно мислещ човек не 
ме прави щастлив, но за нещастие в случая е неизбежно. Ако г-н Гуцанов 
иска да обвържем всичките решения, а на мен ми се иска малко повече 
информирани да бъдат общинските съветници, че следващите договори с 
“Градски транспорт”, които ще бъдат сключени на основание на 
Директивата на Европейския съюз ще предвиждат всеки един лев от къде 
влиза, как се харчи, какъв е размерът на субсидията от страна на Община 
Варна, включително и по отношение на евентуалните кредити, които това 
дружество би имало. Това, че ние ще разрешим на нашето дружество да си 
закупи “Транстриумф” на мен лично не ми се вижда страшно. Аз 
предполагам, че Общинския съвет ще вземе такова решение ... Да, 



вероятно г-н Узунов много иска да говори за цената, и той като един от 
нас, който се занимава с бизнес .... 

 
Красимир УЗУНОВ 
Английски индипенс оф дъ прайс, ако го продадеш ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля за ред в залата.  
 
Радослав КОЕВ 
Понеже ще стигнем и до цената. Аз ще направя предложение в 

следващата точка да разпоредим, да разрешим на борда на “Транстриумф”, 
да ги овластим да сключат тази сделка, на “Градски транспорт” 
извинявайте да сключат тази сделка първо, защото сроковете ни са много 
кратки и аз не намирам логика в решението да проведели преговори. 
Правилно каза г-н Марешки, те могат да си преговарят от сутрин до вечер, 
какъв е проблемът. Те и сега могат да си преговарят. И някога да ни 
докладват. Това някога в най-добрия случай би могло да е през септември 
и какво биха могли тогава да ни докладват? Че след всичките преговори 
дружеството струва Х пари, пък банката не иска да даде пари и такава 
сделка няма. Предпочитам да им дадем правото, като им дадем някакви 
параметри да си я сключат тази сделка, ако са способни да я сключат и ако 
това се случи до срока, който ще бъде вероятно някъде до първата сесия на 
следващия Общински съвет, ще е добре. Ако не се случи, тогава ще трябва 
да търсим някакво спешно решение така, че да можем да усвоим тези 
средства. А те наистина са много и ще решат за дълго време как ще 
изглежда транспорта във Варна. Предлагам да не дебатираме дълго по това 
кое бива и кое не бива да се случва и да се спрем повече на параметрите на 
това, което ще разрешим да прави “Градски транспорт”, защото и без това 
нямаме много време. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-н Начков, след което г-н Марешки и г-н Джагаров.   
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз първо искам по 3.1 текста, който е предложен. Значи на 

основание еди какво си да се публикува в официалния вестник на 
Европейския съюз най-малко посочената информация. За мен думата “най-
малко” е излишна, защото взаимно изключваща е с посочените ... Значи 
каквото ти е посочено в текста на този чл. 16 “ж”, ал. 2, това е 
информацията, която ще публикуваме. Не може да бъде най-малко. И 
предлагам да отпадне текста ... Е ми може да го пише, ама ... Взаимно 
изключващи са. Аха ... Е ми те затуй ни объркват юристите всички ... Така. 



Оттам нататък в 3.2 – за мен остана едно противоречие от това, което казва 
г-н Маринов и, което казва адвокат Софрониева. Значи г-н Маринов в 
изложението си казва “да, но може и така”, с вариант втори превозвач, като 
подизпълнител, ако правилно съм Ви разбрал. И в един момент г-жа 
Софрониева обратно на това каза “това е единствената възможност”.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
За усвояването на всички пари това е единствената възможност.  
 
Пламен НАЧКОВ 
И затова, ако този текст на 3.2, чистия текст, това да предложите да 

гласуваме, защото вие двусмислено го казахте, че може да има още един. И 
последното, което ще предстои на дебатиране е рязкото изменение в 
мнението на г-н Коев. Едва ли не ние да си упълномощим “Градски 
транспорт” така, както беше тяхното искане и въобще Общинския съвет да 
стои на страна от проблема. Ето ви правата, решавайте си го. Аз считам, че 
няма нищо лошо в първото предложение, което е направено да се 
предложи вариант да започнат преговорите, да ги упълномощим да 
започнат преговори. Защото преговори се водят не от прокуриста и борда, 
а там могат да участват и представители на Общинския съвет, защото ние 
всичките представляваме Общото събрание и сделката, която ще предстои 
да се сключи може би след един месец на това последно заседание на 
Общинския съвет, за което вие говорите, да докладва председателя на 
Съвета на директорите на “Градски транспорт” за резултата от водените 
преговори, какво са ..., какво е тяхното предложение за параметри на 
сделката и тогава Общинския съвет да се произнесе. И считам, че това е 
по-добрия подход, отколкото да хвърлим ръкавицата на “Градски 
транспорт”, утре нещата могат и да не се сбъднат. Това са взаимни 
процеси, които ... Както и Гуцанов каза, трябва да се разговаря и с другия 
превозвач, да се намери мерилото на отстъпката на взаимно приемливата 
цена така, че в последствие градът да има надежден превозвач, което е 
замисъла на подновяването на автобусния парк, защото в основата това ще 
се случи. Другите са дребни инфраструктурни промени.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Начков. Г-н Марешки. Отговорете, да.  
 
Радослав КОЕВ 
Уважаеми г-н Начков, 3.1 за което казвате е точно взето от текста, 

който е отпечатан в Наредба № 2. Буквално едно към едно и това нещо, 
което ние трябва да го вземем като решение по този начин. За точка 3.2, да, 
има хипотетично допустими неща, само че те не ни дават основание да 
получим европейското финансиране. Това са ми двата отговора към Вас.  



Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Марешки, да се готви г-н Джагаров, след което г-н Севастиянов.  
 
Веселин МАРЕШКИ 
Уважаеми колеги и най-вече г-н Коев. Значи абсолютно сме против 

да се дава, да се овластява някой да прави сделка. Аз по принцип съм 
против въобще да им даваме възможност да преговарят и ще ви кажа защо. 
По две причини. Първо всички знаем, че когато някой прави сделка с 
чужди имоти, обикновено тя е неизгодна за собственика на веща. В случая 
става дума за нещо, което е собственост на Община Варна и ние няма как 
да разрешим на няколко човека да се разпореждат с толкова много 
средства, нали без тука да сме информирани и ние, и обществеността. 
Второ, което е по-важното, такива сделки между такива фирми не се 
правят по този начин. Това не е някой да си купи една сергия от пазара и 
да се прехвърля даже без нотариален акт, там някой дал на ръка някакви 
пари на някой друг. Аз много добре си спомням, когато трябваше да 
сменяме борда на “Градски транспорт” как тука излязоха колегите, 
направиха едно много сериозно представяне на борда и ги представиха, 
като едни хора, които са много наясно с транспортните въпроси. И ние 
тогава на доверие приехме тези твърдения и ги избрахме. Само че не си 
спомням тогава някой да е казал, че те са много вещи в междуфирмени 
изкупувания. Така едни хора, които хал хабер си нямат от междуфирмени 
изкупувания да ги овластяваме да правят една такава сериозна сделка, и 
тук вече абсолютно сериозно, “Градски транспорт” да си направи една 
поръчка и да си има, вземе някой консултант, който разбира от тези неща. 
Първо, за да свърши професионално работата и второ хората, които с 
парите, които иначе ще потънат, с които иначе ще потънат на други места, 
консултанта ще ни доведе реалната цена и ще защити обществения и 
общински интерес. Така че няма как да гласуваме тука хората, които нямат 
никакви познания да правят тази сделка.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Джагаров. Реплика от г-н Коев. Извинявам се, не Ви видях там.  
 
Радослав КОЕВ 
Понеже г-н Марешки реши да се обръща към мен, защото съм бил 

взел друго решение, бил съм си го променил от предния път. Г-н Марешки, 
компетентността на борда, компетентността на експертите бихте ли ми 
обяснили в какво съотношение е към компетентността на Общинския 
съвет. Като персони, като компетентност, като право на вземане на 
решение. На Вас не Ви ли се струва, като човек от бизнеса, че е по-добре 
да разрешим да направят тази сделка, ограниченията които те имат по 
закон са: избор на банка чрез ЗОП; банковия надзор контролира паричните 



потоци, които трябва да бъдат доказани, за да бъде получен този банков 
кредит; експертите и на банката, и на търговското дружество ще кажат кое 
колко струва и когато тази информация получим през септември, ако би 
могло да я получим, аз съм убеден, че никой не би работил в тази насока 
без да е наясно дали Общинския съвет ще вземе положително решение, а 
ние почти сме казали, че ще вземем положително решение. Кажете ми с 
какво ще помогнем, когато ни кажат, че сумата е Х. И ето ги експертите 
тука казват да, много ли е, малко ли е. Сега 1 000 лв. много пари ли са, 
малко пари ли са. И тука един куп експерти не виждали 1 000 лв. на куп, 
вземат решения и то е важно и какво указват на банката – дайте им повече 
пари. Не става. Дайте им по-малко пари – пак не става. Какво казват на 
“Транстриумф” – продайте за без пари, пак не става. Нашата идея е много 
простичка. Звучи скверно, но сигурно звучи даже престъпно, да им дадем 
на нашето си дружество да отидат да си купят нещо. Да, ама е така. Те 
например си купуват нафта всеки ден, с някаква процедура и никой не пита 
Общинския съвет “ама сега за колко да си купим нафта”. Защото ние сме в 
състояние да им кажем да си я купят за 20 стотинки. И те не ни питат. Ние 
сме длъжни, като принципал да ги задължим да направят тази сделка, ние 
всъщност това правим - задължаваме ги, като принципал. Те могат да ни 
докладват след два месеца и не става тази сделка, онзи не продава и 
банката не дава пари, точка. И тогава спираме да мечтаем за този проект. 
Колкото за подизпълнителя, като спасителен вариант обърнете внимание, 
за съжаление никой не идваше в работната група от общинските 
съветници, подизпълнителя трябва да бъде на тотално подчинение на 
дружеството, което е получило поръчката от Общинския съвет. Т.е. да 
няма принос в управлението, да няма думата при вземане на решенията и 
да е съгласен с всички поставени условия. Бога ми, няма такъв 
подизпълнител, на който да му бъде забранено да печели пари по смисъла 
на договора, който е сключил. Няма как да стане. “Транстриумф” си го 
казаха на масата на комисията в прав текст. Няма да станем подизпълнител 
никога. Така че, аз ще настоявам да упълномощим “Градски транспорт” да 
направи тази сделка. Пълният текст ще го прочета по-нататък. Просто да 
сключи сделка. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Проф. Джагаров, заповядайте.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Аз имам две предложения. Първото, значи тука чухме разясненията 

от г-н Маринов, от г-жа Софрониева, но аз се запознах подробно с 
Регламента 1107 на Европейския съюз и нашето постановление чл. 16, 
което ние тук всички цитираме, но трябва да ви кажа, за да бъде по-
сигурно ние не трябва да вземаме решение на основание на уверение на 



еди кой си. Поне този член ни препраща към наша Наредба от 2002 г., за 
извършване на обществен транспорт в градовете и тук има доста юристи, 
нали, на Общински съвет, на Общината, те трябва да формулират точно. 
Там всичко е описано, какво и как може да се постъпва оператора. Дали 
той да си наема подизпълнители или не, т.е. това трябва да бъде така 
записано в нашето решение. И второ, г-н Коев, ама вижте, значи 
практиката тука, когато ние сме оперирали, за да вземе “Градски 
транспорт” кредит, за да купи автобуси ...  

 
Веселин МАРЕШКИ 
.... да ни дадат становище, което ще го приеме всяка банка. А тука 

каквото и да си измисля сега борда и в каквито и тайни преговори да влиза 
с когото и да било няма да стигнем до нищо, което е реално. И смея да 
твърдя, че сделката ще стане много по-реална, колкото по-висока и по-
неизгодна е цената за “Градски транспорт”, защото се сещате нали, тогава 
възможностите за преразпределяне са много повече. И за да дам и нещо 
конкретно, като предложение, а не само да опонирам на това, което се 
опитват да ни пробутат тука, има и други варианти. Ние не сме длъжни ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Нека точката, като дойде точката тогава да ... 
 
Веселин МАРЕШКИ 
Да, само да си довърша. Ние не сме длъжни да купуваме 

“Транстриумф Холдинг”, ако случайно нямат пазар на автобуси, а пък аз 
не мисля, че е така да си купим автобуси, които да ни трябват и те ще 
бъдат на много по-ниска цена от цената за купуване на “Транстриумф 
Холдинг”. Ако случайно обаче нямат такива автобуси на пазара, пък аз 
мисля, че те хората ..., ние можем да купим автобусите от “Транстриумф 
Холдинг”. И също да им помогнем по този начин да се спасят по някакъв 
начин от това, че ще останат без ... Ако някой толкова много иска, защото 
тука в момента ние водим спора да помогнем на “Транстриумф Холдинг” 
или да не помогнем на него. И никъде не чувам някой да говори за 
“Градски транспорт”. Т.е. изключително против съм такава сделка, много 
по-ясни са параметрите на отделни части, като собственост, като автобуси, 
като гаражи и т.н. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря за репликата, г-н Севастиянов.  
 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Аз правя изказване, да. Уважаеми дами и господа. От това решение 

аз не ставам щастлив. Ние в момента сме между ...., защото наистина в 



случая лявата страна на залата се чувства обнадеждена, защото се връщаме 
към една отречена схема. И тя е отречената схема на държавния или 
общинския монопол. Но при положение ... Нека да свърша, аз ви слушах. 
Но при положение, че ние сме сравнително една бедна община и, когато ни 
дават едни такива пари или поне ни ги размахват, ние не можем да се 
правим безучастни, или да се пишем принципни при положение, че по 
някакъв начин можем да ги вземем. Само искам да ви кажа едно уважаеми, 
ние в момента не разсъждаваме какво става с “Транстроумф”, ние 
гласуваме в момента една процедура, която би трябвало да отпуши или да 
стартира някакъв процес. Никой от тука говорещите в момента не е 
предложил нещо конкретно за договаряне или за недоговаряне с 
“Транстроумф”. Само си говорим „вокруг да около”, както казват 
руснаците, без да напипаме същността на проблема. Искам да ви кажа 
обаче, длъжен съм, длъжен съм да ви кажа и няколко добри думи за 
“Транстроумф”, защото от изказванията излезе, че те вече са минало- 
заминало, че вървим към по-добро с това си решение. Не е така. Ако ние 
не бяхме вкарали “Транстроумф” в превозите, ако не бяхме вкарали и 
други фирми, които вече отпаднаха нямаше да имаме това качество на 
транспорт. И сега, и сега в София, където е един оператор продължават да 
си приказват за влошения градски транспорт и как ще го оправят. Това не е 
приказка във Варна много отдавна и до голяма степен това се дължи на 
конкуренцията, която се създаде в отрасъла. Във всички случаи това е така. 
И последно, което искам да спомена. Различно е, повярвайте ми работил 
съм в различни места. Много е различно дали чорбаджията ти е общината 
или държавата, или ти е съвсем реален чорбаджия. Реалния чорбаджия 
работи много по-ефективно от общинския или държавен чорбаджия.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Янко Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Първо, уважаеми г-н председател аз мисля, че тезите се изчерпиха, 

ако има предложения за промени, допълнения и изменения. Затова имам и 
процедурно предложение да прекратим дебата за конкретизация на 
предложението. Второ, аз съм голям експерт в транспорта. Защо съм голям 
експерт в транспорта? Ми защото имам навика да се срещам с хората, 
които се возят в градския транспорт, имам навика да се срещам с хората, 
които работят в градския транспорт, без да деля хората на хора на 
“Градски транспорт” и хора на “Транстриумф”. Няма и как да се разделят, 
както и варненци не се сещат, като се делят на рейса. Затова ... Аз не си 
спомням да съм се подсмихвал така, иначе мога да кажа доста неща. Значи 
в случая в ... Ааа, грешиш. Преди седмица се возих.  

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Моля да не влизате в диалогов режим.  
 
Янко СТАНЕВ 
Преди седмица се возих, за да проверя дали някой от вас се вози. Но 

вие понеже сте леви, много отдавна не сте слизали там, където са левите 
избиратели.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев, разбрах процедурно ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Нали си го търсите.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
... процедурно да прекъснем.  
 
Янко СТАНЕВ 
Нали си го търсите. Може да го направим предизборно. Да приключа 

с “Градски транспорт”. Много ми е хубаво, когато ме репликирате. 
Особено по въпрос, който е стратегически. Г-н председател, уважаеми 
колеги. Тука казусът е един единствен. Да възложим на Съвета на 
директорите да свърши цялата процедура или да има някакви закачки, с 
които процедурата да премине през допълнително остъргване през 
Общинския съвет. Нямаме нито възможностите, няма нито време, според 
мен нямаме и отворена система при разговор с частен инвеститор в 
случаят, какъвто е г-н Шакариян и фирмата му, или пък с група 
инвеститори, ако те насреща си нямат хора, които да са упълномощен и 
овластени. Затова аз ще подкрепя това предложение само с една 
единствена задача. Да, приемам, че общинска фирма и общински оператор 
за “Градски транспорт” ще има възможност да усвои средства по евро- 
програмите, приемам, че в бъдеще цялата градска мрежа и цялата система 
на градски транспорт ще бъде реформирана само по този път, защото 
парите от бюджета за следващите 10-12 години няма да стигнат за 
инвестиция в тази част. Нито ще има 680 – 700 млн. за пътищата, нито ще 
има около 150 млн. директно да се инвестират в “Градски транспорт”. 
Независимо кои са фирмите. И поради тия две прости причини, като шеф 
на бюджетната комисия с двете ръце ще гласувам за това предложение да 
се упълномощи Съвета на директорите да вземе ония решения, които ще 
бъдат положителни за “Градски транспорт”. Благодаря.  

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Преди гласуването на процедурното предложение, направено от д-р 

Станев, имаше заявка за изказване от г-н Гуцанов, след което гласуваме 
предложението. Мисля, че не сме дали думата за това нещо ... 

 
Веселин МАРЕШКИ 
Само една кратка реплика за г-н Севастиянов. Нямам спомен това, че 

е имало конкуренция “Градски транспорт” ние до вчера го обсъждахме 
колко е зле във Варна, независимо че има конкуренция, така че примера 
със София не е ... Така. И второ, само ще ..., понеже искам така ..., 
симпатизант съм на г-н Станев, искам да продължава да се развива и, за да 
стане експерт и не само в транспорта, а и в асфалтирането, да се среща и с 
хората, които ходят по дупките. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-н Гуцанов и гласуваме процедурното предложение на 

д-р Станев.  
  
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги, тъй като наистина се радвам, че след толкова 

години се тръгва по този път, който според мен е абсолютно правилен, 
транспорта да бъде общински, сметопочистването и сметоизвозването да 
бъдат общински и тъй като в бюджета ще има и подобно гледане. Както и 
асфалтирането по-нататък или поне част от него, независимо от това колко 
хора не искаха това нещо да се случи, съм убеден, че и то ще стане. 
Няколко предложения конкретни. Първо, ако се дава подобно разрешение 
на Съвета на директорите няколко условия: Общината да бъде тази, която 
да гарантира даденият кредит с вземанията, а не да бъде залаган “Градски 
транспорт”, тъй като това значи “Градски транспорт” е подложен на готов 
фалит или скрита приватизация след две, три или пет години, или една 
година, за да се избегне тази възможност някой да няма други мисли и да 
не е сънувал розови сънища. Общината може спокойно със своите 
вземания, така както се прави при взимане на кредит от Общината да 
гарантира този заем, който “Градски транспорт” трябва да изтегли. Това да 
бъде едното от условията. На второ място, запазването на работните места 
не само в “Градски транспорт”, но и в “Транстриумф”, тъй като и там има 
хора, които следят в момента сесията и не знаят утре ще бъдат ли на работа 
или няма да бъдат на работа. За да се ... Могат, могат. Могат, може такава 
приватизация да се направи скрита, че на всичките ще ни се обърне 
часовника. Сега ... Айде моля ви се да не правим подобни изказвания, 
имахте възможност преди това гласуване да бяхте излезли на микрофона 
да говорите. Имахте възможност и в комисията, чухме ви. За да е ясно, че 
няма да бъде приватизиран “Градски транспорт” скрито един път, на второ 



място да е ясно, че ще се запазят работните места, втори път. На трето, аз 
съм съгласен, че трябва да има консултант, който да си бъде взет от Съвета 
на директорите. Сега няма Общинския съвет да занимаваме с това нещо, 
който да каже какви са характеристиките, по които трябва да върви 
договорът. Тук г-н Марешки е абсолютно прав. Дори съм съгласен и на 
още нещо, в преговорите след като се дава такъв огромен картбланш на 
Съвета на директорите на “Градски транспорт”, да има и общински 
съветници от всяка една от политическите групи. Примерно петима 
общински съветници да има, които да участват. Естествено, че 
председателя на Съвета на директорите и прокуриста ще разпишат 
договорите. Не могат съветниците да бъдат овластени, но те да имат 
участие във воденето на дадените разговори, за да може наистина това да 
стане бързо. И на следващо място, все пак кой е виновен това нещо да се 
разглежда на днешната сесия, тъй като това се работи повече от две 
години. Казвам го за трети път. И нима дирекцията не знаеше, че това 
нещо трябва да се случи и Общинския съвет да бъде изправен в това 
състояние да взема решението в екстремни ситуации. Така че, много ви 
моля, г-н Радушев, аз знам, че можете да отговорите. Пътят към ада е осеян 
с трупове на хора с добри намерения. За да не се изправя Общинския съвет 
в тази ситуация, можеше по друг начин да се гледат нещата, много по-
спокойно и много по-бавно. За банковите условия са ясни, че те не могат 
да бъдат много по-различни от това, което банков надзор и самите банки 
отпускат, затова мисля, че най-важното е да не може да стане скритата 
приватизация, да не е заложен “Градски транспорт”, а вземанията на 
общината да бъдат тези, които ще бъдат отговорни за взимането на 
даденият заем за покупката на “Транстриумф”. Няма значение. В 
дълговете, в дълговете. Може, ако е необходимо и това нещо трябва да 
бъде направено. Не може иначе “Градски транспорт”... кой ще заложи и 
как ще го изплаща този заем. И на следващо място, каква ще стане цената 
на билета. Не отварям следващата крачка, за да не излезе от тук нататък в 
публичното пространство, че цената на билета от утре става 1,50 лв. или 2 
лв. Така че, да спрем до тук разговора. Мисля, че това е достатъчно 
разумно, тъй като пък наистина подобни пари не могат да бъдат взети от 
никъде другаде. 50 млн. са много пари, дай Боже да ги спечели “Градски 
транспорт”, евро. А дай Боже да се мине и на втория транш, тъй като не 
говорим само за автобуси, говорим и за инфраструктура. Така че, ние няма 
как да заделим такива средства. И няма защо да се убеждаваме в съветска 
власт. Съветска власт, говоря, общинска власт, г-н Коев. Вие сте депутат и 
разбирате за какво го казах. Но тъй като днеска явно лявото е в триумф ... 
С тези условията, които ги поставихме, готови сме  да подкрепим това 
предложение, ако не “Градски транспорт” е задължен, за да не фалира 
“Градски транспорт”, ако е ясно запазването на работните места и 
максимално да се придържаме към тази цена на билета,  която е в момента 



или градивна спрямо горивата, а не това нещо да доведе до други подобни 
ексцесии. Но, че дружеството трябва да бъде едно, щом се оправя 
инфраструктурата, най-вероятно бус-ленти и други неща ясно е, че трябва 
да се направи. Недейте да отговаряте г-н Радушев, ясно е, че ще намерите 
достатъчно ясен отговор защо и как се е забавило. Не е необходимо. 
Съветът е готов да подкрепи. Няма никой, който да не иска да вземем 50 
млн. евро. С изключение на едни пари, които бяха намерени за Варна, но 
други хора ги отказаха. Но става дума за депутатски корпус, а не за 
Общински съвет. С тези предложения сме готови, ако се съобрази 
мнозинството в Общинския съвет да направим подкрепата, плюс да има и 
общински съветници, които да участват във воденето на разговорите.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Слушам.  
 
Янко СТАНЕВ 
Всичко това е перфектно. И логика има, и своите политически 

аргументи. Става въпрос за прост закон. Девет месеца преди изборите 
Община Варна не може да поема дълг. Това го знаете, защото януари 
месец бързахме да вземем решението за кредита. Затова го взехме до 26 ли 
беше, 27 януари. Т.е. ние в момента не можем да приемем, защото веднага 
ще ни падне решението. Това само имам като ... Това е категорично, че не 
може да стане. Ако някой стане сега да ме убеждава тука, някой страшен 
корифей от политическата социологическа икономика. Просто говоря за 
един текст в закона приет миналата година, с който аз не съм съгласен, 
между впрочем, не го смятам за много добър. Ограничителен текст, но 
това е факт.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаше ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Реплика.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Реплика.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Д-р Станев, вижте, не може “Градски транспорт” да изтегли кредита. 

Съжалявам, но не може “Градски транспорт” да бъде залог, за това нещо, 
което се случва. Това значи ние да кажем на “Градски транспорт”, че до 6 
месеца или една година той ще фалира, защото той не може да обслужва 
подобен кредит. Т.е. Общината трябва да бъде тази, която да ... Общината 



ще вземе тези 50 млн. евро. Е ми ... Е ми извинявайте, значи ние ... 
“Градски транспорт” го даваме заложник на всичките тези неща. Така че, 
не може нали, по такъв начин ние да жертваме “Градски транспорт”.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Радо Коев.  
 
Радослав КОЕВ 
Г-н Гуцанов, защитата от фалит на публичното дружество, от 

каквото се страхувате, е реализирана в този закон и в европейските 
разпоредби. Та казвам, че защитата от фалит е гарантирана със 
сключването на договора, за който имаме едногодишен срок. В 
параметрите на този договор е записано задължително частта, която 
общината би плащала, като субсидия в задълженията на същото това 
търговско дружество, което е поело целия ангажимент за транспорта. 
Според мен да търсим друга защита от фалит на това дружество с цел то да 
не бъде приватизирано евентуално в бъдеще време и гражданите да 
останат без транспорт, гаранцията е там. Другото с поемане на дълг, то е 
абсолютно същото, ще е договора. Този договор ще бъде гласуван от 
общинския съвет така или иначе с всичките му параметри и там ще бъде 
записано този ангажимент на общината да плаща включително и кредита, 
включително и всякакви бъдещи задължения. А там в конкретните му 
заключителни разпоредби е записано условието, при което дружеството не 
може да фалира.  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Думите отлитат, написаното остава. Общинския съвет ... 
 
Радослав КОЕВ 
То е написано. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Общинския съвет взема това решение, за което Вие говорихте сега. А 

не някакви хипотетични бъдещи възможности.  
 
Радослав КОЕВ 
То сега просто няма как да стане ...                 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Съжалявам много. Общинския съвет трябва да е ясно изразил своята 

воля. Да, дава съгласие това да се случи, на Съвета на директорите. Но 
заедно с това нещо става ясно, че Общината поема ангажимента да не 
фалира “Градски транспорт”. Защото извинявайте, “Градски транспорт” ще 



изтегли кредита, за да може да се осъществи всичко това, за което говорим 
в момента. Така че .... 

 
Радослав КОЕВ 
А изплащането на този кредит ще бъде заложено в договора им със 

същата тази ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Значи ей сега да го гласуваме това нещо, г-н Коев. Сега да стане 

ясно, че общината ще поеме всички ангажименти. Защото тези 50, а дай 
Боже след това и за втория транш – 100 млн. евро, влизат не само “Градски 
транспорт”, влиза и инфраструктурата на общината. Освен, ако някой няма 
помисъл да направи скрита приватизация, надявам се, че нямате такава и 
хубаво гледате настрани. Затова нека да го гласуваме това нещо, ако 
искате да вървим напред.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, процедурното предложение на д-р Станев за прекратяване на 

дебата. Който е ... Е дадохте я току що. Който е “за” приключване на 
дебата, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 32; против - 0; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 
 
Преминаваме към гласуване на предложенията, които председателя 

на комисията по “Транспорт” изчете и, които ..., в които не влиза 
гласуването по този дебат. Той е по следващата точка, така че да бъдем, 
нали, по-спокойни. Гласуваме първите две анблок, както бяхме приели. 
След това ще има трета точка ... 

 
Веселин МАРЕШКИ 
Той каза да го обсъждаме, а гласуването – аз имам процедурно 

предложение да гласуваме точка по точка. То по едната точка нямаме 
никакви ... никакви разминавания.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ние до трета точка не сме отишли, там където става въпрос за 

упълномощаване на “Градски транспорт”. Това тепърва предстои. Колеги, 
поименно гласуване.  

 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Няма в моето предложение, уважаеми г-н Марешки, няма 

упълномощаване на борда ... 



Снежана ДОНЕВА 
Няма такова нещо.  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
... тепърва предстои от “Собственост и стопанство” да бъде 

предложено на вниманието на съветниците това упълномощаване.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Нали г-н Гуцанов точно това предложи, в “Собственост и 

стопанство” да гласуваме това решение.  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Не в “Собственост”.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Прехвърлихме го.  
 
Веселин МАРЕШКИ 
Ние сега искаме просто, ако може да го прочете още веднъж това, 

което ще гласуваме, защото се объркахме вече.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Хайде прочети го, да има мир и любов. Прочети го още веднъж. То 

предстои след гласуването на тези.  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Уважаеми колеги, имате го раздадено, страница и половина. Нямам 

нищо против да го прочета ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Така. Всички са наясно. Колеги гласуваме поименно раздадените ви 

решения. След това ще гласуваме упълномощаването на борда и ще се 
изясняваме отново допълнително.  

 
 
3447-6. На основание чл. 21, ал. 1, т.8, т.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА 

и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС 11-
9302/138/21.07.2011г., Общински съвет-Варна одобрява избрания от 
Работната група, вариант за обхват на проектно предложение, с което 
Община Варна, ще кандидатства по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, Операция 1.5. „Система за устойчив 
градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-



2013г. с работно наименование „Проект за интегриран градски транспорт в 
гр.Варна”, включващ следните компоненти: 

• Билетна система. 
• Предимство на Масов градски обществен транспорт /МГОТ/ на 
кръстовища. 

• Информация в реално време. 
• Център за управление на МГОТ. 
• Бърз обществен транспорт – коридор. 
• Нов подвижен състав. 
• Развитие на тролейбусната система. 
• Съоръжения за колоездене. 
• Мерки за достъпност. 
• Подобрения 3 крайни спирки. 
• Подобрения депо. 

 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-43, против-0, въздържали се-0, отсъстват-8/ 

 
 
 
 
 3448-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 
16 г и чл. 16 ж от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. и чл. 1, пар.1, чл. 5, пар. 2 
от Регламент / ЕО / № 1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2007 г. и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД 11-9302/161/27.07.2011г.,  относно обществените услуги за 
пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на 
регламенти / ЕИО / № 1191/69 и / ЕОИ / № 1107/70 на Съвета, Общински 
съвет – Варна взема следните решения: 
 3448-6-1. На основание чл. 16 ж, ал. 2 от Наредба № 2 от 15 март 
2002 г. да се публикува в Официален вестник на Европейския съюз най-
малко посочената в чл.16 ж, ал. 2 информация. 

3448-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с 
чл. 16 г и чл. 16 ж от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. и чл. 1, пар.1, чл. 5, 
пар. 2 от Регламент / ЕО / № 1370/2007 г. на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически 
превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти / 
ЕИО / № 1191/69 и / ЕОИ / № 1107/70 на Съвета пряко възлага 
интегрираната обществена услуга превоз на пътници на територията на 
Община Варна на вътрешен оператор – „Градски Транспорт” ЕАД-
гр.Варна. Упълномощава Кмета на Община Варна и Председателя на 
Общински съвет - Варна да подпишат договора с определения вътрешен 



оператор, след изтичане на едногодишния срок от публикуване на 
информацията по  чл. 16 ж, ал. 2 от Наредба № 2 от март 2002 г.  

3448-6-3. Предвид разпоредбата на чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 
15 март 2002 г. и чл. 5, пар. 5 от Регламент / ЕО / № 1370/2007 г. на 
Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно 
обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен 
транспорт и за отмяна на регламенти / ЕИО / № 1191/69 и / ЕОИ / № 
1107/70 на Съвета следва да се уведоми Областния управител на Областна 
администрация Варна за необходимостта от предприемане на спешна 
мярка по възлагане осъществяването на обществените услуги за 
пътнически превоз до подписване на договора с определения вътрешен 
оператор. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-43, против-0, въздържали се-0, отсъстват-8/ 

 
 
 
Г-н Маринов.  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги съветници. Искам да 

кажа две изречения. Община Варна е единствената и първата, която 
свърши своята работа и направи институционалната акредитация. 
Единствено ние с това решение завършваме процедурата, докладът е готов, 
през месец ноември ще бъде представен в Брюксел и се надявам да усвоим 
тези пари. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Прочетете ... Г-н Маринов. Следващото предложение, което г-н 

Гуцанов предложи и приехме да влезе тук. Г-н Гуцанов предложи и съвета 
единодушно гласува да влезе в “Транспорта”, за да вървят заедно. Да бе, 
така е. Следващото предложение ..., с което изчерпваме точката.  

 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Уважаеми колеги, уважаеми г-н председател. Така както е 

предложението, неразривно да свържем двете точки, за да можем да 
направим така, че да защитим публичния интерес и да защитим частния 
интерес, защото аз искам да кажа две изречения. “Транстриумф Холдинг” 
в момента има 58 градски линии и извън градски. “Градски транспорт” има 
49. Това е съотношението, колеги. И не можем, не бива ние с лека ръка да 
подходим и да задраскаме един превозвач, който в годините порасна. Смея 
да твърдя, обслужваше варненци и продължава да ги обслужва много 
добре. Успя да достави новите автобуси и ние нямаме основание да 



направим това. И в тази връзка на вашето внимание, на основание .... Моля 
ви, колеги. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.8, ал.1, т.7 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските  дружества, Общински съвет-
Варна в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Градски 
транспорт” ЕАД упълномощава Съвета на директорите на „Градски 
транспорт” ЕАД да извърши всички необходими действия за закупуване на 
100% от акциите на „Транстриумф Холдинг” АД. 

В тази връзка Общото събрание на „Градски транспорт” ЕАД 
упълномощава Съвета на директорите да сключи договор за банков кредит 
с избрана от Съвета на директорите търговска банка в размер, необходим 
за закупуването на 100% от акциите на „Транстриумф Холдинг” АД, при 
условия каквито намери за добре, като предостави на избраната търговска 
банка, необходимите за това обезпечения. 

Чета предложението за решение, тук не се съдържат направените от 
г-н Борислав Гуцанов и останалите колеги предложения, но те вероятно ще 
бъдат добавени за участие на общински съветници и другите параметри. 
Чета това, което е голото решение, което се предлага на вашето внимание, 
което пак казвам, че ще бъде допълнено.  

  
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, г-н Начков. Да се готви г-н Гуцанов, Павел 

Христов. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Сега, логично е да се представи и предложението за решение на 

комисията по “Собственост и стопанство”. Значи това е предложението на 
Съвета на директорите, който г-н Симеонов на заседанието на комисията 
го прочете. Комисията по “Собственост и стопанство” има друго решение, 
нали. А това е предложението, което беше обсъждано и приехме съвсем 
друго решение на заседанието на комисията по “Собственост и 
стопанство”.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
То е в документите.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Ама то е в документите. Значи, това е меродавното, което 

обсъждаме. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Прочетете и него. 



 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Уважаеми колеги. Меродавното, което обсъждаме и което приемаме 

е това, което получи 26 гласа. Това ми е дадено да предложа и коментарите 
се водеха около точно това предложение. И по този повод г-н Гуцанов 
направи предложение и за включване на общински съветници, направи 
предложение и за начина на финансиране, направи предложение и за 
кредита и т.н. Затова казах, че в залата вероятно ще получим едно ново 
предложение, което ще бъде облечено с всички тези компоненти. И не 
виждам нищо лошо да се концентрираме и да разговаряме около това ... 

 
Пламен НАЧКОВ 
Значи ние ще разговаряме ... 
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
... тъй като ... Нека да завърша, г-н Начков. Тъй като всички 

изказващи се до тука коментираха това нещо, което аз предлагам на 
вашето внимание. Така че, дайте да го изкоментираме, дайте да го огладим. 
Разбирам, че има все пак нагласа това да се случи, така че бихме могли да 
включим към това и текст от другото, което е гледано. Няма нищо лошо.    

 
Пламен НАЧКОВ 
Значи, хубаво е така да ми отговаряте, но нали разбирате, че и аз 

знам нещо все пак. Затова аз ви казвам, сложете всичко на масата. Това, 
което г-н Гуцанов го каза това е предложението. В крайна сметка има 
предложение за решение на комисията по “Собственост и стопанство”. 
Няма нужда аз да го чета.     

 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
То е раздадено на всички.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Е ми прочетете го, щом се наемате. Оттам нататък да разсъждаваме. 

Значи има едно предложение на кмета, на борда на директорите, има едно 
предложение на комисията по “Собственост и стопанство”, има 
допълнителни предложения от няколко общински съветника и тогава 
можем да сглобим едно решение.  

 
Веселин МАРЕШКИ 
Г-н Апостолов, може ли едно процедурно. Значи, доколкото 

разбирам от това, което каза г-н Начков, ние в момента вървим към грубо 
погазване на правилника, т.е. да има взето решение на комисия и в 
момента да ни се чете друго решение. Т.е. да влизаме в заблуда. И моето 



процедурно предложение е да се прочете решението, което е било взето на 
комисията. Да. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Намерихме го. То е размножено и е раздадено на всички. Четете на 

комисията, г-н Маринов.  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Да, г-н председател. На основание чл.21, ал.1, т.23 и по предложение 

от Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД с вх.№ ОС11-
2600/58/01.08.2011 г. , Общински съвет-Варна упълномощава Съвета на 
директорите на „Градски транспорт” ЕАД да започне преговори с 
„Транстриумф Холдинг” АД за закупуване на акции от капитала на 
дружеството и да докладва на Общинския съвет за резултатите от 
преговорите. 

.... много допълнения, както ви информирах и това ме кара да мисля, 
че ние ще сглобим едно такова предложение, което да бъде прието, и с 
което да вървим напред.   

        
Николай АПОСТОЛОВ 
Последно изказване, г-н Коев. После д-р Станев, не знам г-н 

Гуцанов. Г-н Гуцанов? Павел Христов.  
 
Радослав КОЕВ 
Прав е г-н Начков, но наистина водим дебата около това и мисля, че 

се обединихме около това да дадем възможност на “Транстриумф” да 
сключи тази сделка, а не да ни я докладва през септември до къде е 
докарал преговорите. Едно е заради спешността и второ, защото през това 
време това, което би могло да се случва в “Транстриумф” няма как да ни е 
безразлично, и по отношение на хората, които работят там и пак ще кажа, 
и взаимоотношенията им с банките, които са ги кредитирали до момента, и 
тяхното разколебаване въобще по отношение на това какво ще се случва. 
Ще помоля г-н Гуцанов, нека да не вкарваме общината в поредната криза, 
като станем гаранти по този договор, защото няма как да преодолеем 
закона. Наистина няма как да го направи. Според мен наистина в договора, 
който предстои да бъде подписан в тази една година с нашето дружество 
“Градски транспорт” има клауза “защита от фалит”. Там буквално така е 
написано – “защита от фалит”. Защитата от фалит е гарантирана от 
приходите на общината. Такъв е принципът, по начало защитата от фалит, 
когато собственика е презастрахован, какъвто е случаят с общината. И 
няма смисъл да влизаме в дълг, който няма как да направим по закон в 
момента. Нека да приемем това предложение така, както го изчете 
последно г-н Маринов и да приключим с този безкраен дебат.  



 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов, да се готви Павел Христов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Ако искате всичко да бъде на чисто и пределно ясно, не можем да 

натоварим “Градски транспорт” с това огромно задължение. Така че, няма 
защо в момента да си говорим неща, които са пределно ясни. Общината е 
тази, която трябва да поеме ангажимента, за това финансиране и за 
тегленето на тези пари. Това да бъде едното условия. Второто условие е 
запазването на работните места в двете фирми. Третото условие, за което 
става въпрос ... Д-р Станев, много Ви моля. И третото условие, за което 
коментирахме преди малко е от всяка едно от групите да има по един 
съветник, който да участва в дадените разговори. Разбира се, съветът е 
този, който трябва да финализира сделката. Мисля, че групите са седем, 
така че седем общински съветници от всяка една от групите може да 
участва. И разбира се, борда на директорите трябва да вземе консултантска 
фирма, която да каже какви са реалните състояния. Тези неща, ако бъдат 
изпълнени мисля, че е много по-ясно, отколкото в момента да си говорим 
приказки, които ще бъдат до безкрай.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Красимир Маринов.  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Аз ... Моля Ви, г-н 

Гуцанов. Както Вие искахте да бъдете слушан, така и аз искам да ви 
помоля. Разумни са предложенията, които направи г-н Гуцанов. 
Делегирайки тези права и приобщавайки с право на глас общинските 
съветници, мисля, че ние на 100 % премахваме проблема с междинното 
докладване в Общинския съвет и т.н. Т.е. това предложение за решение 
прибавено към него първо това, тук и сега да изберем общински съветници 
от всяка една политическа сила и те да участват в разговорите и с 
“Транстриумф Холдинг” и с банките, и с т.н., и в края на краищата да 
финализират сделката е нещо, което ми се струва, че ще бъде 
изключително прозрачно. Няма никаква опасност господа и дами, 
предприятието “Градски транспорт” някой да се опита да го приватизира 
или фалира. Причината е една и тя е много прозаична. Тези средства, 
които ще постъпят за изброените преди малко структурни и други от 
програмата ни за закупуване подвижен състав и т.н., не биха могли да 
попаднат в Община Варна, респективно по отношение на закупуването на 
автобуси в “Градски транспорт” ЕАД, ако няма такова предприятие или 
ако то е фалирало. Така че, в момента, ако искаме да вкараме подобна 



точка в решението ни, ние на практика минираме цялото предложение. И 
за да бъдем абсолютно коректни към “Градски транспорт”, аз мисля, че 
банките, с които ще бъде разговаряно, ще се спрат дотам и ще дадат такава 
сума на кредита, за закупуване на 100 % от акциите, колкото наистина 
струват те. Т.е. няма никой от преговарящите по някакъв начин да може да 
изкриви, да заобиколи или да направи нещо друго. Така че, приемам да 
изберем от всяка политическа сила представители, да запишем 
предложението, да запазим работните места на едното и другото 
дружество в този им размер, но мисля, че записването на подобно 
предложение – Общината да тегли кредит, това ни връзва ръцете и ни 
връща обратно и не можем да изпълним поетия пред комисията 
ангажимент, и не можем до месец ноември ние да имаме едно единствено 
дружество и то да е нашия вътрешен оператор. Това е моето становище.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Павел ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Реплика.   
 
Николай АПОСТОЛОВ 
... Христов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Само една реплика. Вижте, не мога да разбера защо се правим на 

ударени. Никой не говори Общината да изтегли кредит. Хайде стига сме си 
говорили един час глупости. Говорим Общината да бъде гарант. И ние не 
попадаме в хипотезата на деветте месеца, защото имаш закон за 
обществените поръчки и тези девет месеца ще отпаднат, един път. И втори 
път, че ако искате да кажат, че цената на билета от утре става 2 лв. дайте да 
го кажем. С какво ще се обслужва този кредит? Сега стига ... Следващо 
нещо. Ще го приватизират ли “Градски транспорт” някои хора или не?  

 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Уважаеми ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Ако нещата ги правим на чисто това е вариантът, с който се казва 

пределно ясно. Не Общината тегли кредита, Общината е тази, която ще 
гарантира със своите си вземания. Ние нямаме друг начин да го направим 
това нещо. А и коя банка ще отпусне кредит на “Градски транспорт” в 
огромни размери?                         

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Павел Христов.  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Уважаеми ... Нека да отговоря, имаше реплика към мен г-н 

председател.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Извинявам се.  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Уважаеми г-н Гуцанов. Вие на няколко пъти обърнахте внимание, че 

бихте желали Общината да тегли кредит и по този ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Значи, моля ви се. Има запис. Никога не съм казвал, че Общината 

трябва да тегли кредит. “Градски транспорт” ще си тегли кредита ... 
 
Павел ХРИСТОВ 
Г-н председател, влязохме вече в диалогов режим, това не са дебати 

вече ... 
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
И по този повод аз направих това изказване. Разбирам, че Вие бихте 

искали Общината с бъдещите си вземания да стане гарант по изплащането 
на този кредит. Това е нещо по-различно и е разумно и аз мисля, че можем 
да го приемем, а самият кредит да бъде теглен от “Градски транспорт”, за 
да може да бъдат закупени акциите. Сега мислим еднопосочно.  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Благодаря. За това става въпрос.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Павел Христов и гласуваме колеги. 
 
Павел ХРИСТОВ 
Уважаеми колеги, ще ми отнеме само една –две минути да кажа това, 

което мисля. Вътрешен оператор, по време на заседание на комисия 
“Транспорт” установихме, че това е структура, която трябва да е изцяло 
под контрола на Общински съвет, в случая Варна. Това не означава, че 
това е в случая дружество търговско, което не може да си е продало 
акциите на други лица, юридически или физически. Но контрола трябва да 
е при нас. Защо трябва да ограничаваме “Градски транспорт” само до 



изкупуването и сключването на сделка, която очевидно не е по силите им, 
а не им отворим малко с решението възможности, в които да преговарят 
включая и те да продадат част от акциите. “Транстриумф” или, която и да е 
друга компания, да вкара автобуси, за да може да се обслужват линиите, 
като си запазим контролния пакет при нас. Просто давам ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не, не, не. Така. Колеги разбирам, че отиваме и вървим към 

консенсус относно формулировката на решението. Както каза 
председателя на комисията и както беше предложил г-н Гуцанов. Виждам, 
че трябва да изберем от група по един общински съветник, който да 
участва в работата и аз предлагам ... Г-н Севастиянов ще ме репликира 
нещо. 

 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Уважаеми г-н председател, трудно е да се определи кога ще започнат 

тези разговори, трудно е да се определи този Общински съвет и групите в 
него ще бъдат ли актуални, затова решението ни требва да бъде: 
“упълномощава председателя на Общински съвет при започване на 
преговорите да определи по един представител от групите в Общинския 
съвет”. Ма нека да са от различни групи.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Приемате ли така, г-н Гуцанов, коригираното предложение?  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
На нашата група, ние сме готови веднага да направим предложение.  
 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Вие може да сте готови ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Принципно съм съгласен, няма разминаване. 
 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
... но има групи, които могат да не съществуват в следващия 

Общински съвет, а дотогава да не започнат разговорите. Какво ще караме 
хора, които не са общински съветници ...  
 

Борислав ГУЦАНОВ 
Тогава определяме седем съветника, защото в момента групите са 

седем. Упоменават се кои са групите, за да не се окаже, че има някакви 
други разминавания.  



 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, ако искате да упълномощим председателския съвет, когато 

се появи нуждата от определя на съветници да направят предложения. Така 
е най-консенсусно. Като вътре задължително е и председателя на 
комисията по “Транспорт”, разбира се. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Не виждам никакъв проблем сега да бъдат гласувани съветниците, 

ако това е драма ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да, добре. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Ако това е драма, добре ще го отложим, но какъв е проблема.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Добре, кажете вашия човек, за да го запишем за протокола. Г-н 

Гуцанов, вашия човек. Нашия човек – г-н Иван Луков.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Калояна Димитрова.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Калояна Димитрова от БСП.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Аз предлагам Ради Радев от нашата група.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ради Радев от групата на десните. Трима.  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Аз предлагам г-н председател, да влязат председателите на 

комисията по “Финанси и бюджет”, “Собственост”. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Казахме и говорихме, г-н Симеонов, два часа за това от група по 

един човек. Така да вкараме целия съвет вътре.  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Е ми да. В такъв случай е най-добре да бъдат трима съветници ... 



 
Николай АПОСТОЛОВ 
Обединихме се около предложението на ... 
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Не сме се обединили нищо, сега го обсъждаме.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
От АТАКА. “Нашия град” са готови.  
 
Драгомир ДОНЧЕВ 
Нашия колега Владимир Тонев.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Владо Тонев от “Нашия град”. АТАКА. 
 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Пламен Войков. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Пламен Войков. Г-н Марешки. 
 
Веселин МАРЕШКИ 
Аз ще си позволя да направя две предложения от нашата група аз 

лично ще бъда представител, а от групата на ДПС предлагам Дилбер 
Вейсалова.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Марешки от неговата група. Вашата група как беше, г-н 

Марешки, да не ... РЗС. Д-р Станев, мисля, че от вашата група Вие трябва 
да го определите. Октай Мустафов. И колеги председателя на комисията 
по “Транспорт”, ако нямате нищо против – г-н Маринов. Записахте ли за 
протокола? Колеги, предлагам да преминем в режим на гласуване така, 
както беше изчетено предложението от г-н Маринов, допълнено с 
пунктовете от г-н Гуцанов плюс имената на общинските съветници, които 
по волята на групите бяха излъчени.  

Който е “за” така направеното предложение, моля да гласува ... 
Говорим за общото гласуване, после ще гласуваме предложението.  

Който е съгласен да ги гласуваме общо, моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за – 34; против - 1; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 

 



Гласуваме същността, същността на предложението. Ще помоля г-н 
Маринов някой поиска да бъдат повторени, няма лошо. Няма и отляво 
искане. Ок.  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Запис има и предполагам, че никой няма да си позволи, както е 

правено не един и два пъти да се променят решенията.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Що зависи от мен, не. Колеги, поименно гласуване.     
 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, ако обичате запазете тишина.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, поименно гласуване. 
 
 
3449-6-1. На основание чл.21, ал.1, т. 9, 10 и 23 от ЗМСМА, чл.221, 

т.3 и т.11 от ТЗ  и чл.8, ал.1, т.7 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските  дружества, Общински съвет-Варна в качеството си на 
едноличен собственик на капитала на „Градски транспорт” ЕАД 
упълномощава Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД: 

1. Да извърши всички необходими правни и фактически действия за 
закупуване на 100 %  от акциите на „Транстриумф Холдинг” АД.  

2. Да сключи договор за банков кредит с избрана търговска банка 
чрез процедура по ЗОП, в размер, необходим за закупуването на 100 % от 
акциите на „Транстриумф Холдинг” АД, като представи на избраната 
търговска банка необходимите за това обезпечения. 
 3. Община Варна да бъде гарант за тегленето на банковия заем от 
„Градски транспорт” ЕАД; 

4. Да извърши всички правни действия по вписването на 
извършената покупко-продажба в Агенцията по вписвания-Търговски 
регистър. 

3449-6-2. Общински съвет-Варна решава: 
1. Във връзка със сключването на сделка за покупко-продажбата на 

акциите на „Транстриумф Холдинг” АД задължава Съвета на директорите 
на „Градски транспорт” ЕАД да избере консултанти. 

2. При започване на преговорите между „Транстриумф Холдинг” АД 
и „Градски транспорт” ЕАД, Общински съвет-Варна определя по един  
представител на политическите групи в Общинския съвет, които да бъдат 
информирани както следва: 



Ради Радев – Свободен избор, СДС и ДСБ, Калояна Димитрова - 
БСП,  Иван Луков - ГЕРБ, Владимир Тонев - „Нашият град”, Пламен 
Войков - АТАКА, Веселин Марешки - РЗС, Октай Мустафов - ДПС и  
Красимир Минков Маринов - председател на ПК „Транспорт”. 

3. След закупуване на дружеството задължава Съвета на директорите 
при извършване на структурни промени да се запазят работните места в 
„Градски транспорт” ЕАД и „Транстриумф Холдинг” АД. 

 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-37, против-3, въздържали се-3, отсъстват-8/ 

 
 

 
 
Г-н Начков.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Г-н председател, предлагам от името на нашата група първо почивка, 

която да бъде съчетана с обедната почивка и някъде към 14:15 ч., тука 
сумирахме часовото време да започнем, тъй като ни предстои така едно 
неприятно мероприятие. Моля да уважите нашето предложение.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Абсолютно сте прав. Колеги, в 13 ч. даваме обедна почивка един час 

и 15 мин. по искане на групата на БСП, в 14:15 ч. започваме работа. 
Приятен обяд.  

 
 
     
 

   



СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ –  от 13:00 ч. до 14:15 ч. 
 
 
Следобедно заседание – отсъстват следните общински съветници: 
Анелия Клисарова 
Валерия Ангелова 
Димо Стоев 
Добромир Кондов 
Ивайло Митковски 
Иван Славков 
Красимир Симов 
Красимир Узунов 
Неделчо Михайлов 
Петър Липчев 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 

 41 след последното преброяване положени в присъствения списък, 
следователно необходимия кворум е налице и можем да открием 
следобедната част на Тридесет и шестото заседание. Продължаваме с точка 
седем от така приетия дневния ред.  
 



VII.  
 

По точка седма от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
„Структури и общинска администрация” относно: 

(1) - пренасочване и трансформиране на щатни длъжности в ОП 
“Спортни имоти”;  

(2) - увеличаване на числеността и приемане на нова 
организационно-управленска структура  на ОП “Спорт за всички”.  

 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Октай Мустафов. 
 
Октай МУСТАФОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги.  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 

от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 11-
9302/125/08.06.2011г., Общински съвет – Варна: 

Увеличава числеността на персонала на Общинско предприятие 
„Спорт за всички” с 4 /четири/ щатни бройки, както следва: 

1. Организатор спортен обект – ½ (половин) щатна бройка; 
2. Служител, информация – ½ (половин) щатна бройка; 
3. Дърводелец – 1 (една) щатна бройка; 
4. Шлосер – 1 (една) щатна бройка; 
5. Хигиенист – 1 (една) щатна бройка; 
Приема нова организационно – управленска структура на Общинско 

предприятие „Спорт за всички”. 
Същевременно приемаме новата организационна управленска 

структура на общинското предприятие “Спорт за всички”.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Г-н Симеонов, заповядайте. 
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Аз правя процедурно предложение, да се обединят двете точки, да се 

изчетат и да се гласува.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Логично. Колеги, процедурно предложение от г-н Орлин Симеонов, 

но г-жа Евгения Александрова поиска думата. Да я чуем.  
 
 



Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Съгласна съм с колегата Орлин Симеонов. Онова, което научих и 

бих искала да го задам като въпрос е следното. Разбрах, че всъщност ще 
бъдат преназначени хора от дирекцията на г-н Пасев към тази на Волен 
Марчев. Аз така ще го кажа простичко. И всъщност ще се освободят едни 
щатни бройки при г-н Пасев, които ще бъдат запълнени допълнително, т.е. 
неговия числен състав се увеличава. Така ли е действително? Защото ние 
увеличаваме в момента на Волен Марчев, “Спорт за всички”, а “Спортни 
имоти” в момента какво се случи. Второ, спомням си, че колегата Орлин 
Симеонов поиска щатното разписание на г-н Пасев цялото, ако не ме лъже 
паметта. 

 
Октай МУСТАФОВ 
Получено е.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Всичко е разгледано, получили ли са в комисията обяснение, 

единодушно: за – 13; против – 0, въздържали се-0.  
 
Октай МУСТАФОВ 
Значи, обяснявам веднага. Бройките, които остават от гребната база, 

като щатни бройки на общинско предприятие “Спортни имоти”, за да не се 
искат нови увеличения на щатовете във връзка с плувния комплекс 
“Приморски” и тенис кортовете в “Чайка”, просто тези бройки се 
трансформират и се запазват, като численост в предприятието. А във 
връзка с прехвърлянето на собствеността на гребната база към “Спорт за 
всички” се отпускат нови бройки за обслужването на гребната база.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Колеги, който е съгласен с процедурното предложение на 

г-н Симеонов, двете точки по “Структури” да бъдат гласувани анблок, 
моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Октай МУСТАФОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх.№ РД 11-9302/134/22.06.2011г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за пренасочване и трансформиране на щатни 
длъжности в Общинско предприятие „Спортни имоти”, освободени от база 
академично гребане както следва: 

1. Отговорник „Гребна база” – ½ бройка – Общ работник ½ бр. СК 



„Простор” 
2. Хигиенист „Гребна база” – 1 брой – Общ работник 1 бр. 

Тенискортове „Чайка”  
3. Механошлосер „Гребна база” – 1 брой – Фитнес инструктор 1 бр. 

ПК „Приморски”  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Ако няма мнения и съображения, колеги, поименно гласуване.  
 
 
Общ брой присъстващи общински съветници –38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  
3450-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 11-
9302/134/22.06.2011г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
пренасочване и трансформиране на щатни длъжности в Общинско 
предприятие „Спортни имоти”, освободени от база академично гребане 
както следва: 

1. Отговорник „Гребна база” – ½ бройка – Общ работник ½ бр. 
СК „Простор” 

2. Хигиенист „Гребна база” – 1 брой – Общ работник 1 бр. 
Тенискортове „Чайка”  

3. Механошлосер „Гребна база” – 1 брой – Фитнес инструктор 1 бр. 
ПК „Приморски”  
 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 

 
 
 

3451-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗМСМА, във връзка 
с чл. 52 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 
11-9302/125/08.06.2011г., Общински съвет – Варна: 

3451-7-1. Увеличава числеността на персонала на Общинско 
предприятие „Спорт за всички” с 4 /четири/ щатни бройки, както следва: 

1. Организатор спортен обект – ½ (половин) щатна бройка; 
2. Служител, информация – ½ (половин) щатна бройка; 
3. Дърводелец – 1 (една) щатна бройка; 
4. Шлосер – 1 (една) щатна бройка; 



5. Хигиенист – 1 (една) щатна бройка; 
3451-7-2. Приема нова организационно – управленска структура на 

Общинско предприятие „Спорт за всички”, съгласно приложение. 
  
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
Октай МУСТАФОВ 
Благодаря колеги.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря и аз. Точка осма от така приетия дневен ред.  
 



VIII.  
 

По точка осма от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Финанси и бюджет” относно: 

(1) - актуализация на Бюджет 2011г. на Община Варна;   
(2) - одобряване на текст на договор за депониране на отпадъци на 

“Регионално депо за неопасни отпадъци” с. Въглен; 
 (3) – допълване на решение № 2952-3, т. ХVІІ/31/19,20.01.2011г. на 

Общински съвет – Варна; 
(4) - промяна на текстовете на чл. 35 от раздел ІІІ от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги на 
територията на Община Варна; 

(5) - изменения и допълнения в Приложение 1 и 2 към Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги на 
територията на Община Варна; 

(6) - одобряване проект на Анекс 1 към Споразумение № 
5/12.03.2010г. между Община Варна и община Аксаково; 

(7) - даване на съгласие Център за настаняване от семеен тип  
“Владиславово – 1” да получи статут на второстепенен разпоредител с 
бюджетен кредит; 

(8) - одобряване на споразумение на основание на чл. 59, 61 от 
ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС между Община Варна и Дома на съюза на 
офицерите и сержантите от запаса и резерва  - гр. Варна; 

(9) - допълнение и изменение на решение № 1102-9/21/21.05.1997 г. 
на Общински съвет – Варна;   

(10) - вземане на решение за оборудване с "Мултимедийна 
екскурзоводска система" и поставяне на вендинг-машина за изработка на 
метални сувенири с изображения в Музейния обект и Национален паметник 
на културата „Аладжа манастир"; 

(11) - вземане на решение за разпределение на приходи от услуги 
"Мултимедийна екскурзоводска система" и “Релефен мини плакет” на  
Музеен обект и Национален паметник на културата „Аладжа манастир" – 
РИМ – Варна;  

(12) - вземане на решение за допълнение на Приложение 2 на 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  
на услуги на територията на Община Варна, Раздел ХІ Дирекция “Култура и 
духовно развитие” – в частта Регионален исторически музей – Варна;  

(13) - даване на съгласие, относно неверифицирани разходи по проект 
„Бъдеще за нашите деца – пълно енергийно саниране на детски заведения 
на територията на Община Варна” за отчитане като съфинансиране от 
Община Варна; 



 (14) - одобряване на текста на проекта за споразумение за 
сътрудничество между Община Варна и Софийски университет “Св. 
Климент Охридски” и целево финансиране в размер на 50 000 лв. от 
бюджета на Община Варна за 2011г.; 

(15) - отпускане на финансови средства за VІІ Световен фестивал на 
анимационния филм;   

(16) - отпускане на финансови средства в размер на 10 050 лв. за  
изпълнение на  прояви: Традиционна варненска седянка, Изложба 
“Българската писменост образ и подобие” от културната програма на 
Духовно просветен център “Св. Архангел Михаил” Варна; 

(17) - отпускане на финансови средства в размер на 84 158,43 лв. за 
ремонт по хидроизолацията на покрива на ДКЦ V „Света Екатерина – 
Варна” ЕООД; 

(18) - отпускане на финансови средства в размер на 400 000 лв., 
представляващи  половината от необходимата сума за закупуване на скенер 
за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания „Д-р Марко Марков” – Варна” ЕООД;  

(19) - отпускане на финансови средства в размер на 240 000 лв. за 
закупуване на апарат за нуждите на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания “Д-р Марко Марков” – Варна” ЕООД;  

(20) - отпускане на финансови средства в размер на 300 000 лв. за 
дофинансиране на дейността на „Специализирана болница за активно 
лечение  по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД; 

(21) - отпускане на финансови средства в размер на 38 000 лв. за 
подмяна на В и К инсталацията на „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение – Варна” ЕООД; 

(22) - отпускане на финансови средства за закупуване на нов 
анестезиологичен апарат  в размер на  90 000 лв.  за нуждите на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” 
ЕООД; 

(23) - отпускане финансови средства в размер на 155 000 лв. за  
подмяна на водопроводна мрежа по ул. “Бреза”, ул. “Момина сълза” ул. 
“Мак”, ул. “Люляк” в с. Каменар; 

(24) - отпускане финансови средства в размер 112 984,12 лв. за 
ремонт на сградата на СОУ „Елин Пелин”;   

(25) - увеличаване на размера на оклад и режийни разноски в ЦДГ; 
(26) -  вземане на решение  за отпускане на финансови средства в 

размер на 4 572,90 лв.  за ремонт на църква “Света троица”, с. 
Константиново; 

(27) - отпускане на финансови средства в размер на  100 000 лв. за 
изграждане на тротоар отстрана на Военна болница в началото на бул. 
“Христо Смирненски”; 



(28) - отпускане на финансови средства за проектиране на улично 
осветление на алеята, която започва от ВСУ “Черноризец Храбър” до 
спирка “Ген Заимов”  в м-ст “Ален мак”; 

(29) - отпускане на финансови средства в размер на 481 408,10 лв.   за 
изграждане на паркинг на ул. “Никола Козлев” № 11 № 1а, № 3, № 3а;    
 (30) - проектиране на канализацията  в района на ул. “Академик 
Курчатов” и ул. “Безименна”, ЗПЗ и изготвяне на КСС; 

(31) - опрощаване на наемните задължения на Анка Йорданова 
Георгиева – бивш наемател на общинско жилище, находящо се на адрес: ул. 
“Царевец” № 9А; 

(32) - опрощаване на държавни вземания. 
 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Първото предложение 

за решение в точката от дневния ред е:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, § 8 от ПЗР на Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2011 г. и чл. 47 от Наредбата 
за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането 
на общинския бюджет, във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС11-9302/135/18.07.2011г., Общински съвет – Варна: 

Приема актуализиран бюджет на Община Варна за 2011 г. в 
приходната част в размер на 214 100 000 лв. и в разходна част в размер на 
214 100 000 лв., съгласно приложения. 

Приема актуализирана извънбюджетна план – сметка 
“Приватизация”, - приходи 1 736 167 лв., разходи  1 729 912 лв. и остатък 
към 31.12.2011г. 6 255 лв., съгласно приложение. 

Колеги, на практика с това откриваме дебата по актуализирания 
бюджет. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Виждам г-н Начков, заповядайте.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. От името на групата на 

БСП ще изразя позицията ни по предложението за актуализиране на 
бюджета, като в заключение искам да направя и едно процедурно 
предложение, което обсъждахме на комисията по “Финанси и бюджет”. 
Какво поражда нашата позиция в настоящия момент да е отново критична 



спрямо предложената актуализация на бюджета. Значи първо, аз бих 
започнал от излязлата информация за изпълнението на бюджета, от която е 
видно, че липсва всякаква критичност. Всичко е добре изпълнено и това ни 
навежда на една мисъл, че когато едно нещо се показа в прекалено розов 
цвят зад него не може да не се крие нещо, което не е общо взето добре и да 
доказва, че е необходима актуализация на бюджета. Значи аз тука не 
коментирам държавно делегираните дейности, а тъй като те са в 
зависимост от това колко се увеличават средствата по тези дейности, 
докато местните приходи, които са основното задължение на общината, 
при тях няма никакъв анализ в обяснителната записка, която съпътстваше 
бюджета, който беше във вариант от 213 млн. 100 хил. В тази връзка аз ще 
спомена само няколко цифри, които за нас са така необясними и това е, 
примерно в имуществените данъци се дава едно увеличение от 2 млн. 600 
хил. лв., може би в актуализирания вариант още да е увеличено и по-
конкретно данъка върху недвижимите имоти, за който стана обсъждане 
при приемането на бюджета, тъй като в момента са трудно предсказуеми 
приходите, които ще дойдат от този данък, предвид на това, че данъчно 
задължените лица, особено юридическите, плащат на данъчна оценка. Ние 
считаме, че при липса на анализ колко са платили изцяло, колко са внесли 
първата вноска, какви са очакваните приходи до края на годината. Не може 
така да се съгласим, че това са парите, които ще влязат в този данък, като 
приход. В тази връзка има и така един куриозен факт, който аз четох в 
информацията и ще ви го кажа. Примерно стари задължения по данъка 
върху недвижимите имоти са направени 25 акта, приблизително за 17 хил. 
лв., като са постъпили 7 600 лв. Значи, ако сложа фонда работна заплата на 
бройката служители, които са се занимавали с данъка върху недвижимите 
имоти, то те само фонда работна заплата не могат да си заработят, защото 
една такава сума от 17 600 лв. може да бъде добра сума за Община 
Провадия, но не и за Община Варна. Защото старите задължения, като 
процедура, не са сведени до тези 25 акта макар, че на мен ми е пределно 
ясно, че процедурата продължава, тя е една отворена система, но все пак 
ние не знаем колко са старите задължения, и за да определим реално имаме 
ли увеличение на събираемостта от данък недвижими имоти, или 
увеличението на парите от данък недвижими имоти ...... на събираемостта 
по всички пера на бюджета. Значи общо взето бюджета, както се е правил 
от преди 20 години се прави и сега, като принципа е отчета става леко 
завишен план за следващия период, като тук-таме се взема под внимание 
промяната на нормативната база. Не е по-различна така ситуацията и с 
данъка върху превозните средства. Макар че, там имаме по-висока 
събираемост показва, но липсата на анализ нас така ни принуждава да 
мислим, че тука се работи на сляпо. Може да има данни общината, но 
нищо не са изнесли досега. Аз не съм участвал в приемането на бюджет, в 
който да се каже: по този начин постигнахме 80 % събираемост, защото 



ние не трябва да ги отнасяме към предходния период само, за да ги 
анализираме, а трябва да ги отнасяме към общата сума, която би се 
получила от 100 % плащане. Докато такива цифри се показват в 
републиканския бюджет. Днеска на обяд нарочно направих такава справка 
на ниво републикански бюджет. В отчета е написано: постигнали сме еди- 
какъв си процент на събираемост на приходите. И там има изброени 
няколко пера. Третия момент, прословутия заем. При това изпълнение на 
полугодието, при темповете, които се очертават, никой не ни даде отговор 
каква е причината първо, да не се състои обществената поръчка и второ, 
ако се направи един по-задълбочен анализ може ли бюджета да издържи 
без кредит? Това за нас също е табу, защото четейки по вестниците, 
говорейки, аз го казах на комисията по “Финанси” с някой мои колеги 
банкови служители, един от проблемите, който е ниският рейтинг 
кредитен, който веднага кмета смени с друга рейтингова агенция, която 
веднага му даде най-високия кредитен рейтинг, но това не е условие, 
достатъчното условие, за да проявят банките интерес. Второ, непрекъсната 
смяна на финансирането на обектите от капиталовата програма, ако има 
някой от съветниците, който може да каже кои са окончателно обектите, 
които останали с банков заем, с различно бюджетно кредитиране и извън 
администрацията, може би, ще е единствено Янко Станев, защото той така 
доста добре контактува с тях. Така че, заем за мен е един голям висящ 
проблем, който на настоящия момент не е получил отговора си в 
публичното пространство. Сега аз не мога да критикувам бюджетарите, 
защото те са неща, които не зависят от тях. На мен ми е пределно ясно, че 
който поръчва музиката, той плаща. Но кмета едно към едно не е излязъл и 
да каже: да, в момента имаме проблеми със заема, и никой няма да тръгне 
да го критикува в такава насока, когато проблема се постави на масата за 
обсъждане. А казва: ние ще работим, а след това ще го изтеглим. Значи, 
това са много несериозни неща, които се пускат в публичното 
пространство и логически не са вързани. В разходната част ние считаме, че 
е спазено процентното съотношение между отделните функции, но лично 
аз на социалната комисия, макар че имат положителен знак увеличение на 
разходите по социалната програма за помощите с 600 хил. лв., но ние 
трябва да разсъждаваме и това нещо може ли да се случи във времето. 
Защото в момента е август, евентуално още една сесия, както г-н 
председателя каза, може да има и след това ноември месец е учредителната 
сесия. Остава една сесия до края на месеца, в декември, ако се раздадат 
тези помощи, те не могат да се платят декември за декември. Най-реално е 
да се платят януари, когато влиза в новата бюджетна година. Т.е. заложен е 
един разход от 600 хил. лв., той е неосъществим или тъй популярното 
между икономистите е „кухи” разходи. Явления, които те могат да се 
случат, ако сме друга година, когато няма избори, когато ритмично си 
вървят заседанията на Общинския съвет. Подобни неща има и в 



капиталовата програма. Не искам да отегчавам вашето внимание. Както 
ние не подкрепихме бюджета при неговото представяне и мотивите, които 
бяха изложени за спешния заем, ние няма да подкрепим и предложената 
актуализация, с ясното съзнание, че дори да не се приеме актуализацията, 
тя с нищо няма да навреди на изпълнението на бюджета. Завършвайки, г-н 
председател, искам да направя едно процедурно предложение. На 
обсъждането на бюджета остана отворен въпроса, тъй като за 1 млн. беше 
уточнението увеличение на приходната част, гледам, че е по-малко от 1 
млн., а общите заявки по решенията, които отделните комисии бяха 
представили на бюджетната комисия бяха за 1 млн. 400 хил. Тогава 
предложихме, тъй като бюджетара, в лицето на г-жа Господинова, в 
момента нямаше възможност да даде отговор за кои обекти ще отпаднат, 
кои частично ще бъдат финансирани. Моля така да й се даде думата да 
обясни кои от предложените решения са влезли с финансиране с бюджетни 
средства. Лично аз не съм съгласен с извънбюджетната сметка, но няма да 
го коментирам, защото и извънбюджетната сметка няма да се случи. Така 
че, ще помоля да подложите на гласуване предложението ми да й се даде 
думата, да докладва как е структуриран бюджета, тъй като варианта за 
новия актуализиран бюджет ни беше раздаден сутринта. Аз мога да кажа 
някой неща, но ми липсват още документи.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, процедурно предложение от г-н Начков да бъде изслушана г-

жа Стефка Господинова, с разяснения на бюджета. Преди да го подложа на 
гласуване Красимир Маринов поиска думата.  

 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Аз имам реплика към 

уважавания от мен г-н Начков и тя е само в един от пунктовете на неговото 
изказване. Говоря за кредита, както той каза “прословутия кредит”. Аз 
мисля, че е много разумно и много правилно тегленето на кредит, още 
повече че това ще бъдат едни пари, които ще се връщат в продължение на 
десетина години с един гратисен период. Следвайки икономическата 
логика, гледайки накъде отиват цените, гледайки инфлацията накъде 
отива, въпросните кредитни пари в рамките, от когато започнат да се 
връщат до края, най-вероятно инфлацията ще е толкова отишла напред, че 
този кредит ще бъде наполовина. Така че, считам, че е целесъобразно 
тегленето на кредита и няма да има никакви проблеми с неговото връщане, 
тъй като ситуацията е такава, че по-добре да имаш да даваш и да харчиш 
напред, да си свършиш работата напред, а да връщаш половината от това, 
което си взел.  

 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Маринов. Така или иначе, колеги, има процедурно 

предложение. Начков.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Ще използвам правото на реплика към колегата Маринов. Значи Вие 

г-н Маринов, има една разлика в разсъжденията Ви. Ако това ви е 
фирменият бюджет и разсъждавате върху собствените си пари. В момента 
става въпрос за управление на един бюджет след три мандата. Така че, 
дали ще има инфлация или не, може да прочетете скорошните изявления 
на министъра на финансите и зам.-председател на Министерски съвет, в 
който действително има нотки на овладяване на инфлацията, което значи, 
че в бъдещите години няма да има инфлация или ще бъде задържана на 
нивото, заложено в републиканския бюджет. Така че, когато управляваме 
общи средства на нашите данъкоплатци трябва да разсъждаваме и от 
тяхната гледна точка. Правилно ли, защото 96 г., когато ходих в Лондон, аз 
не съм излизал много, но кмета на Лондон тогава каза: ние даваме 
ежемесечен отчет за всяка лира къде е вложена на данъкоплатците. Това 
нещо, аз се учудих и може би след 50 години ще стане и при нас, защото 
ние в момента умеем само да си плащаме данъците, дори да скрием нещо, 
но не умеем да контролираме тяхното изразходване. Затова един от 
слабите моменти на общинската администрация е контролният механизъм, 
че една дупка я пълним три пъти за сметка на парите на данъкоплатците.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други изказвания, някой да е заявил желание за изказване преди да 

гласуваме.  
 
Янко СТЕНЕВ  
Аз ... Аз искам да кажа нещо ...   
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев.  
 
Янко СТЕНЕВ  
... по въпросите, които се повдигнаха. И не знам първо, дали има 

процедура да се дава думата на някой от администрацията или да се 
задължават по-скоро. То той трябва да я поиска. В случая не съм видял 
още, но да речем, че задължаваме някой от администрацията да каже. 
Почвам отзад-напред. В разходната част, мога да се съглася с тезата, че 
разходите на публичните средства в България и в нашата община има 
дефицит на така наречения “обективен .... контрол”. Т.е. няма устойчивост 
на контрола, т.е. няма традиции и няма постигнати технологии, по които 



действително да се постигне по-голяма ефективност на единица средства. 
Но за сметка на това, аз съм съгласен с повишенията на разходната част на 
бюджета поради простата икономическа логика, че няма развитие без 
разход. И няма как без стимулиране на потреблението и въобще 
развитието на средния и дребния малък бизнес да има развитие на средата 
на тоя бизнес и нейната поддръжка. Аз не отговарям на г-н Начков, казвам 
част от нещата, които споделям или не споделям. По отношение на заема, 
аз не мога да се спирам, много пъти сме дебатирали. Истината обаче е 
една, основния аргумент срещу заема беше, че имаме понижен кредитен 
рейтинг. Нали след като на пух и прах стана тази теория, естествено е, че 
според мен администрацията предлагайки да оптимизираме дори заема, 
след проведените разговори, тук ще отворя една скоба, че съм съгласен в 
чисто духа на информационната недостатъчност, която сме имали. Друг е 
въпроса, че аз не мога да преценя, въпреки че седем години съм бил в 
управителния съвет на банка и то на ръководна длъжност, дали 
конфедициалността на тези разговори по банкови въпроси разрешават да 
се дебатира в много голям кворум. Това, което се случва ... Един момент. 
Защото, ако с вашата фирма ви отпускат кредит и дойдат да ни изнесат 
информацията тука, три – четири други кредитни институции могат да си 
направят сметка как да помогнат, как да попречат или някой конкурент. Но 
в случая не взимам страна. Само казвам, само казвам, че за заема 
обективно по банковия заем, ние имаме доказателствата на 
администрацията, включително и с кредитния рейтинг, че той е 
необходим. Включително и с някои неща, които ние не одобряваме, 
защото примерно има обекти за вършене. Аз не крия нещата, аз ги казвам 
така, както ги виждам. Така че, нямаме особена критика, по принцип за 
заема, освен това защо до този момент не сме го взели и би ли било 
възможно примерно с шестте милиона допълнителен приход за първите 
шест месеца да минем без него до края на годината. Не, не е възможно да 
минем без него до края на годината, защото разходите са повишени. Не, не 
е възможно да минем без него до края на годината, защото сме заложили 
обекти, които са с високи харчове и освен това кредитния ни рейтинг е 
добър, и освен това ние правим сега ония подобрения, които ще ни 
позволят да го сключим. Т.е. трябва да се опрем на обективните 
доказателства. По-нататък. В приходната част не виждам наистина розов 
цвят, виждам по-скоро едно отношение без паника. Значи точната дума за 
мен в актуализацията за бюджета е, че той не всява оная паника, която се 
всяваше, като го приемахме. Не искам да изкарвам и собствените си 
изказвания понякога, но едни панически изказвания тука правихме нали, 
че това нещо е ... Няма го човека, който го казваше. Кух бюджет, мух 
бюджет. Тука ми разясняваше от тая трибуна ... Ама го няма днеска. 
Разясняваше ми какво бил туй фалшив бюджет и т.н. Е, как сега ще 
дойдеш и ще ми кажеш, че е фалшив бюджета, като приходите са повече. 



Да, има значение анализа. От къде са дошли, за да можем ... Но като цяло 
са събрани от дванадесет граждани, Пламене. Значи, това са публични 
средства събрани от тях и трябва да се харчат за това, за което ние решим, 
защото те са ни изпратили тука. Ще приключа с ... Не искам много да 
влизаме в подробности. Ще приключа с нещото, което обаче всеки път, на 
всяко приемане на бюджета и актуализация говорим. Бюджета е еманация 
на икономиката на града. Нещо повече, бюджетът е мощен лост за 
развитието на тази икономика. Аз съм съгласен с това, че бюджетарите, 
както казаха тука колегите, не носели отговорност. Не е вярно. Една 
голяма част от отговорността е, че политиката на програмата за развитието 
на Варна, която е и програма на кмета и от там вадим тези обекти, за които 
дебатирахме, те се остойностяват просто и чрез средствата в бюджета се 
реализират. Няма друга програма. Няма друг модел. Вече конкуренцията е 
кой обект, къде, кога и за колко пари. Аз не виждам ... Аз не виждам защо, 
ще бъда крайно критичен към бюджета на Община Варна, към 
изпълнението на бюджета, към приходната и разходната част, при 
положение, че неговите обективни параметри и поглед от икономическа 
гледна точа показват едно добре финансово здраве и показват една добре 
свършена работа. Значи хиляди пъти може да се критикуваме. Може сам 
тука да кажа неща, от които да ме заболи главата. Обаче фактът е този. 
Градът се движи напред. И не приемам паниката за това, какво ще стане 
след три години. 90 млн. задължение или 3 млн. задължение, или 50 млн. 
задължение. Това са популистски изказвания. Затова тука в бюджета ... Е 
ми, когато критикуваш, не както примерно Пламен го прави, а когато 
критикуваш популистично, когато не ми задаваш конкретен въпрос без 
конкретен анализ и дълга писта, по която да видя, че се движат по-добре 
нещата, то си е жив популизъм. Ставаш да кажеш, а бе тука улиците в 
дупки, няма детски градини, няма туй, няма онуй, пата – кюта, на бързо. А 
бе то града в разруха, той бюджет няма бе, той ще фалира – 90 млн. 
задължения има, 120 млн. кух бюджет бе, какво ми говориш. Популизъм. 
Щото на края, след шест месеца или след една година, като видиш, че 
бюджетът е изпълнен, изведнъж се хващат за задника, ама скришно. Така, 
да приключа с емоцията, нали, изкуствената, която ви внасям, за да видите, 
че и аз мога да бъде емоционален и да завърша с това. Да, ние не можем 
все още и не сме усвоили европейските норми и критерии за реализацията 
на публичните средства. Аз лично, обаче смятам, че вървим по точния път 
в тази посока, мъничко по мъничко. Всяка година по нещо прибавяме, 
надграждаме, за да се стигне до едно състояние, в което града, ако не 
изпитва доволство, да не бъде поставен в тежка кризисна ситуация 
системно и периодично от нас. Благодаря.  

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Начков поиска думата. Да се готви г-н Марешки.   
 
Пламен НАЧКОВ 
Ако приемем, че това е изказване на председателя на комисията по 

“Финанси”, аз искам да направя една реплика към него, която се състои в 
следното. Не случайно ви казах, че в общината няма приоритетност на 
разходите и ще ви кажа защо. Днеска сутринта преди да се ядоса кмета 
започна с една дума за “Христо Ботев” 18, блока. 500 хил. лв., каза. 
Проблема ние го знаем с председателя на Общинския съвет, никой в 
момента не може да каже колко струва. Тръгнахме с геоложки проучвания, 
но проблемът е, че отношението на администрацията беше, минаха две 
седмици и ми казаха “не мога да намеря фирма”, което значи: вашия 
проблем няма да се реши. Но пък е стигнало до ушите на кмета и той 
веднага отсече една сума от 500 хил. лв. Без да я знае, никой не знае, тука 
свидетел е председателят на Общинския съвет. Втория проблем ще ви 
кажа. “Нашият град” предложиха паркинга на “Никола Козлев”, нима 
Общината не го знае като приоритетен обект от преди два мандата? Вижте 
коя е дата на одобрението на КСС-то. И защо “Нашият град” ви го дава в 
момента като жокер? Дава ви го, защото без тях не можете да си съберете 
гласове да се подкрепи бюджета. И веднага се включи в бюджета, макар че 
аз не казвам, че не е приоритетен обект. Така са решили колегите, така са 
постъпили. Но искам да ви кажа, че тази е приоритетността, за която 
говорим. Има неща, които аз казах, че от бюджета не са виновни. Те викат 
отделните дирекции да си кажат проблемите. Дирекциите не знаят 
приоритетите на града, това е администрация, която е затлачена, станала е 
прекалено рутинна и не се грижи за населението на града.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-н Марешки, след него д-р Бояджиев.  
 
Янко СТАНЕВ  
Няма да репликирам, само информация давам. Втора година подред 

“Никола Козлев”, аз съм присъствал поне на пет – шест съвещания, на 
които “Никола Козев” лично кмета Кирил Йорданов е настоявал да влезе в 
оперативността за разходите, които са предвидени за бюджета. Две години 
се опитваме ... Ето, има го ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Марешки. 
 
 
 



Веселин МАРЕШКИ 
Понеже виждам, че колегите са наясно с предложенията имам 

процедурно предложение за прекратяване на дебатите и за преминаване 
към гласуване, защото мисля, че дебата вече е  ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Две изказвания има заявени, д-р Бояджиев, Владо Тонев и 

гласуваме процедурното предложение.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Уважаеми колеги, г-н Станев каза, че показа емоционалност, а съм си 

емоционален. Затова малко ще ме извините, но просто смятам, че има 
разминаване между решенията на комисията по “Здравеопазване” по 
отношение на актуализацията на бюджета и това, което влиза за гласуване 
в пленарна зала. Нещото, което аз съм го говорил с ..., за съжаление д-р 
Митковски отсъства, но все пак трябва да прозвучи, обещал съм го, както и 
да изчета предложенията по “Здравеопазване” в последствие. Имаше 
предложение по отношение ремонт на покрива на ДКЦ 3. Това е ДКЦ-то 
във “Владиславово”, не го виждам заложено. Същевременно виждам неща, 
които не са влизали в комисията по “Здравеопазване”, но са заложени при 
актуализацията. Да не ги изброявам, четири са тези неща. Да не се сърдят и 
колегите, вярвам, че са страшно необходими. Подхващам темата точно 
заради факта, че комисията по “Здравеопазване” не е подорган на 
комисията по бюджета и би трябвало да се съобразява комисията по 
бюджет с решенията на комисията по “Здравеопазване”. В тази връзка 
може да ме подкрепи доц. Кертикова. На самата комисия по 
“Здравеопазване”, където ние взехме решение, че не се нуждаем от такъв 
раздут ремонт по отношение на ремонта на ДКЦ 5, това става въпрос ДКЦ 
“Света Екатерина”, където за покрива ... между другото е ремонтиран 
преди две години и би трябвало да действа в момента някаква гаранция за 
покрива, са били дадени достатъчно пари. В момента се гласува при 
актуализацията отново 85 хил. лв. за ремонт на покривното пространство, 
като ... Само ще зачета само две от цените, за да разберете, че според мен 
са доста раздути и ние помолихме инвестиционна политика да 
преразгледат цените, беше ни върнат отговора, че това са цените. Да, ако г-
жа Николова, която е изготвила това сведение лепи плочки в къщи за 60 
лв. с ДДС, или ги маха за 9, 21 лв. без ДДС, т.е. за 12 лв., наистина така ще 
излезе един покрив ремонта му около 100 хил. лв. Т.е. заложените при 
актуализацията на бюджета СМР-та и несъобразяването с решенията на 
комисията по “Здравеопазване” ще ме накара, лично мен да се въздържа, 
въпреки явната необходимост от актуализация и конкретно гласуване на 
конкретни разходи по отношение на здравеопазването. Така че, наистина 
смятам, че актуализацията на бюджета е важно нещо, но нека изготвяйки я, 



комисията по бюджет все пак да се съобразява с решенията в комисията по 
“Здравеопазване” конкретно. Затова ще се въздържа при гласуването на 
този бюджет. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Владо Тонев.  
 
Янко СТЕНЕВ  
Само да кажа ... Само да кажа на д-р Бояджиев, за да не го ..., за да го 

накарам да гласува “за” и по-скоро да ви покажа. ДКЦ 3 “Владиславово”, 
ремонт покрив тяло две – 40 хил. лв. А може ли някой да ми задава 
някакви такива конкретни въпроси, защото иначе нали да не ставаме за ... 
Така, че ще ви моля всички решения в комисията, които влязоха ... Вие 
бяхте много хора там, с големи усилия са вкарани в бюджета. Понеже 
някой пита, не си спомням кой беше от колегите, с бюджетни средства се 
разплащаме само. Нямаме друга политика в момента.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Владо Тонев.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, мисля, че не е достойно, когато се говори и се изказва 

мнение за бюджет да се твърди от името на трети лица, в случая както се 
изказа г-н Начков, че “Нашия град” бил спазарен срещу “Никола Козлев”. 
Пазарлъка не е чак токова лошо нещо, аз съм бизнесмен и го подкрепям, 
но няма как да спазариш нещо, което е един обект, който не е нито на баща 
ми, нито на “Нашия град”, нито на никой. Освен, че си е актив на 
Общината. Освен това, конкретния паркинг си мина през решение на 
комисия по “Архитектура” от миналата година, направи се КСС, взе се 
решение на комисията по “Архитектура” да влезе в капиталовата програма, 
но нали затова е и актуализацията, затова ние я гледаме. Да можем да 
бъдем като коректив в това, което изготвя администрацията, да можем да 
видим нещо, което го е пропуснала, което считаме, че е важно за жителите 
на нашия град, и което да настояваме да влезе в бюджета. Така че, не мога 
да приема, това е изключително махленски да се казва, че този се пазарил 
за нещо, което не подлежи на пазарлък. Благодаря ви. Бих бил доволен, ако 
г-н Начков се извини, ако е присъщо на тяхната партия.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Тонев. Колеги, процедурното предложение на г-н 

Марешки за прекратяване на дебатите. Който е “за”, моля да гласува.  
 



Резултати от гласуването: за – 28; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 

 
Пристъпваме към гласуване на предложената актуализация на 

бюджета по начина, по който беше изчетена от председателя на комисията.  
 
Резултати от гласуването: за – 24; против - 11; въздържали се – 4; 

отсъстващи - 12, предложението не се приема. 
 
Продължаваме със следващите точки.  
 
Янко СТАНЕВ  
Предлагам 15 мин. почивка.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
15 мин. почивка по искане на групата на ДПС. 15:45 ч. започваме.  
 
Изчаквам кворума на уважаемите съветници. Получавам 

информация, че необходимия минимален кворум от 26 човекът е налице. 
Давам думата на председателя на комисията по “Финанси и бюджет”, д-р 
Янко Станев, да продължим с останалите точки по финанси. 

 
Янко СТАНЕВ  

 Уважаеми г-н председател, предлагам Ви да прочета точката, която не 
касае пряко бюджета на Община Варна, т. 3. И ви предлагам, ако иска 
залата да го одобри, т.е. искам да предложа на вниманието на общинските 
съветници решението:  
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,  във връзка с чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  РД11-
9906/94/26.07.2011г., Общински съвет - Варна одобрява текст на договор – 
Приложение № 1 към настоящото предложение, възлага на Кмета на 
Община Варна да подпише така одобрения договор. 

Става въпрос за договора, сключен с Община Аксаково, за която в 
качеството си на собственик на регионалното депо във Въглен, ние трябва 
да сключим договор с нея съгласно последните изменения и заповедите от 
Министерството на околната среда и водите, в която да уточним цените и 
начините на плащане, като трябва да знаете, че цената е в размер на 13,60 
лв./ куб. м., без ДДС. Прескочих ги, да. Ще ви кажа после. Нали ...  

 
Пламен НАЧКОВ 
Кога после? Караш ги наред.  
 
 



Янко СТАНЕВ  
Добре. Предлагам да промените точките в дневния ред.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, който е съгласен да бъде разгледана т. 3 във връзка с 

важността на съответния договор, който се предлага да бъде одобрен, моля 
да гласува. Като т. 2. Пак ще има конфликт.    

 
Резултати от гласуването: за – 24; против - 2; въздържали се – 7, 

предложението се приема. 
 
Т. 3 да стане т.2 от поредността ...  
 
Янко СТАНЕВ  
Е ми уважаеми, аз го прочетох предложението. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Прочети го пак.  
 
Янко СТАНЕВ  

 Прочитам го. Става въпрос за: на основание чл. 21, ал. 1, т. 6,  във 
връзка с чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. №  РД11-9906/94/26.07.2011г., Общински съвет - Варна 
одобрява текст на договор – Приложение № 1 към настоящото 
предложение, възлага на Кмета на Община Варна да подпише така 
одобрения договор. 

Става дума за договор между Община Аксаково и Община Варна, в 
който на база на промени в закона от началото на годината и заповед на 
Министерството на околната среда и водите, ние, при спазване на 
нормативните уредби за опазване на околната среда и управление на 
отпадъците, трябва да приемем цената, която Община Аксаково, като вече 
директно е оператор на сметището, до този момент оператор беше частна 
фирма, е предложила с решение на Общински съвет-Аксаково от месец 
май. Цената е 13,60 лв. Така ще бъде, докато август месец на 30-ти, 
подадем апликационните форми за оперативна програма „околна среда”, 
където вече органа, който взема тези решения ще бъде сдружение “Еко 
12”, в което Община Варна има контролна квота за вземане на решения.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Пламен Войков, след него Калояна 

Димитрова.  
 
 



Пламен ВОЙКОВ 
Колеги, всяко едно решение на Общинския съвет трябва да поражда 

правни последствия. В случая такива няма да има и обяснявам защо. В 
закона за задълженията и договорите ясно е визирано кои са страните по 
договора и какви са задълженията на отделните страни. В случая, както е 
видно и от екземпляра на самия договор, страна по договора е кметът на 
Община Варна и той носи само и единствено отговорността за атрибутите 
вътре в договорът. Едно такова решение на Общински съвет ще бъде без 
съдържание, форма без съдържание, като цитирам г-н кмета. Още повече, 
че тези материали не са минали през моята комисия.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Войков. Калояна Димитрова.  
 
Калояна ДИМИТРОВА 
Уважаеми колеги, аз искам само да задам един такъв въпрос: дали са 

правени изчисления с подписване на този договор, колко пъти ще се 
увеличи такса смет за населението. Искаме да ни се отговори. За догодина 
говорим. Да, няколко пъти. Е, как след като плаща общината три пъти 
повече ... няма да се отрази на такса смет за гражданите.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря за въпроса. Д-р Станев, на микрофона.  
 
Калояна ДИМИТРОВА 
... ние водим мероприятия, нямаме договори за смет ... Никой нищо 

не разбира ...   
 
Николай АПОСТОЛОВ 
На микрофона ще отговаряте ли д-р Станев? На микрофона ще 

дадете ли отговор или следващия?  
 
Янко СТАНЕВ  
Нямам намерение да отговарям на този въпрос.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря.  
 
Янко СТАНЕВ  
Значи, има закон в който е казано по какъв ред се извършва всичко. 

Тука ми писна да подлагат на съмнение калкулациите, в случая подлагате 
под съмнение калкулациите на Община Аксаково за тази цена и оттам 
подлагате под съмнение калкулацията на нашата комисия. Или пък, когато 



е представена, на нас ни е представен единствения изход, да се подпише 
договор, за да можем да извозваме смет на цената, която е определена от 
Община Аксаково. Но тя не касае нашите разходи. Нашите разходи ще ги 
касае, ако нямаме средства в план сметка „Чистота”, с която да постигнем 
таксата за ...... на отпадъците на сметище “Въглен”. И тъй като вие не 
знаете, а и няма как да знаете, защото само политиканствате, че 
инсталацията за преработка на твърди битови отпадъци в с. Езерово на 
практика спасява Община Варна от плащането на цена около 54 лв./тон, не 
на кубик, смет. На сметище „Въглен”, тъй като задължение по договора 
между Община Варна и заводът е, завода да плаща цените на сметището 
във Въглен, на старото и на новото, което ще бъде изградено, няма как да 
разсъждавате. Просто е голямо, огромно незнание. Аз в случая казвам тази 
цена. За нас важи в момента, защото ние без нея нямаме право да 
депонираме в Аксаково. В момента Аксаково на добра воля кмета вдига 
бариерите и пуска там част от отпадъците, които депонираме, като клони, 
листна маса и други, тъй като няма съоръжение и инсталация, която да ги 
преработва. И ние там ги возим, защото ни излиза и по-евтино 
преработката. Оттук нататък, всичко останало е в сферата на това как да 
попречим да не се случи една работа. Нищо друго няма във въпросите, 
които ми задавате. Ако говоря за план сметка „Чистота” и за това как ще се 
отрази тази цена чисто на сметка, ако го правите математически, никак. 
Тъй като ние даваме и по договор ще трябва да даваме цялата си смет на 
завода, а завода извозва отпадъка и той плаща на сметището цената за оня 
32 % отпадък. Единствената разлика в цените ще бъде, що се касае до 
листната маса или това. Второ за договора за това, което говорите. Това са 
врели-некипели, ала-бала. Естествено, че в договора има цени, има 
отношения между две общини, и кмета на Аксаково е взел предложението 
си за договор, което е изпратил при нас, на база на решението на 
Общински съвет за цена от 13,60 и за сключване на договор с нас. И ние 
взимаме решение, при което казваме да, тази цена е и сега ще се върна след 
малко на друго по-неприятно нещо в бюджета, но малко по-късно ще го 
говорим. И на база на тази цена ние трябва да имаме решение и договор, за 
да я включим в бюджета и да я плащаме. Иначе няма как да разплащаме 
фактурите, които идват при нас.  

 
Павел ХРИСТОВ 
Г-н председател, имам ли думата?  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Реплика на Пламен Войков, след това Павел Христов.  

 
 
 



Павел ХРИСТОВ 
Имам процедурно предложение, г-н Войков, ако нямате нищо против 

само да ... Правя предложение с оглед на това, че е четири без няколко 
минути да удължим работния ден до 18 ч., за да можем да изчерпим 
всичко, поне само “Собственост” да гледаме утре.                   

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, процедурно предложение ... 
 
Веселин МАРЕШКИ 
Само искам да ... Ще помоля колегата да си го оттегли, защото 

виждате, че не вървим особено продуктивно, ако се приеме това 
предложение ще ползвам правото на нашата група на почивка и ще се 
обезсмисли. Т.е. имаме така или иначе около един работен час. Предлагам 
ви да си свършим днеска до пет часа, а утре да си почнем на по-трезви 
глави и да работим спокойно.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мисля, че е резонно. Насила хубост не става.   
 
Павел ХРИСТОВ 
Моите уважения, г-н Марешки, няма да го оттегля просто, защото 

утре няма да ни стигне времето, ако я караме наистина по този начин.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Добре. Колеги, който е съгласен с направеното процедурно 

предложение, моля да гласува.  
     
Резултати от гласуването: за – 12; против - 10; въздържали се – 7, 

предложението не се приема. 
 
Други мнения и съображения по направеното предложение за 

сключване на договора. Не виждам. Колеги, поименно гласуване.  
 

  
 3452-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,  във връзка с чл. 61, ал. 1 от 
ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  РД11-
9906/94/26.07.2011г., Общински съвет - Варна одобрява текст на договор – 
Приложение № 1 към настоящото предложение, възлага на Кмета на 
Община Варна да подпише така одобрения договор. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-24, против-6, въздържали се-7, отсъстват-14/ 
Решението не се приема. 



Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, имам едно процедурно предложение. 

Уважаеми г-н председател, колеги, да изчета няколко цифри... Ще изчакаш 
бе. Ще изчета няколко цифри. Отпускане средства, финансови средства за 
реализацията на ремонт по хидроизолация на покрив на “Света Екатерина” 
5, 84 158, 43 лв. Отпускане на финансови средства за “Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания “Д-р Марко 
Марков”, отпускане на финансови средства в размер на 400 000 лв. 
Отпускане на средства за закупуване на апарат специализиран от 
онкоболница “Д-р Марко Марков”, 240 000 лв. Отпускане на болницата за 
“Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания Варна” – 300 хил. лв. Отпускане на средства за ремонт на 
училище “Елин Пелин” – 112 984 лв. Слушайте ме. Слушайте малко бе, да 
ви дойде акъла. Докладна записка от управител на УСК за увеличение на 
..... разноски с цел подобряване на храненето на децата в детска възраст на 
обща стойност 400 хил. лв. Отпускане на средства за църква “Света 
Троица”, Константиново – 4 572, 90 лв. Отпускане на средства за подмяна 
на .... 

 
Панко АНЧЕВ  
Г-н председател, по каква процедура ... 
 
Янко СТАНЕВ 
... хил. лв.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Изказване има, нека да го чуем .... 
 
Янко СТАНЕВ 
... докладна записка .... относно отпускане на средства за В и К 

инсталация за болницата – 38 хил. лв. Докладна записка от постоянна 
комисия “Архитектура и благоустройство”, отпускане на “Христо 
Смирненски” за тротоар  – 100 хил. лв. Отпускане на “Никола Козлев”, 
проект КСС – 484 хил. лв. Общо – 2 366 123, 56 лв. Сега искам да ви кажа 
две неща. Първо, изцяло ваша е отговорността, че тези неща няма да се 
случат. На БСП, и на не знам още, който гласува „против”, защото това 
нещо не беше актуализация на администрацията, а актуализация на 
Общински съвет взета от решения на комисиите, по предложения на 
общински съветници. Вашата война в политика доведе до това, че тези 
неща няма да се случат сега. Каквото и да ми говорите, аз, г-н председател, 
оттеглям всички останали точки от дневния ред, тъй като те няма как 
повече да бъдат гласувани и да имат ефект за гражданите. Вие ограбихте 
варненците. Ограбихте ги, както 20 години не съм виждал в тази зала да ги 



ограбят. 1 милион за здравеопазване в момента, с ефелъшките си изяви, за 
негласуване на актуализация на бюджета във връзка с предстоящите 
избори. И нека да ви кажа още нещо, имам тука в ей тоя списък, в ей тоя 
списък ... 

 
Панко АНЧЕВ 
Г-н председател, ние ще напуснем залата. Какви са тези приказки ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Ще си кажа бе. Какво искаш да направиш ... Ще си го кажа .... 
 
Панко АНЧЕВ 
Кой му е дал думата на Янко Станев да говори сега ... за това нещо.  
 
Янко СТАНЕВ 
Ще говоря бе .... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
На Вас не съм дал думата .... 
 
Янко СТАНЕВ 
В този бюджет ... 
 
Панко АНЧЕВ 
А на него дали ли сте я?  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Дал съм му я ... 
 
Панко АНЧЕВ 
Кога сте му я дали?  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Дал съм му я.  
 
Янко СТАНЕВ 
Дал ми я е, дал ми я е ... На теб не ти я е дал.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ако се срамувате от станалото ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Срамува се, разбира се, от какво мислиш може ... 



 
Панко АНЧЕВ 
Срамувам се от него, защото говори ... 
 
Янко СТАНЕВ 
... защото си гласувал против апаратите за болницата, за раково 

болните. Срамуваш се, защото си гласувал против ремонта на 
поликлиниките. Срамуваш се, защото си гласувал срещу манджата на 
децата в детските градини да бъде ефективна. Срамуваш се, защото си 
гласувал 6,5 млн. да не се усвоят от Общината по начин, по който 
предлагат самите общински съветници и общинските комисии.  

 
Панко АНЧЕВ 
Изтърваш си нервите ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Г-н председател ... Въобще не си изтървам нервите.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Слушам.  
 
Янко СТАНЕВ 
Най-сетне имам възможност да кажа, защото винаги съм се 

въздържал понякога, в полза на някакво гласуване и тъй. Най-сетне имам 
възможност да кажа какво наистина мисля за политиканстването. Мисля, 
че никой не си направи сметката, че тези неща падат, а си правите някакви 
хитринки как да научите администрацията да заобиколи закона и пак да 
направи това, което искате. Трябва да извикате администрацията и да се 
разберете с нея. С мен не сте се разбрали, затова вие днеска с всичките си 
действия или бездействия, по негласуването на актуализацията на бюджета 
ми дадохте един урок: как точно можеш да осакатиш на база на неизвестни 
показатели или известни едно толкова положително развитие на нещата 
във всичките комисии, че включително и в моята комисия.  

Уважаеми г-н председател, като председател на комисията по 
“Финанси и бюджет” оттеглям останалите точки от дневния ред.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Реплика от г-н Начков.  
 
Веселин МАРЕШКИ 
Значи и аз искам да кажа. Значи ... 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Начков чакаше, ако обичате.  
 
Веселин МАРЕШКИ 
Не. Не е реплика на това, което каза. Значи не, аз пък не се 

срамувам... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Начков ... 
 
Веселин МАРЕШКИ 
... а напротив, се гордея, че спряхме ограбване на част от средствата 

на бюджета ... 
 
Янко СТАНЕВ 
За апарати за болниците, за онкологията?  
 
Веселин МАРЕШКИ 
Не ... 
 
Янко СТАНЕВ 
За поликлиниката?  
 
Веселин МАРЕШКИ 
Не, за ... 
 
Янко СТАНЕВ 
За терапията?  
 
Веселин МАРЕШКИ 
Да, за ... 
 
Янко СТАНЕВ 
За очна болница? За ТУБ-диспансера?  
 
Веселин МАРЕШКИ 
За парите, които искахте да надхвърлите тези всичките неща, които 

струват. И с тези пари можеше да се купят не само за ТУБ-диспансера, ами 
и за другия диспансер. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Марешки ... Начков.  
 



 
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Гласувах “против” 

защото това поведение на председателя на постоянната комисия по 
“Финанси и бюджет” не печели доверие и подкрепа от колегите, а той ги 
отблъсква. Затова този стил и поведение, и отношение към колегите на 
един наш колега, нека да му е за обеца, че не всичко в живота се случва, 
както той го желае. 

 
Янко СТАНЕВ 
Аз не искам нищо друго, освен това да има 600 хил. за 

онкоболницата... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Станев ... 
 
Янко СТАНЕВ 
... 400 хил. за ТУБ-диспансера, 700 хил. за другите неща и ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Станев ... 
 
Янко СТАНЕВ 
... изобщо не искам нищо друго ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Красимир Маринов. Моля за тишина в залата.  

 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Мисля, че разрешихме 

на емоцията да надделее над разума. Искам да ви помоля и да помоля 
председателя на комисията да върне в залата предложенията, които са за 
около 1 млн. лв., и които са за болниците.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Маринов, не може да стане. Колеги ... Завършихте ли?  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Не, не съм завършил. Искам да продължа. Уважаеми колеги, 

уважаеми колеги, има време до 23-ти септември, когато ще бъдат 
регистрирани листи и кандидати. Има време до 23-ти октомври. Не може, 
не бива ние да осакатим болниците, които са изпаднали в изключително 



затруднено положение и ви моля най-учтиво, дайте да върнем точките, да 
ги прогласуваме, защото никой от нас не е по-голям от нуждите на хората, 
които ние в момента отрязваме, заради нашите си емоции. Повярвайте ми, 
повярвайте ми всеки ден ходя в онкоболницата по един много неприятен 
повод. Всеки ден съм там и виждам проблемите на хората, които отиват. И 
вместо да дадем съгласието си половината, даже малко по-малко от 
половината, да помогнем на онкоболницата, те със свои средства да 
добавят до 1 млн., за да се купи компютърният томограф за онкологичните 
заболявания, следващия ... След компютърния томограф следващата сума е 
240 хил. лв. за рак на матката на жените. Нещо, което е изключително 
необходимо. Ние с емоцията отидохме и хвърлихме всичко това в канала. 
Още веднъж ви призовавам да се върнем, да гласуваме макро-рамката и ... 
Г-н Анчев, нека да завърша, все пак. Винаги съм Ви уважавал, когато сте 
говорили никога не съм Ви прекъсвал ... Добре тогава, хайде щом така 
разсъждавате, нека оттук нататък Вие да обясните на колективите на тези 
болници защо няма да я има тази апаратура и защо населението на Варна 
няма да ползва това. Аз ви изредих апаратура, която е жизнено необходима 
на този град. Г-н Марешки, г-н Марешки ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Нали затова е тази актуализация. 
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Г-н Марешки, нали знаете, че актуализацията на бюджета става на 

шестмесечието? Или и това не знаете? Сега правим актуализацията на 
бюджета, а не предния месец и на предната сесия. Поне научете някои 
основни неща. Или си поемете отговорността и кажете, да ... 

 
Панко АНЧЕВ 
Вие си поемете отговорността, вие си поемете. Какво искате от нас?  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Понеже Янко Станев не ми харесва, онко-болните във Варна няма да 

получат това, това, това. Имайте поне тази доблест. Приключих. 
 
Веселин МАРЕШКИ 
Веднага Ви казвам. Имам доблестта и Ви казвам, че голяма част от 

нещата, които са вкарани, са с драстично завишени цени и това пречи на 
други болни също да получат средства. Ето затова съм против.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
И как да ... 
 



 
 
Веселин МАРЕШКИ 
Затова съм против. И когато са нормални цените ще има и за други 

хора.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Е как го определихте това?  
 
Веселин МАРЕШКИ 
А не само ... Моля?  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Как го определихте това? 
 
Веселин МАРЕШКИ 
Е ми, нали видяхме разчетите. Лепене на плочки 60 лв. Че всеки 

нормален човек за вкъщи ще си поръча ли да му лепят плочки за 60 лв.? 
Това, ако не е безобразие, здраве му кажи.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Интересно как одитите не го констатират и проверките, които 

минават. Г-н Гуцанов, заповядайте.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Е ми, сега колеги, първо актуализацията на бюджета е приключила и 

не може да бъде гласувана повторно. Няма смисъл да говорим неща, които 
няма да се случат. По правилник не може да бъде гласувано втори път 
решение. Така че, дайте да не говорим неща, които не могат да станат. На 
следващо ... По мое време няма върнато нито едно решение по този начин, 
г-н Маринов. Има върнати подобни решения през последната една година, 
което е пълно нарушение. На следващо място ... Извинявайте много, но 
точно за онко-болницата се направиха най-много неща в предното 
мнозинство и Вие го знаете много добре, г-н Маринов. Тогава се направиха 
и разширяването на крилото на онко-болницата, започна изграждането и на 
бункера, който беше необходим, и което трябваше да бъде дофинансирано 
от страна на правителството с 10-те милиона. Така че, в момента да се 
говори кой и какво е направил за болницата, най-малкото, е арогантно от 
наша страна към хората, които имат такава нужда. Това, което не може да 
направи д-р Станев е да оттегли точките от дневния ред. Те могат да бъдат 
оттеглени единствено и само, след като са гласувани от Общинския съвет, 
от самия Общински съвет. Така че, г-н Апостолов, не може да бъде 
оттеглено, от който и да е председател или общински съветник, след като 



вече дневния ред е гласуван. И ако иска точките да не останат в дневния 
ред, това може да стане единствено и само с волята на Общинския съвет. 
Така че, вие трябва да подложите на гласуване дали това нещо да остане 
или да излезе от дневния ред.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Много добре знам, че трябва да го подложа ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Всичко друго са емоции, за което става въпрос.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Без макро-рамка какво ще гласуваме? 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Ама макро-рамката е реален факт. Приемете това, което се е случило, 

за реалност, а не да се чудите можете ли да съберете два или три гласа, 
които да дойдат отвън или утре сутринта да го подложите на гласуване, 
защото съм убеден, че по този начин в момента ви натискат. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Въобще не се чудя. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
За да не се излага Общинския съвет за пореден път, това е волята, 

която е в момента. Няма мнозинство и ако искате политическа криза, го 
наречете, или както искате го наречете. Но това е реалността в момента, в 
която сме изпаднали. Но нека да не поставяме онко-болницата, защото 
много е помагал г-н Маринов, за да се случат нещата в онко-болницата. Но 
не и по този начин в момента да се говори, защото просто не е коректно 
това, което го казвате, г-н Маринов.         

 
Веселин МАРЕШКИ 
Не е коректно ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
... на бюджета, а не за двата апарата.      
 
Веселин МАРЕШКИ 
Не е коректно, защото когато ми говорите за два апарата, а г-н 

Узунов отива да ми играе голф. Така ли подкрепяме онкоболните и 
онкоболницата и всички други, които имат нужда.  

 



 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, председателя на комисията по “Финанси и бюджет” с оглед 

неприетата макро-рамка на бюджета предложи да бъдат оттеглени 
останалите точки, които са функция от макро-рамката на бюджета. Аз 
наистина смятам, че след като няма макро-рамка няма какво да гласуваме 
друго. Но процедурата е такава, с решение на Общинския съвет 
действително трябва да бъдат оттеглени въпросните точки. Така че, който 
е “за” оттеглянето на точките, моля да гласува. Не може бе, по правилник 
... е откъде ще съберем 26 гласа да ги гласуваме другите? Е ми ... Дай да се 
намираме на работа, хайде. Да се намираме на работа. Ама нямат ...  

 
Панко АНЧЕВ 
Вие като не искате да помогнете на болниците, ще помогнем ние.    
 
Резултати от гласуването: за – 9; против - 13; въздържали се – 1, 

предложението не се приема. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Кворум има, как да няма. Ами няма 26 гласа, г-н Марешки.  
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н председател, понеже тук се превърна в политическо говорене, а 

не да вземаме някакви важни решения, всеки гледа да блесне по някакъв 
начин, дайте да проверим кворума и ако нямаме кворум да прекъснем 
сесията.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, проверяваме кворума.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Само, много извинявайте, г-н Апостолов. Това не е политическо 

говорене. Вижте факта, че това нещо не може да мине през зала е 
политически акт на общински съветници. Излизането от зала също е 
политически акт. Мнозинството е от вас и вие сте тези, които носите 
отговорността в момента за управлението заедно с кмета. Извинявайте 
много, но не може по такъв елементарен начин да се говори в залата. А 
това, че ние подкрепяме голяма част от решенията, които считаме, че са 
разумни е отделен въпрос.  

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Интересно, здравната дирекция, който ги предлага сигурно и там 

човека е от ГЕРБ, нали. Или 9 човека мнозинство от ГЕРБ може да поеме 
цялата отговорност. Проверяваме кворума колеги, да приключим първия 
ден.  

 
Резултати от поименна проверка на кворума: присъстващи - 35; 

отсъстващи - 16.       
   
Явно удобния начин на изразяване на вота, за който коментирахме 

преди малко ние отчасти, доведе дотам да нямаме решение по “Финанси и 
бюджет”, дали да продължим с оттеглените точки.  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Г-н Апостолов, няма събрани 26 гласа за оттеглянето. Значи при това 

положение точката остава в дневния ред, тя е гласувана. Не можеш да 
гласуваш, г-жо Донева. Общинският съвет гласува да остане точката, 
защото не се събраха нужните гласове. Това е. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Нямаше решение.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Е ми, като няма решение, остава решението от сутринта. Решението 

от сутринта е ясно. Има дневен ред и дневния ред си върви.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Заповядай.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Не е “Здравеопазване”, продължава “Финанси и бюджет”. Не може 

да отидем на следваща точка, когато тази не е приключила.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Маринов.  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Хубаво е, като се 

опитваме да правим нещо да търсим смисъла в това нещо. Ок. Не са 
отпаднали и Янко Станев трябва да ги оттегли само с решение на 
Общинския съвет, щом са влезли в дневния ред. Това е така. Само че, 
когато нямаме гласувана макро-рамка на актуализацията на бюджета, 
какво значение има тези точки дали ще получат 26 гласа или няма. Те 



просто стават излишни. Уважаеми господа, единствения вариант да 
излезем все пак с някакво лице пред нашите съграждани е да върнем 
отново за гласуване макро-рамката на бюджета. Чух отвънка ... Чух 
отвънка, че имало далавера за не знам си колко пари. Ок. Гласувайте 
макро-рамката на бюджета, отхвърлете с гласуване там, където има 
далавера, но не можете след като няма макро-рамка да вкарваме отделните 
решения. Много добре го знаете, само че малко по-късно се усетихте 
отколкото трябва. Нали разбирате, че позицията, която сега заемате е 
позиция пробита. При липса на макро-рамка да е ясна сумата, каквото и да 
гласуваме сега, няма никакъв смисъл и никаква стойност. Така че, ако 
искате нещо да направим, дайте да го направим така, както му е реда. 
Свърших, г-н председател.  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Извинявайте, но наистина вече минаваме границата на ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Симеонов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
... на всичко. Бюджета е гласуван и той не е приет. Стига сме се 

връщали в нещо, което не може да бъде прегласувано, г-н Маринов. След 
като имало поименно гласуване. Така. Второто, което е ... То всичко може, 
откакто има това мнозинство. Естествено. Нагледахме се на какво ли не.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Е, на какво се нагледахме, аз това не мога да разбера? На какво се 

нагледахме?           
   
Борислав ГУЦАНОВ 
Сега ли трябва да си говорим?  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Е ми, няма лошо и сега да си говорим. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Ако искате и сега можем да започнем да си говорим, но няма да е във 

Ваша полза.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Нагледахме се на какво ли не. 
 
 



Борислав ГУЦАНОВ 
Имаме дневен ред, който върви. И дневния ред е този. Дали те ще 

бъдат приети или няма да бъдат приети тези решения е отделна тема. Така 
че от тук ... Аз не съм казал, че се приемат тези предложения, д-р Станев. 
Това е друга тема. Но след като съвета не ги е отхвърлил, те трябва да 
вървят по реда си.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Начков.  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Извинявам се ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Орлин Симеонов, после.   
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Беше г-н Севастиянов преди мене, след това съм аз. Г-н Начков е 

след нас.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Реплика ли имате?  
 
Пламен НАЧКОВ 
Да.  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Извинявам се г-н Начков, ще изчакате малко.              
                 
Пламен НАЧКОВ 
Аз не правя изказване. Реплика имам.  
 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Уважаеми г-н председател, аз се учудвам, че толкова вещи хора, 

бюджетари, финансисти, толкова приказват..., как да се изразя, плоски 
работи. Наистина, нямаме актуализация за 214 млн., но имаме бюджет за 
206 млн. и в рамките на тези 206 млн. взети решенията, кмета има право от 
перо в перо да прави прехвърляния, т.е. той може да ги реши и в голяма 
степен тези болници да ги удовлетвори. За какво говорим?  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Начков.  
 



Пламен НАЧКОВ 
Аз искам, ще започна с реплика към колегата. Една от причините да 

не мине бюджета ... 
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Г-н Начков, пак ме прередихте.  
 
Пламен НАЧКОВ 
... г-н Маринов е това, че ние искахме първо да се прегласуват 

решенията и тогава да се прегласуват ... Много Ви моля, Янко Станев, Вие 
не се чувствате добре, както каза кмета днеска, не сте доспал, нали. Идете 
се поуспокойте ... Затова предвид напрежението, което съществува в 
залата, от името на нашата група искам 15 мин. почивка.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Е, нали я взехте. Нали я взехте за обяд.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Кога? Преди обяд.   
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Преди обяд.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Да.  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Дуплика, г-н председател.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Маринов.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Затова и да си говорим кое е първично, яйцето или това, няма да 

стигнем. Нека се поуспокоят малко страстите и да видим какво можем да 
продължим да свършим. Затова правя предложение за почивка.   

 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Дуплика, г-н председател.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Маринов. Друга заявка и тогава.  
 



Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Уважаеми г-н председател ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
В рамките на сесийното заседание... Нали много го знаете 

правилника.  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Г-н председател.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Един път имаш право да искаш почивка на сесийно заседание. Къде 

пише пет пъти? Как да не сте искали преди обяд? Обедна почивка с 
почивка. И почивка, моля ви се. За всяка ... Е почивайте, като искате. Г-н 
Маринов.  

 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Дуплика на изказването на колегата Начков. Мисля, мисля, че 

първичното, което трябваше да гласуваме по предложение на кмета на 
Община Варна е макро-рамката на бюджета. Извън това всичко друго са 
решения, които влизат или не влизат в тази макро-рамка. Да се опитваме 
да обръщаме нещата обратно, от решенията да отиваме към макро-рамката 
не прилича на г-н Начков, нито на председателя на градския съвет на БСП, 
да ни вменява в главите един друг ред. Или имаш рамка и тя е толкова, и я 
пълниш или нямаш рамка и си пълниш ... Какво точно пълниш? Това ... В 
закона за бюджета е записано, г-н Начков. В закона за бюджета е записано.  

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Г-н председател, имам ли думата?  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не е свършил Красимир Маринов. Моля за тишина в залата. И 

колко... 
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Колкото е необходимо за дупликата ми, г-н Марешки. Така че 

докарахме се дотука, нека всеки да поеме своята отговорност. Ок. Значи 
това е, нямаме актуализирана макро-рамка на бюджета, нямаме нито едно 
от записаните предложения, които Янко Станев трябваше да изчете. Няма 
актуализиран бюджет и както казва г-н Гуцанов, няма и да има. Това е 
положението.  

 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Орлин Симеонов.  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Благодаря ви г-н председател. Уважаеми колеги, аз си спомням ... Г-н 

Станев, извинявам се.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Станев. Г-н Симеонов, давайте.  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Много се извинявам, ако може да се чуем, колега Станев. Извинявам 

се. Правя процедурно предложение, тъй като се казаха някои неща, които 
са явна неистина и в разрез с нашата практика, практиката ни на сесиите. 
Правя предложение в т. 8, първа подточка да се гласува отново 
актуализацията на бюджета. Уважаеми колеги, този път слушах ви 
внимателно, гледах ви, наблюдавах ви внимателно, разбрах кой иска, кой 
не иска и т.н. Обаче имайте в предвид следното, политическите 
пристрастия са едно, а ние всички тука 51 общински съветници, когато 
встъпвахме, четохме клетва, че ще се водим от интересите на гражданите 
на град Варна.  

 
Панко АНЧЕВ 
И ще спазваме законите и правилниците, г-н Симеонов.  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
В конкретния случай ... 
 
Панко АНЧЕВ 
Ние затова сме се заклели.  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Г-н Анчев, много Ви моля, изчакайте малко. 
 
Панко АНЧЕВ 
Какво да Ви чакам? Четете правилниците и законите ... 

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Вие сте явно невъзпитан, за да можете да говорите, след като ви 

предупредя. Така че, ви моля да имате в предвид това, ние в 
действителност оставяме болници без средства, само заради голия ви 
патриотизъм, местен патриотизъм на БСП. И тъй като вие разбрахте, че 
сбъркахте прекалено много, доста сбъркахте, и в един светъл момент се 



върнахте и “а бе дайте да ги гласуваме тези точки”, ама не става. Кьорав 
карти не играе.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Владимир Тонев беше на реда.  
 
Иван ЛУКОВ 
По право всеки има право два пъти, дуплика, реплика ... Ние тука по 

половин час един и същи човек слушаме да говори. Е ми, стига сте му 
давали думата.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Е ми, какво да го направя? Да го обеся ли?  
 
Иван ЛУКОВ  
Е ми, не, просто не му давайте думата.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Е какво да направя ... 
 
Владимир ТОНЕВ 
Г-н Гуцанов, бях преди Вас. Може ли? Да.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Владо Тонев.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, .... 
 
Иван ЛУКОВ 
Нали говорим за спазване на правилник?  
 
Владимир ТОНЕВ 
... разгорещени страсти, прехвърляне на топката напразно, нищо 

друго не виждам в тази зала. Предлагам 15 мин. почивка, дори с риск това 
да изчерпи сесията. Дано това да бъде нощ за размисъл, като тази преди 
изборите. Утре с по-трезвен акъл и по-малко емоции да продължим. 
Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
До без петнадесет почивка за “Нашия град”.  
Наистина материалите е хубаво да си ги приберем за утрешното 

заседание. Не, двудневна и отиваме септември.  



Да вземем да го проверим поименно ние.  
 
Резултати от поименна проверка на кворума: присъстващи - 30; 

отсъстващи - 21.       
 
Имаме кворум, можем да продължим работа с останалите точки по 

“Финанси и бюджет”. Виждам председателя тук. Моля да заеме мястото си 
да чете останалите точки.  

Три минути до ... Три минути.  
На микрофона д-р Станев. Г-н Начков, на микрофона.  
Предложение ли правите, г-н Начков?  
 
Пламен НАЧКОВ 
Г-н председател, пет без една минута е. Да обявим края на днешния 

работен ден на сесията и утре да продължим, както е обявено от 9 ч., 
съгласно правилника. Вече ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
То и утре ще е така.   
 
Пламен НАЧКОВ 
Е ми, деня си прилича от сутринта, но поне да приключим почтено.           
       
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Начков. Наистина в последната минута сме.  
Колеги, на основание чл.54, ал.2 от „Правилник за организацията и 

дейността на Общинския съвет-Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет-
Варна прекъсва работата на ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание и решава 
същото да продължи на 11.08.2011 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Пленарна 
зала на Община Варна с останалите точки от приетия дневен ред.  

Моля, всички колеги да си вземат материалите поради липсата на 
техническа възможност да бъдат размножени за утрешното заседание 
отново. 

Благодаря ви за вашата активност. Благодаря ви за приетите 
решения. Приятна почивка.   

                      
 

                                     
 
 
 
 



 
ВТОРИ ДЕН - 11.08.2011 г. – 09.00 часа 

 
Присъстват общински 42 съветници, отсъстват 9 общински 

съветници: 
Анелия Клисарова 
Валерия Ангелова 
Димо Стоев 
Добромир Кондов 
Ивайло Митковски 
Иван Славков 
Красимир Симов 
Красимир Узунов 
Неделчо Михайлов 
 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Можем да открием вторият работен ден на 36-то заседание на 

Общински съвет-Варна. В самото начало, позволете  ми, да честитя 
рожденият ден на нашият колега и председател на комисията по “Финанси 
и бюджет” и лидер на „Движението на Права и свободи “ във Варна – д-р 
Янко Станев. Да бъде здрав и все така емоционален. Честит рожден ден д-р 
Станев! 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря ви господин председател. Благодаря ви на всички. Ставам 

на години, на които би трябвало да помъдрявам – сигурно ще стане, но не 
знам точно кога. Аз имам едно процедурно предложение, господин 
председател, моля да подложите на гласуване процедурното ми 
предложение точките по “Собственост и стопанство” да бъдат разгледани 
като първа точка от дневния ред. Аргументите ми са два – първо 
рожденият ми ден и второ, най-важния, искам да видя все пак в точката по 
“Собственост и стопанство”, ако наистина преминат нещата така, както 
трябва ще се получи един бюджетен излишък, който може да бъде 
разпределен. Да се гласуват след това останалите точки от дневния ред на 
комисията по “Финанси и бюджет”, за да могат да минат и те.    Благодаря, 
г-н председател.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Само като уточнение. Точката по “Собственост и стопанство”, преди 

точката по  “Финанси и бюджет” и останалата номерация се запазва. 
 
 



Владимир ТОНЕВ  
А не може ли г-н Станев, ако не възразявате, да си караме по 

установения ред като точката по “Финанси и бюджет” стане след точката 
по “Собственост и стопанство”? Визирам “Здравеопазването” и 
“Архитектурата” да минат преди “Собственост и стопанство”- те и без това 
са кратки точки. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мисля, г-н Председател. Аз моля, г-н Тонев да оттегли 

предложението си, защото за точката по “Собственост и стопанство”, както 
бях уведомен  някъде трябват 34 гласа. Така че, виждайки енергията, която 
съществува в момента.... 

 
Владимир ТОНЕВ  
Оттеглям предложението си. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, в дух на разбирателство започва втория ден, да се надяваме, 

че така ще завърши. Подлагам на гласуване процедурното предложение 
направено от д-р Станев, преди точката по “Финанси” да бъде изтеглена 
точката по “Собственост и стопанство” , като останалите точки запазят 
реда си, просто се преномерират. 

 
Резултати от гласуването: за-36, против-1, въздържали се-1, 

предложението се приема. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІХ. 
 

По точка  „Собственост и стопанство” от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„ Собственост и стопанство” относно: 
(1) - обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот-

публична общинска собственост, представляващ ПИ 10135.2559.238-
предмет на АОС № 3522/2005 г.; 

(2) - сключване на допълнителни споразумения към договорите за 
концесия на автобусните спирки; 

(4) - одобряване на пазарните оценки и вземане на решение за 
продажба чрез публично оповестен конкурс на два имота – частна 
общинска собственост находящи се на ул. „Роза”, два имота находящи се на 
ул. „Братя Бъкстон”, един имот на ул. „Д – р Анастасия Желескова” и един 
имот находящ се в ж.к. „Възраждане” 
 (4) - проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане 
в експлоатация, в съответствие с одобрен проект, на пристройка на два 
етажа за две групи деца с басейн и физкултурен салон към ЦДГ № 21 
”Калина Малина”; 

(5) - проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане 
в експлоатация, в съответствие с одобрен проект, на нов корпус за шест 
групи деца в двора на ЦДГ № 8 ”Христо Ботев”.  

(6) - прекратяване на правото на ползване, относно два имота 
находящи се на ул. „Роза”, вземане на решение за одобряване на пазарни 
оценки и продажба на два имоти – частна общинска собственост в ж.к. 
„Младост”, един имот, находящ се на ул. „Роза” и един имот, находящ се 
на бул. „Христо Смирненски”.  

(7) - искане за безвъзмездно предоставяне за управление на община 
Варна относно недвижими имоти, представляващи Паметник на 
градинското и парковото изкуство „Изторическо ядро на морската 
градина”, находящи се в гр.Варна и недвижим имот, представляващ 
„Аспарухов парк”, находящ се в кв. „Аспарухово”, гр.Варна; 

(8) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение 
“ Асоциация на българските черноморски общини” , върху част от имот 
– частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Осми 
Приморски полк” № 67а за срок от 10 (десет) години; 

(9)- предоставяне за безвъзмездно управление на Оздравително 
училище „Д-р Н.Димитров”  част от имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр.Варна, к.к. „ Св.св.Константин и Елена” ул. 28 №28; 

(10) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на Фондация 
“ ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ” върху имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Драва Соболч” № 7а; 



 (11) - изменение на решение с № 1486-4 от Протокол № 
16/20.07.2009г. на Общински съвет-Варна и вземане на решение за даване 
на съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно управление на 
Министерството на правосъдието за нуждите на Районна прокуратура – 
Варна част от имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, бул.“Цар Освободител” № 150; 

(12) - учредяване на безвъзмездно право на ползване  на  Фондация 
“ Роден край”  върху павилион № 9 и павилион № 23, находящи се в гр. 
Варна, ул. „Войнишка” № 3; 

(13) - одобряване на пазарна оценка, във  връзка с анексиране на 
сключен договор №Д-6-9200 /1265/ 27.10.2006г., за учредяване на 
безвъзмездно право на строеж на Българската православна църква за 
изграждане на православен храм „Св. Андрей Първозвани” върху 
недвижим имот–частна общинска собственост, находящ се в ж.к. 
„ Чайка” ; 

 (14) - изменение на решение № 2400 – 3 от Протокол № 42 от 
05.02.2003 г. на Общински съвет-Варна и подписване на анекс към 
Договор № Д – 3 – 9200/586/18.07.2003 г., сключен между Община Варна и 
„Регионален исторически музей – Варна”;  

 (15) - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ОУ “Добри Чинтулов” , имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ул. “Милосърдие” №12; 

(16) - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ОУ “Капитан Петко Войвода” , имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, кв. Галата; 

(17) - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ОУ “Добри Войников” , имот-публична общинска 
собственост, находящ се в Област Варна, Община Варна, с. Каменар; 

(18) - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ОУ “Климент Охридски” , имот-публична общинска 
собственост, находящ се в Област Варна, Община Варна, с. Константиново; 

 (19) - предоставяне за безвъзмездно управление на следните имоти:  
- Детска ясла № 7, находяща се в гр.Варна, ул. “Роза”. 
- Детска ясла № 11, находяща се в гр.Варна, ж.к. “Младост”, 16 

подрайон. 
- Детска ясла № 14 “Звънче” , находяща се в гр.Варна, ул. “Рила” № 

2, кв.463, I-ви подрайон, парцел II. 
- Детска ясла № 13 “Русалка” , находяща се в гр. Варна, ж.к. 

“Младост”, район II. 
- Детска ясла № 8, находяща се в гр. Варна, ул. “Евлоги Георгиев”, 

8 район: 24 кв. 17. 
- Детска ясла № 4 “Приказен свят” , находяща се в гр. Варна, бул. 

“Чаталджа” № 111, подрайон 2, кв.860. 



- Детска ясла № 9 ”Детелина” , находяща се в гр. Варна, кв. 
“Аспарухово”, ул.“Средец”№ 12, подрайон: 27 кв.:18. 

- Детска ясла № 5 “Михаил Иванов” , имот-публична общинска 
собственост, находяща се в гр. Варна, ул. “Димитър Полянов” № 3. 

- Детска ясла № 3, “Зайо Байо” , находяща се в гр. Варна, ул. 
“Парижка Комуна”, № 25, район 10, кв.390. 

- Детска ясла № 2, “Санаториална” , находяща се в гр. Варна, ж.к. 
“Чайка”, подрайон: 20, кв.7. 

- Детска ясла № 1, находяща се в гр. Варна, ул. “Славянска”, № 21, 
район: 3, кв. 722, пл. № 21. 

(20) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Воден” № 18; 
 (21) - закупени дълготрайни активи – медицинска апаратура, 
медицинско оборудване и инструментариум от Община Варна и 
учредяване на безвъзмездното им право на ползване от МБАЛ „Света 
Анна – Варна” АД; 

(22) - предоставяне за безвъзмездно управление на Регионална 
библиотека „Пенчо Славейков”- Варна за срок от 10 години на следните 
имоти – общинска собственост: 

-бул. „Осми Приморски полк” № 43, част от ниско тяло „А” – 
предмет на АОС № 654/27.05.1998 г. – публична общинска собственост; 

-бул. „Осми Приморски полк” № 110, част от административни 
помещения на І-ви етаж (от № 1 до № 14 и № 40 и 41) и сутерен – предмет 
на АОС № 902/25.11.1998 г. – публична общинска собственост; 

-ул. „Генерал Паренсов” № 3, помещения в подблоково пространство 
- предмет на АОС № 1887/18.09.2000 г. - частна общинска собственост; 

-ул. „Македония” № 102, помещения в подблоково пространство – 
предмет на АОС № 815/01.09.1998 г. – частна общинска собственост. 

(23) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на Областна 
дирекция на МВР – Варна върху движими вещи; 
 (24) - безвъзмездно придобиване в собственост на Община Варна на 
имоти – държавна собственост; 
 (25) - одобряванe на експертна оценка и вземане на решение за 
учредяване на възмездно право на ползване на „ БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” 
ЕАД, върху части от следните имоти-частна общинска собственост:   

 - ул.“Тодор Влайков”№ 14 
- бул. “Владислав Варненчик”, бл. 48  
- ул. “Стефан Богориди” № 3 

 (26)- промяна предназначението на жилища от фонд ”Настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди “ във фонд  
” Жилища за продажба”;  



 (27) - вземане на решение за повторно внасяне на заседание на 
Общински съвет – Варна на решение № 3386-4, от протокол № 
35/22.06.2011 г., 23.06.2011 г. и 29.06.2011 г.;  
 (28) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Тихомир”, кв. 20 представляващ Поземлен имот с 
идентификатор № 10135.3515.1843; 

(29) - одобряване на пазарна оценка изготвена във връзка с продажба 
на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в Община Варна, 
с. Каменар, кв. 58, ул.”Хан Крум” № 19 представляващ ПИ № 506; 

(30) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, м. ”Пчелина” № 251, 
представляваща земя с площ 283,00 кв. м. идеални части от  ПИ № 
10135.2551.289; 

(31) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане”,  представляващ 
земя с площ 850 м2 ид. части от  Поземлен имот с идентификатор ПИ 
10135.3511.591; 

(32) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, С.О. “Планова”  с 
площ 454.00 кв.м.; 

(33) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
14,50 м2 ид. части под обект, модул № 41 разположен  в имот-частна 
общинска собственост, с идентификатор  № 10135.3512.219, целия с площ 
148  м2, с административен адрес гр. Варна, ж.к.”Младост” , ІІ м.р.; 
 (34) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, м. „Боровец – юг”  
представляващ Поземлен имот с идентификатор 10135.5403.1914 с площ 
768 м2; 
 (35) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен  търг с явно наддаване за продажба на имот 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, м. Ален мак 
Поземлен имот с идентификатор 10135.2515.3228; 
 (36) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, м. Ален мак 
представляващ Поземлен имот с идентификатор 10135.2515.3423; 



 (37) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобствеността, чрез продажба  на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна,  ул. „Фантазия” № 31 
представляващ  31.00 м2 идеални части от ПИ с идентификатор № 
10135.3513.439; 
 (38) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - 
частна общинска собственост, находящ се  в гр. Варна, м-т “Боровец-юг”  
представляващ ПИ №10135.5403.3314;  
 (39) - вземане на решение за подписване на анекс към Договор за 
наем № Д-6-9200/1216/13.10.2006г., сключен между Община Варна и 
„Делта Есен” ООД за ползване на част от имот – публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост”, бул. “Република” № 
124а, ПИ с идентификатор 10135.3512.158; 
 (40) - вземане на решение за подписване на анекс към Договор за 
наем № Д-6-9200/958/08.08.2006г., сключен между Община Варна и ЕТ 
„Тони Инвест-Надежда Тодорова” за ползване на част от имот – публична 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. “Тодор Влайков” № 18, 
СОУ „Елин Пелин”,  представляваща бюфет;  
 (41) - провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на части от имоти-публична общинска собственост, представляващи 
зъболекарски кабинети за срок от 5 години,  както следва:  

- Зъболекарски кабинет с обща площ 20.00 кв.м., Първо ОУ, ж.к. “Вл. 
Варненчик” IV район. 

- Зъболекарски кабинет с обща площ 16.60 кв.м., СОУ “П.К.Яворов, 
ж.к. “Вл. Варненчик” III м.р. 

- Зъболекарски кабинет с обща площ 26,93 кв.м., ОУ „Никола 
Вапцаров”, ж.к. „Възраждане”, ІІ-ри м.р., гр. Варна. 
 (42) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - 
частна общинска собственост, находящ се  в  гр. Варна, м-т “Боровец-юг”,  
представляващ ПИ №10135.5403.3155; 
 (43) - одобряване на пазарната оценка на земя с площ 82,00 кв.м. 
идеални части, съответстващи на застроената площ на сградата с 
идентификатор 10135.4502.287.1, представляваща търговски обект целият 
с площ 304,00 кв.м., по плана на ж.к. „Вл. Варненчик” ; 
 (44) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Константин 
Арабаджиев” № 10; 
 (45) - одобряване на пазарна оценка и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка с която е определена пазарната стойност на земя, 



представляваща 297.50 м2, целият с площ 605 м2, находящ се в Община 
Варна с. Каменар, ул. „Липа” № 2, 4; 
 (46) - одобряване не пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобствеността, чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Петър Райчев” № 
15 идеални части от  ПИ с идентификатор № 10135.2554.148; 
 (47) - одобряване на пазарна оценка и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка с която е определена пазарната стойност на земя, 
представляваща ПИ № 10135.52.181, с площ 123 м2, находящ се в  гр. 
Варна, ул. „Пробуда” № 67 Б; 
 (48) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобствеността, чрез продажба  на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Чинар” № 20 
представляващ 7,50 м2 идеални части от ПИ с идентификатор № 
10135.3513.360; 
 (49) - предоставяне за  управление и експлоатация на „ В и К” ООД 
изграден строеж: Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за 
премахване на заустванията в зоната на съществуващо и перспективно 
ползване на водите между буна 109 и яхтено пристанище – КК „Св.Св. 
Константин и Елена”;  
 (50) - бракуване на автомобили, собственост на ДКЦ 1 „Света 
Клементина – Варна” ЕООД;  

(51) - одобряване на пазарната оценка, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, 
представляващ земя с площ 141 м2 идеални части от ПИ № 2785,  целият с 
площ 741 м2, с административен адрес гр. Варна, с.о „Боровец – север” ; 

(52) - одобряване на пазарна оценка за недвижим имот – частна 
общинска собственост, с площ 150,00 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. 
„Младежка” № 22; 

(53) - одобряване на пазарна оценка за недвижим имот – частна 
общинска собственост, представляващ земя с площ 116,67 кв. м., целият с 
площ 360,00 кв. м., находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Ростов” 
№ 17; 

(54) - създаване на “клуб на пенсионера” в част от имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, І-ви 
м.р., ул.„Панайот Кърджиев” („ Изток”) № 5;  

(55) - одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с 
продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в кв. 
“Аспарухово”, ул. “Мара Гидик” № 47, представляващ ПИ № 
10135.5505.197; 

(56) - допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г.”; 



(57) - одобряване на пазарната оценка, и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 
VІІІ-193 с площ 687 м2,  находящ се в гр. Варна, с.о „Кочмар”;  

(58) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на имот, представляващ 
УПИІХ-192, находящ се в гр.Варна, с.о. „Кочмар”; 

(59) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез продажба частта на Община Варна от ПИ 10135.2559.3, 
находящ в гр.Варна, ул. „Мир” № 1. 
 

Орлин СИМЕОНОВ 
Ще направя едно процедурно искане, тъй като по дневния ред както 

беше гласуван, се изтеглиха шестте точки, по-точно петте точки първи, в 
разглеждането решенията на комисията по “Собственост и стопанство”. 
Тъй като едно ПЧП, то е само едно за детските градини за 200 деца, трябва 
да вкараме и точка дванадесета от дневния ред от предложението на 
комисията на ”Собственост и стопанство” и тя да стане точка едно, а 
именно: (12) - обявяване за частна общинска собственост на недвижим 
имот-публична общинска собственост, представляващ ПИ 10135.2559.238-
предмет на АОС № 3522/2005 г. Г-н Председател ще Ви помоля да имате 
предвид това мое искане.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, в обявените точки по “Собственост и стопанство” т.12 

предвид факта, че е взаимосвързана с последващи решения по линия на 
ПЧП, да я изтеглим като първа точка от дневния ред, за да може да има 
основание гласуването на предложеното ПЧП. 

 
Резултати от гласуването: за-28, против-0, въздържали се-0, 

предложението се приема. 
 
Павел ХРИСТОВ 
 На мен ми се иска да чуя обосновка, защо се налага тази промяна, 

тъй като разширяването на асортимента на въпросните съоръжения, 
означава  повече спрени автомобили по автобусните спирки, а отделно в 
цялата Европа водят кампания за ограничаване на тютюнопушенето. Иска 
ми се да чуя,  каква е обосновката по тази тема? 

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Така, както е внесено предложението, това е направено по искане на 

самите концесионери, тъй като се даде такава възможност да се направи 
тази  промяна, да могат да си изплащат тези концесионни такси. Считат, че 



в условия на криза само с продаването на списания и вестници, не може да 
се реши въпроса. Това е като мотиви. 

 
Пламен АНДРЕЕВ 
С вестници не става само да се продават. Даже не на всички спирки 

има организирана продажба на вестници. В момент на криза, когато 
фирмите малко инвестират в рекламата, дори и от рекламна дейност на 
спирките не може да се постигне ефекта, който се е очаквал, когато са се 
провеждали конкурсите за спирките за отдаване. Това е един жест от наша 
страна. Хубаво е да помогнем на хората. Вярно е, че тютюнопушенето се 
ограничава. Не става въпрос за продажба само на тютюневи изделия, а за 
продажба на закуски, кроасани, безалкохолни напитки и т.н. Смятам, че е 
напълно обосновано да бъде гласувано това. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
 Навсякъде по света това се прави. Съвсем нормално, да не говорим 

че толкова много средства хората са вложили  
 
 Г-н Симеонов чете т.12, която става т.1 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Поименно гласуване, колеги. 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 3496-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от ЗОС 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ОБС11-
9901/8/30.03.2011 г., Общински съвет – Варна обявява за частна общинска 
собственост недвижим имот – предмет на Акта за публична общинска 
собственост № 3522/2005 г., представляващ ПИ 10135.2559.238 с площ 1780 
кв.м. по одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК 
кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Приморски”, 
идентичен с УПИ ІІ – „за етажен гараж” в кв.798 по плана на 17-ти п.р. на 
гр.Варна. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-1, отсъстват-14/ 

 
 Г-н Симеонов чете т.2 от допълнителните решения към комплекта 
с решения на ПК „Собственост и стопанство” 



 Николай АПОСТОЛОВ 
 Поименно гласуване. 
 
 

3497-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.70, ал.1 от 
Закона за концесиите и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ 
РД 11-9302/163/28.07.2011г.,, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 
Община Варна да сключи допълнителни споразумения към договорите за 
концесия на автобусните спирки с номера №Д-6-9200/1147/28.09.2006г., 
№Д-6-9200/1169/04.10.2006г., №Д-6-9200/1170/04.10.2006г. и №Д-7-
9200/82/09.02.2007г. с предмет „Изграждане и експлоатация на обекти – 
автобусни спирки с рекламни пана и съоръжения за продажба на печатни 
изделия в автобусните спирки, представляващи прилежаща инфраструктура 
и принадлежност към общинските пътища – публична общинска 
собственост”, с които да се направи следната промяна: 

1. В чл.1 от Договора, т.1.1 вместо „...съоръжения за продажба на 
печатни изделия в автобусните спирки” да се чете „...съоръжения за 
продажба на печатни, тютюневи изделия и дребни пакетирани хранителни 
стоки и напитки в автобусните спирки, ....”       
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-34, против-0, въздържали се-2, отсъстват-15/ 
 
 Г-н Симеонов чете т.3 и 3.1 от допълнителните решения към 
комплекта с решения на ПК „Собственост и стопанство”  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Поименно гласуване. 
 

3498-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във 
връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх.№ РД 11-9302/155/19.07.2011г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарните оценки, изготвени от независими оценители, във връзка с 
провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти – частна 
общинска собственост, а именно: 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2553.642, целия с площ 1 
065кв.м. и сгради с идентификатор 10135.2553.642.1 и застроена площ 
40кв.м. и идентификатор 10135.2553.642.2 и застроена площ 92кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Роза”, 25-ти подрайон, предмет на АОС 
№2115/10.09.2001г., в размер на 318 700лв., без включен ДДС; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2553.648, целия с площ 
664кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 



Заповед №РД-18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Роза” , кв.3 на 25-ти подрайон, предмет на 
АОС №2114/10.09.2001г., в размер на 175 300лв., без включен ДДС; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2558.6, целия с площ 
330кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Братя Бъкстон” №14, кв.637, 6-ти подрайон, 
предмет на АОС №6/ 08.11.1996г., в размер на 181 000лв., без включен 
ДДС; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2558.5, целия с площ 
315кв.м. и сграда с идентификатор 10135.2558.5.1 и застроена площ 15кв.м., 
с идентификатор 10135.2558.5.2 и застроена площ 18кв.м. и с 
идентификатор 10135.2558.5.3 и застроена площ 35кв.м., по кадастралната 
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-
92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Братя Бъкстон” №16, кв.637, 6-ти подрайон, предмет на 
АОС №9/08.11.1996г., размер на 171 700лв., без включен ДДС; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2559.238, идентичен с УПИ 
ІІ-”за етажен гараж” – отреден със заповед №Г-146/28.11.2002г. на Зам. 
кмета на Община Варна, целия с площ 1 780кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на район ”Приморски”, одобрени със Заповед 
№РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се 
в гр.Варна, ул.”Д-р Анастасия Железкова” , кв.798 по плана на 17-ти 
подрайон, предмет на АОС №3522/ 08.08.2005г., в размер на 490 000лв., 
без включен ДДС; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1388, целия с площ 10 
080кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ж.к.”Възраждане” – І м.р., кв.16, предмет на АОС 
№6553/18.07.2011г., в размер на 2 463 300лв., без включен ДДС. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 

3499-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от 
ЗОС, във връзка с чл.28, ал.1, чл.82, ал.1, т.1 и по реда на чл.98 и следващи 
от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна дава съгласие за продажба чрез 
публично оповестен конкурс на имоти – частна общинска собственост, при 
достигнатата след провеждане на конкурса цена, а именно: 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2553.642, целия с площ 1 
065кв.м. и сгради с идентификатор 10135.2553.642.1 и застроена площ 
40кв.м. и идентификатор 10135.2553.642.2 и застроена площ 92кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-



18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Роза”, 25-ти подрайон, предмет на АОС 
№2115/10.09.2001г.; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2553.648, целия с площ 
664кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Роза” , кв.3 на 25-ти подрайон, предмет на 
АОС №2114/10.09.2001г.; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2558.6, целия с площ 
330кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Братя Бъкстон” №14, кв.637, 6-ти подрайон, 
предмет на АОС №6/ 08.11.1996г.; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2558.5, целия с площ 
315кв.м. и сграда с идентификатор 10135.2558.5.1 и застроена площ 15кв.м., 
с идентификатор 10135.2558.5.2 и застроена площ 18кв.м. и с 
идентификатор 10135.2558.5.3 и застроена площ 35кв.м., по кадастралната 
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-
92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Братя Бъкстон” №16, кв.637, 6-ти подрайон, предмет на 
АОС №9/08.11.1996г.; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2559.238, идентичен с УПИ 
ІІ-”за етажен гараж” – отреден със заповед №Г-146/28.11.2002г. на Зам. 
кмета на Община Варна, целия с площ 1 780кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на район ”Приморски”, одобрени със Заповед 
№РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се 
в гр.Варна, ул.”Д-р Анастасия Железкова” , кв.798 по плана на 17-ти 
подрайон, предмет на АОС №3522/ 08.08.2005г.; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1388, целия с площ 10 
080кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ж.к.”Възраждане” – І м.р., кв.16, предмет на АОС 
№6553/18.07.2011г.,  
при начална конкурсна цена 3 800 000лв., без включен ДДС, 
представляваща:  

– проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация, в съответствие с одобрен проект, на пристройка на два етажа 
за две групи деца с басейн и физкултурен салон към ЦДГ №21 ”Калина 
Малина” (стойност с непредвидените разходи 1 400 000лв.), в имот – 
публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с пл. №60, 
находящ се в гр.Варна, ж.к.”Чайка” до жилищен блок №41, 19-ти подрайон, 
целия с площ 5 360кв.м., предмет на АОС №2520/20.12.2002г.; 



– проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация, в съответствие с одобрен проект, на нов корпус за шест 
групи деца в двора на ЦДГ №8 ”Христо Ботев” (стойност с непредвидените 
разходи 2 400 000лв.), в имот – публична общинска собственост, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.51.107, целия с площ 
6 517кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-40/14.07.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Средна гора” №45, 12-ти подрайон, предмет на 
АОС №4577/30.11.2007г.,  
на обща стойност за инвестицията 3 800 000лв., без включен ДДС. 

Сделката се облага с ДДС. 
Публично оповестения конкурс да се проведе при следните 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
1. Право на участие в публично оповестения конкурс имат еднолични 

търговци и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.4 представят удостоверение от Централния професионален регистър 

на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – 
първа група или договор за изпълнение на строителството с едноличен 
търговец или юридическо лице, притежаващо удостоверение от Централния 
професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група; 

1.5  представят копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и 
разходи за последните 3 /три/ години – 2008г., 2009г. и 2010г., съгласно 
Закона за счетоводството. 

2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи: 

2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 
конкурсни документи; 

2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация – оригинал; 

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – 
оригинал; 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 



кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци 
и юридическите лица – оригинал; 

2.5. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция за приходите – оригинал; 

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8.  служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна – оригинал; 

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията – оригинал /за фирмите, които нямат регистрация в 
Търговския регистър/; 

2.10. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, 
за получаване и запознаване с конкурсните условия; 

2.11. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.12. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 

2.13. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за 
извършен оглед на имотите; 

2.14. заверено за вярност от кандидата копие на удостоверението от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата 
на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група или договор за 
изпълнение на строителството с едноличен търговец или юридическо лице, 
притежаващо удостоверение от Централния професионален регистър на 
строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа 
група; 

2.15. заверени за вярност от кандидата копия на счетоводен баланс и 
отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ години – 2008г., 2009г. и 
2010г., съгласно Закона за счетоводството;  

2.16. платежен документ за внесен депозит в размер на 380 000лв., 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.17. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая №1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 2 000лв., с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна, като при 
закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени 
следните документи: документ за самоличност, удостоверение за актуално 



състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно; 

2.18. предложение по отделните критерии за оценка, запечатано в 
отделен плик. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи. 

3. Състезателни  елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 –  разлика между предложената цена за имотите – частна 
общинска собственост и стойността на инвестицията в размер на не по-
малко от 3 800 000лв., без включен ДДС – 50%; 

К2 – срок за изпълнение (не по-кратък от 8 (осем) месеца и  не по-
дълъг от 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на подписване на 
договора със спечелилия публично оповестения конкурс или от влизане в 
сила на разрешението за строеж (взема се по-късната дата от двете)/ – 50%. 

4. Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 

където:  
К1 = (РЦучастник / РЦмакс) х 50 

РЦучастник – разлика между предложената от кандидата цена за имотите – 
частна общинска собственост и стойността на инвестицията в размер на не 
по-малко от        3 800 000лв., без включен ДДС;  
РЦмакс – максимална оферирана разлика между предложената цена за 
имотите – частна общинска собственост и стойността на инвестицията в 
размер на не по-малко от 3 800 000лв., без включен ДДС; 

К2 = (СИмин. / СИучастник) х 50 
СИмин. – минимален офериран срок за изпълнение; 
СИучастник – срок за изпълнение, предложен от кандидата. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения 
конкурс участник, задължително да се включат горепосочените условия и 
да се предвиди: 

5.1. неустойка в размер на  0,5% на ден,  но не повече от 15% от 
размера на инвестицията – 3 800 000лв., без включен ДДС, при неспазване 
на срока за изпълнение на инвестицията; 

5.2. разликата между предложената от спечелилия публично 
оповестения конкурс участник цена за имотите – частна общинска 
собственост и стойността на инвестицията – 3 800 000лв., без включен 
ДДС, се превежда в приход на бюджета на Община Варна преди 
подписване на договора; 

5.3. собствеността върху имотите – частна общинска собственост 
може да се прехвърля и поетапно след представяне на удостоверение за 



въвеждане в експлоатация на всеки един от обектите, до размера на 
извършената инвестиция по искане на спечелилия публично оповестения 
конкурс участник; 

5.4. от размера на депозита, внесен от спечелилия публично 
оповестения конкурс участник преди конкурса, се задържат 5% за срок от 
18 месеца, считано от датата на подписване на договора, като гаранция за 
добро изпълнение на поетите с договора задължения, а останалата част от 
размера на депозита се прихваща от дължимите суми за плащане; 

5.5. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имотите – 
публична общинска собственост, предмет на АОС №2520/20.12.2002г. и 
АОС №4577/30.11.2007г., след изтичане на срок от 18 месеца, считано от 
датата на подписване на договора или в случай на невъвеждане в 
експлоатация на някой от обектите, договорът се счита за прекратен по 
вина на спечелилия публично оповестения конкурс участник, а 
извършените подобрения и приращения стават общинска собственост. 

5.6.писмо за намерение от банка с ангажимент за финансиране на 
спечелилия публично оповестения конкурс участник. 

6. Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението, като контрола от страна на Община Варна по извършваните 
проектиране, строителни и монтажни работи, оборудване, обзавеждане и 
въвеждане в експлоатация на всеки един от обектите от спечелилия 
публично оповестения конкурс участник, да се осъществява от оторизирани 
експерти от ОП “Инвестиционна политика” и от експерти от дирекция 
“Образование” при Община Варна. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
 

Г-н Симеонов чете т.4, 4.1 и 4.2 от допълнителните решения към 
комплекта с решения на ПК „Собственост и стопанство”  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Поименно гласуване. 
 
 

3500-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, съгласно раздел 
ІV, чл.2 ”в” от договор №Д-9-9200/709/22.05.2009г. и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх.№ РД 11-9302/167/01.08.2011г., Общински 
съвет – Варна прекратява правото на ползване с решение №1226-
7/14/01,02.04.2009г., относно следния имот” 



„ … 1.10. ул.”Роза”, кв.8 на 25-ти подрайон по плана на гр.Варна, 
УПИ І-”обществен гараж”, представляващ земя с площ 4 421кв.м. – 
предмет на АОС №4899/ 02.09.2008г.; …”. 

Възлага на Кмета на Община Варна подписването на анекс към 
договор      №Д-9-9200/709/22.05.2009г., с който да се промени раздел І 
„Предмет на договора”, като от т.1 отпадне текста: 

„ … 1.10. ул.”Роза”, кв.8 на 25-ти подрайон по плана на гр.Варна, 
УПИ І-”обществен гараж”, представляващ земя с площ 4 421кв.м. – 
предмет на АОС №4899/ 02.09.2008г.; …”. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
 

3501-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във 
връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, Общински съвет – Варна одобрява пазарните 
оценки, изготвени от независими оценители, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на имоти – частна общинска 
собственост, а именно: 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3512.208, целия с площ 1 
800кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ж.к.”Младост” – ІІ м.р., предмет на АОС 
№6353/18.03.2011г., в размер на 470 000лв., без включен ДДС; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3512.207, целия с площ 2 
464кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ж.к.”Младост” – ІІ м.р., предмет на АОС 
№6354/18.03.2011г., в размер на 650 000лв., без включен ДДС; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2553.74, идентичен с УПИ І-
”обществен гараж”, целия с площ 4 419кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-
14-03-67/25.01.2010г. на Началник на СГКК-Варна, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Роза”, кв.8 на 25-ти подрайон, предмет на АОС №4899/02.09.2008г., в 
размер на 1 068 000лв., без включен ДДС; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2555.2576, целия с площ 3 
313кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
последно изменение със Заповед №КД-14-03-1220/20.09.2010г. на Началник 
на СГКК-Варна, находящ се в гр.Варна, бул.”Христо Смирненски”, 23-ти 
подрайон, предмет на АОС №6302/29.12.2010г., в размер на 813 200лв., без 
включен ДДС. 



 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
 

3502-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от 
ЗОС, във връзка с чл.28, ал.1, чл.82, ал.1, т.1 и по реда на чл.98 и следващи 
от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна дава съгласие за продажба чрез 
публично оповестен конкурс на имоти – частна общинска собственост, при 
достиганата след провеждане на конкурса цена, а именно: 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3512.208, целия с площ 1 
800кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ж.к.”Младост” – ІІ м.р., предмет на АОС 
№6353/18.03.2011г.; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3512.207, целия с площ 2 
464кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ж.к.”Младост” – ІІ м.р., предмет на АОС 
№6354/18.03.2011г.; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2553.74, идентичен с УПИ І-
”обществен гараж”, целия с площ 4 419кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-
14-03-67/25.01.2010г. на Началник на СГКК-Варна, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Роза”, кв.8 на 25-ти подрайон, предмет на АОС №4899/02.09.2008г., в 
размер на 1 068 000лв.; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2555.2576, целия с площ 3 
313кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
последно изменение със Заповед №КД-14-03-1220/20.09.2010г. на Началник 
на СГКК-Варна, находящ се в гр.Варна, бул.”Христо Смирненски”, 23-ти 
подрайон, предмет на АОС №6302/29.12.2010г. 

Продажбата да се извърши при начална конкурсна цена за имотите – 
частна общинска собственост общо в размер на 3 001 200лв. /три милиона 
хиляда и двеста лева/ без включен ДДС.   

Сделката се облага с ДДС. 
Публично оповестения конкурс да се проведе при следните 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
1. Право на участие в публично оповестения конкурс имат 

еднолични търговци и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 



1.2. нямат задължения към Община Варна; 
1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.4. притежават дълготрайни материални активи в размер на не по-

малко от     9 000 000лв. /девет милиона лева/ по балансова стойност; 
1.5.  представят копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и 

разходи за последните 3 /три/ години – 2008г., 2009г. и 2010г., съгласно 
Закона за счетоводството. 

2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи: 

2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 
конкурсните документи; 

2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация – оригинал; 

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– оригинал; 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци 
и юридическите лица – оригинал; 

2.5. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция за приходите – оригинал; 

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8.  служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна – оригинал; 

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията – оригинал /за фирмите, които нямат регистрация в 
Търговския регистър/; 

2.10. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, за 
получаване и запознаване с конкурсните условия; 

2.11. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.12. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 



2.13. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за 
извършен оглед на имотите; 

2.14. заверени за вярност от кандидата копия на счетоводен баланс и 
отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ години – 2008г., 2009г. и 
2010г., съгласно Закона за счетоводството;  

2.15. заверена от кандидата /управител, счетоводител и съставител/ 
справка за балансовата стойност на притежаваните дълготрайни 
материални активи в размер на не по-малко от 9 000 000лв. /девет милиона 
лева/;    

2.16. платежен документ за внесен депозит в размер на 300 120лв. 
/триста хиляди сто и двайсет лева/, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.17. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая №1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 2 000лв. /две хиляди лева/, с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462 150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна, като при 
закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени 
следните документи: документ за самоличност, удостоверение за актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно; 

2.18. предложение по отделните критерии за оценка, запечатано в 
отделен плик. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи. 

3. Състезателни  елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – дълготрайни материални активи в размер на не по-малко от 9 
000 000лв. /осем милиона и петстотин хиляди лева/ по балансова стойност 
– 25%; 

К2 – предложена цена за имотите – частна общинска собственост /не 
по-малка от 3 001 200лв., без включен ДДС, представляваща начална 
конкурсна цена за имотите/ – 75% . 

4. Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 

където:  
К1 = (ДМАучастник / ДМАмакс) х 25% 
ДМАучастник – дълготрайни материални активи на кандидата; 
ДМАмакс – максимален размер на дълготрайни материални активи; 
К2 = (Цучастник / Цмакс) х 75% 



Цучастник – предложена от кандидата цена за имотите; 
Цмакс – максимален размер на предложена цена за имотите. 
5. Достигнатата при провеждане на публично оповестения конкурс 

цена следва да бъде заплатена с вече изградени обекти на територията на 
гр.Варна, район „Младост”, разположени в сграда на централно и 
представително за района място, изградена от висококачествени 
материали, осигурена с всички комуникации, много добра осветеност и 
достъпност, места за паркиране за улеснение на служителите и 
гражданите, които са собственост на спечелилия публично оповестения 
конкурс участник и отговарят на следните задължителни изисквания: 

– въведени са в експлоатация с разрешение за ползване, издадено в 
срок не по-голям от 5 /пет/ години от датата на прехвърлянето им в 
собственост на Община Варна; 

– годни са за обитаване без необходимост от извършване на 
ремонтни и довършителни строително-монтажни работи; 

– при необходимост от промяна на предназначението и 
преустройство на предложените обекти, процедурата и всички 
съпътстващи я такси и плащания са за сметка на спечелилия публично 
оповестения конкурс участник, като тези средства не се заплащат от 
Община Варна на спечелилия публично оповестения конкурс участник. 

6. В случай, че пазарната стойност на предложените от спечелилия 
публично оповестения конкурс участник обекти, определена от 
независими оценители – утвърдени със заповед на Кмета на Община 
Варна, и одобрена от Общински съвет – Варна на основание чл.41, ал.2, 
във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС е по-голяма от достигнатата при публично 
оповестения конкурс цена, без включен ДДС, за имотите – частна 
общинска собственост, разликата над тази сума се заплаща, по утвърден от 
Общински съвет – Варна график, от Община Варна на спечелилия 
публично оповестения конкурс участник. 

7. В случай, че пазарната стойност на предложените от спечелилия 
публично оповестения конкурс участник обекти, определена от 
независими оценители – утвърдени със заповед на Кмета на Община 
Варна, и одобрена от Общински съвет – Варна на основание чл.41, ал.2, 
във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС е по-малка от достигнатата при публично 
оповестения конкурс цена, без включен ДДС, за имотите – частна 
общинска собственост, разликата до тази сума се заплаща от спечелилия 
публично оповестения конкурс участник в приход на бюджета на Община 
Варна. 

8. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения 
конкурс участник, задължително да се включват горепосочените условия. 

9. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението, като контрола от страна на 



Община Варна по извършването на огледите и приемането на 
предложените обекти от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, да се осъществява от оторизирани представители на район 
„Младост” и на дирекция „Общинска собственост” при Община Варна. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 Г-н Симеонов чете предложенията за Морската градина и 
Аспарухов парк. 
 

Панко АНЧЕВ 
Колеги, ние преди време възложихме на Кмета да води разговори с 

Министерският съвет да деактува Морската градина от публична държавна 
в публична  

общинска собственост. Ние отказваме ли се от тази идея или се 
съгласяваме с Кмета? 

 
Орлин СИМЕОНОВ 
С две думи искам да обясня. Кмета какво е искал – не е искал, не съм 

му съветник, нито пиар, но доколкото схванах, неговото становище е за 
безвъзмездно управление. На този етап това ни устройва нас да ги вземем 
тези два имота, именно при безвъзмездно управление. Ние можем да се 
разпореждаме относно ползването на тези два парка. По отношение на 
собствеността  не може на този етап, с оглед действащото законодателство 
да бъдат деактувани, тъй като са изключително държавна собственост. 
Това е първата стъпка. 

 
Панко АНЧЕВ 
Господин Симеонов, аз цитирах Кмета, просто за да вляза в темата. 

Мен не ме интересува какво е казал. Това не е толкова важно. Аз 
напомням, че ние имаме такова решение. При това няколко пъти сме го 
вземали, да направим постъпки тази собственост да стане публична- 
общинска, от публична-държавна. Това питам – отказваме ли се от тази 
идея или не се отказваме? 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не се отказваме от тази идея. Друг е въпроса какви права ни дава 

закона. ........ решенията да бъдат гласувани анблок. 
 
Резултати от гласуването: за-26, против-0, въздържали се-2, 

предложението се приема. 
 



 3503-11. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и по предложение на 
областния управител на област с административен център Варна с вх.№РД10-
0600/85/08.08.2011 г., Общински съвет-Варна възлага на кмета на община 
Варна да предприеме действия пред Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството, Министерството на културата и областния управител, за 
процедиране по реда на чл.15 от ЗДС, относно имоти – изключителна държавна 
собственост, представляващи Паметник на градинското и парковото изкуство  
„Историческо ядро на морската градина”, намираща се в гр.Варна, район 
„Одесос” с площ 111 301 кв.м. и в гр.Варна, район „Приморски” с площ от 
330 632 кв.м., актуван с АИДС №№1201 и 1202 от 05.07.2011 г. 
 /за-26, против-0, въздържали се-2/ 
 
 
 
 3504-11. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и по предложение 
на областния управител на област с административен център Варна с вх.№РД-
06-0600/424/08.08.2011 г., Общински съвет-Варна възлага на кмета на община 
Варна да предприеме действия пред Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството, Министерството на културата и областния 
управител, за процедиране по реда на чл.15 от ЗДС, относно имот – публична 
държавна собственост, представляващ Аспарухов парк: земя с площ 302 000 
кв.м., и земя с площ от 147 000 кв.м., находящ се в община Варна, гр.Варна, 
кв.Аспарухово – Аспарухов парк, актуван с акт за публична държавна 
собственост №2288 от 12.02.1999 г. 
 /за-26, против-0, въздържали се-2/ 
 
 

Резултати от проверка на кворума тук-34, отсъстват-17.  
 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, подлагам на гласуване всички предложения за безвъзмездно 

ползване да бъдат изчетени, дискутирани и гласувани анблок. Ако срещу 
някой има опции да бъде извадено  и да бъде гласувано отделно. Който е 
съгласен, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за-31, против-0, въздържали се-2, 

предложението се приема. 
 
 Г-н Симеонов чете всички предложения за безвъзмездно управление 
от т.2 до т.17 от комплекта с решения на ПК „Собственост и 
стопанство” и изискващи квалифицирано мнозинство при гласуването. 
  



Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, поименно гласуване. 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3505-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 4 от 
ЗОС, във връзка с чл. 48, ал.1, т.2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх.№ ОС 11-1500/1/03.05.2011г., Общински съвет – 
Варна  учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение 
“ Асоциация на българските черноморски общини” , ИН по БУЛСТАТ 
103133943, върху част от имот – частна общинска собственост, находящ се 
в гр. Варна, бул. “Осми Приморски полк” № 67а, 1-ви п.р., кв. 442, 
представляващ двуетажна сграда на сутерен с идентификатор 
10135.1505.220.4 и застроена площ 108 кв.м. – предмет на   
АОС№591/30.04.1998г., а именно: втори етаж, състоящ се от 4 стаи, един 
коридор и два балкона. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на Сдружение 
“Асоциация на българските черноморски общини” за срок от 10 (десет) 
години.   

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху 
описаната част от имота. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
          Решението не се приема. 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3506-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 

ал.1 от ЗОС и във връзка с чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ, и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД 11 - 2500/1/31.03.2011 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на Оздравително училище “Д-р. Н. Димитров” , част от имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, к.к. “Св. св. 
Константин и Елена”  ул. 28, № 28, Оздравително училище “Д-р. Н. 
Димитров”, представляващ 2/3 (две трети) идеални части от имот, състоящ 
се от земя- поземлен имот № 10135.2564.1132, с площ 4 969.00кв.м. и 
сгради: 

- сграда  № 10135.2564.1132.1 със застроена площ 348.00 кв.м., 
състояща се от един полуподземен етаж и 3 надземни етажа 

- сграда № 10135.2564.1132.2, със застроена площ 427.00кв.м., 
състояща се от 2 етажа, част на изби със застроена площ 234.00 кв.м. 



- сграда № 10135.2564.1132.3, със застроена площ 186.00кв.м., 
състояща се от 1 етаж, част на изба със застроена площ 76.00кв.м. 

Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС № 
5618/02.04.2009г.   

Безвъзмездното управление се учредява на Оздравително училище 
“Д-р. Н. Димитров” за срок от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключване на договор за безвъзмездно управление на Оздравително 
училище “Д-р Н. Димитров”, както и осъществяването на всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
          Решението не се приема. 

 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3508-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с  
писмо вх. № Д-9-9200/1475/18.04.2011г. от Министъра на правосъдието и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д – 9 – 
9200/1475/13.05.2011 г., Общински съвет – Варна: 

1. Изменя свое решение №1486-4 по Протокол № 16/20.07.2009г., като 
текста се чете: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.3 от 
ЗОС, във връзка с чл. 8, ал.1 от НРПУРОИ и §30 от Закона за държавния 
бюджет за 2009 година  и писмо вх. № Д-9-9200/1475/18.04.2011г. от 
Министъра на правосъдието Общински съвет-Варна дава съгласие да бъде 
предоставен за безвъзмездно управление  на Министерство на 
правосъдието  за нуждите на Районна прокуратура-Варна част от имот-
публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар 
Освободител”№ 150, Средношколски общежития, 5-ти п.р., кв. 996, УПИ 
І-„общежития”, представляваща 11 (единадесет) стаи и коридор в лявата 
част на приземен етаж, блок „Б” в сградата на Средношколско общежитие 
“Михаил Колони” с обща площ 254 (двеста петдесет и четири) кв.м. 
(съгласно приложена схема), при граници на имота: ул. „Кирил Шиваров”, 
8-етажна сграда-ТПО,  4-етажна сграда - Клиника по офталмология, ул. 
„Дойран”. 

За имота има съставен акт за публична общинска собственост № 
5380/26.11.2008 г.  

Безвъзмездното управление се учредява на Министерство на 
правосъдието  за срок от 5 (пет) години.” 

1. Възлага на Кмета на Община Варна подписването на анекс към 
договор Договор №. Д-9-9200/1475/12.11.2009г., сключен между Община 
Варна и Районна прокуратура-Варна, с който да се промени  носителя на 



безвъзмездно право на управление - Районна прокуратура-Варна с 
Министерство на правосъдието. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
          Решението не се приема. 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3509-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 
ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.48, ал. 1, т.2 от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС – 10 – 9909/1/16.07.2010 г., 
Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване  на  
Фондация “Роден край”  върху павилион № 9 с площ 6,76 кв.м. и павилион 
№ 23 с площ 5,60 кв.м., находящи се в гр. Варна, ул.„Войнишка” № 3,  
въведени в експлоатация с Разрешение за ползване № 335/11.08.1998г., 
издадено от Районна инспекция за териториалноустройствен и строителен 
контрол – Варна.  

Безвъзмездното право на ползване се учредява на Фондация “Роден 
край”  за срок от 10 (десет) години.  

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху 
описаните павилиони. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
          Решението не се приема. 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3510-11. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, съгласно свое решение № 1940-
4/28/28.05.2005 г. и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д – 
6 – 9200/1265/13.05.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява  пазарната  
оценка, изготвена  от  оценител  на  имоти, във  връзка  с анексиране на  
сключен договор №Д-6-9200 /1265/ 27.10.2006г. за учредяване на 
безвъзмездно право на строеж на Българската православна църква за 
изграждане на православен храм „Св. Андрей Първозвани”  върху 
недвижим имот – частна общинска собственост по АОС №3850/16.05.2006 
г., съставляващ поземлен имот с идентификатор № 10135.2562.193 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и две.сто 
деветдесет и три), по кадастрална карта на район „Приморски”, целият с 
площ 2 731, 00 (две хиляди седемстотин тридесет и един) кв.м., идентичен с 
УПИ ІІ – „православна църква”, кв.10, по плана на 19 м.р. на гр. Варна, ж.к. 



„ Чайка” , в размер на 463 000, 00 (четиристотин шестдесет и три хиляди) 
лева, без включен  ДДС.  

Общински съвет възлага на Кмета на Община Варна да сключи анекс 
към договор №Д-6-9200/1265/27.10.2006г. както и осъществяването на 
всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 
  /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
          Решението не се приема. 
 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3511-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 

АПК, във връзка с писмо вх. № Д-3-9200/586/27.04.2011г. от Директора на 
РИМ-Варна и съгласно раздел ІV, чл. 13 от Договор № Д-3-
9200/586/18.07.2003г., Общински съвет – Варна изменя свое решение № 
2400-3 по Протокол № 42/05.02.2003 г., в следния смисъл: 

1.Допуска поправка на очевидна фактическа грешка, като навсякъде в 
решението вместо „безвъзмездно ползване” да се чете „безвъзмездно 
управление”. 

2.Като от решението отпадне следния текст:   
„...6. Ул. „Ген. Радко Димитриев” № 8 (осем) – парцел Х-15 (десет-

петнадесет), кв. 409 (четиристотин и девет) по плана на 4 (четвърти) п.р. на 
гр. Варна с АОС № 1774 (хиляда седемстотин седемдесет и четири) от 
24.04.2000 г. Имотът представлява: една основна едноетажна сграда със 
застроена площ от 135 (сто тридесет и пет) кв.м., състояща се от избени 
помещения, етаж и използваемо подпокривно пространство; три постройки 
съответно със застроени площи – 42,50 (четиридесет и две цяло и петдесет) 
кв.м., 45,00 (четиридесет и пет) кв.м. и 33,60 (тридесет и три цяло и 
шестдесет) кв.м.; земя с площ 528 (петстотин двадесет и осем) кв.м.  

Граници на имота: ул. „Ген. Радко Димитриев”, парцели І-1, ІІ, ХІ-
14. 

 ... 9. ул. „Славянска” № 21 (двадесет и едно), имот пл. №21 (двадесет 
и едно), кв. 722 (седемстотин двадесет и две) по плана на 3 (трети) п.р. на 
гр. Варна с АОС № 604 (шестстотин и четири) от 19.02.1998г. „РИМ-
Варна” ползва част от имота, а именно: Част от първи етаж на сградата – 
вдясно от детска ясла №1 „Щастливо детство”. Собственост на Община 
Варна са 17/24 (седемнадесет двадесет четвърти) ид.ч. от първи етаж, 
целия със застроена площ от 204,90 (двеста и четири цяло и деветдесет 
стотни) кв.м. Останалите 7/24 (седем двадесет и четвърти) ид.ч.  от първи 
етаж на сградата са държавна собственост. 



Граници на имота: ул. „Славянска”; частта от първи етаж, ползвана 
от детска ясла № 1 „Щастливо детство”, вътрешен двор....” 

3. Възлага на Кмета на Община Варна подписването на договор в 
съответствие с настоящото решение на Общински съвет – Варна.    
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
          Решението не се приема. 
 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 3512-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 
ал.1 от ЗОС и във връзка с чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ, и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-9302/98/13.05.2011 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на  ОУ “Добри Чинтулов” , имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ул. “Милосърдие” №12, Основно 
училище “Добри Чинтулов” подрайон:16, кв.:18, представляващ поземлен 
имот с площ 14600.00 кв.м., УПИ:II-“Основно Училище” и училищна 
сграда с площ 2251.00 кв.м., и свързани помежду си отделни сгради:  
   - Сграда “А-Б” с площ 964.00 кв.м., състояща се от четири етажа и 
сутерен 
 - Сграда “В” с площ 462.00 кв.м., състояща се от един етаж и сутерен 
 - Сграда “Г” с площ 507.00 кв.м., състояща се от един етаж и сутерен 
 - Физкултурен салон, състоящ се от един етаж с площ 238.00 кв.м. 

 - Топла връзка между физкултурния салон и блок “А-Б”, 
представлява сграда на един етаж със застроена площ 80.00 кв.м., без стол 
№ 17 и бюфет. 

Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС № 
4943/14.04.2008г.   

Безвъзмездното управление се учредява на ОУ “Добри Чинтулов” за 
срок от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключване на договор за безвъзмездно управление на ОУ “Добри 
Чинтулов”, както и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
          Решението не се приема. 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3513-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 
ал.1 от ЗОС и във връзка с чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ, и по предложение на 



Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-9302/97/13.05.2011 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на  ОУ “Капитан Петко Войвода”,  имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, кв. Галата, Основно Училище 
“Капитан Петко Войвода”, кв. 1,пл. № 216, представляващ поземлен имот с 
площ 11490.00 кв.м., УПИ: - “Училище” и сгради: 
 -Училищна сграда с площ 638.00кв.м., етажност – три етажа и сутерен  

 - Двуетажна сграда с площ 568.00 кв.м., без стол № 13. 
Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС № 

2947/12.03.2004г.   
Безвъзмездното управление се учредява на ОУ “Капитан Петко 

Войвода” за срок от 10 (десет) години. 
Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 

сключване на договор за безвъзмездно управление на ОУ “Капитан Петко 
Войвода”, както и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението.  
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
          Решението не се приема. 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3514-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 
ал.1 от ЗОС и във връзка с чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ, и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-9302/96/13.05.2011 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на  ОУ “Добри Войников” , имот-публична общинска 
собственост, находящ се в Област Варна, Община Варна, с. Каменар, ОУ 
“Добри Войников” кв.:38, УПИ:II-“ Училище”, представляващ поземлен 
имот с площ 24567.00 кв.м., и сгради:  

  - Училищна сграда, състояща се от четириетажно тяло със застроена 
площ 915.00 кв.м. 
и полуподземен етаж с обща застроена площ 1029.00кв.м. 

 - Училищна сграда, състояща се от двуетажно тяло със застроена 
площ 897.00 кв.м. и полуподземен етаж със застроена площ 920.00 кв.м., 
без стол № 42. 

Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС № 
6220/17.12.2010г.   

Безвъзмездното управление се учредява на ОУ “Добри Войников” за 
срок от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключване на договор за безвъзмездно управление на ОУ “Добри 



Войников”, както и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
          Решението не се приема. 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3515-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 
ал.1 от ЗОС и във връзка с чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-9302/99/13.05.2011 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ОУ “Климент Охридски”,  имот-публична общинска 
собственост, находящ се в с. Константиново, Основно Училище “Климент 
Охридски”, кв.:57, представляващ поземлен имот с площ 6 935.12 кв.м., 
УПИ II – 384 и училищна сграда, състояща се от два етажа и сутерен с 
площ 323 кв.м.,  без стол № 39 и бюфет. 

Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС № 
4260/19.03.2007г. 

Безвъзмездното управление се учредява на ОУ “Климент Охридски” 
за срок от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключване на договор за безвъзмездно управление на ОУ “Климент 
Охридски”, както и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
          Решението не се приема. 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3516-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 
ал.1 от ЗОС и във връзка с чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ОБС 11  - 9303/110/13.06.2011 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат предоставени за безвъзмездно 
управление на следните имоти:  

1. “Детска ясла” № 7, находяща се в гр.Варна, ул. “Роза”, 25 м.р., 
представляваща поземлен имот с площ 5600 кв.м. и сграда, състояща се от 
четири блока със застроена площ общо 869.00 кв.м., предмет на АОС № 
410/07.11.1997г., в полза на “Детска ясла” № 7, представлявана от Петя 
Динова Дечева  

2. “Детска ясла” № 11, находяща се в гр.Варна, ж.к. “Младост”, 16 
подрайон, представляваща поземлен имот с площ 5077 кв.м. и сграда, 



състояща се от четири блока със застроена площ общо 1312.00 кв.м., 
предмет на АОС № 408/06.11.1997г, в полза на  “Детска ясла” № 11, 
представлявана от Диана Агоп Кунева 

3. Детска ясла № 14 “ Звънче” , находяща се в гр.Варна, ул. “Рила” № 
2, кв.463, I-ви подрайон, парцел II, представляваща поземлен имот с площ 
2996 кв.м. и сграда, състояща се от четири блока със застроена площ 
982.00 кв.м.,предмет на АОС № 403/14.10.1997г. в полза на Детска ясла № 
14 “Звънче”, представлявана от Златина Николова Иванова 

4. Детска ясла № 13 “ Русалка” , находяща се в гр. Варна, ж.к. 
“Младост”, район II, представляваща поземлен имот с площ  5600 кв.м. и 
сграда, състояща се от пет блока със застроена площ 1357.00 кв.м.,предмет 
на АОС № 614/04.03.1998г, в полза на Детска ясла № 13 “Русалка”, 
представлявана от Жасмина Петрова Василева 

5. “ Детска ясла” № 8, находяща се в гр.Варна, ул. “Евлоги Георгиев”, 
8 район: 24 кв. 17, представляваща поземлен имот с площ 5400 кв.м. и 
сграда, състояща се от четири блока със застроена площ 869.00 кв.м., 
предмет на АОС № 615/05.03.1998г в полза на  “Детска ясла” № 8, 
представлявана от Дарина Ангелова Йорданова 

6. Детска ясла № 4 “ Приказен свят” , находяща се в гр.Варна, бул. 
“Чаталджа” № 111, подрайон 2, кв.860, УПИ – I за детски ясли 
представляваща поземлен имот с площ 1699.00 кв.м. и сграда, състояща се 
от: 

-избен етаж на кота – 5.00 м, със светла площ 57.13кв.м. 
-избен етаж на кота – 2.20 м, със светла площ 120кв.м. 
-I етаж със застроена площ 485.43 кв.м. 
-II етаж със застроена площ 486.67кв.м., 

предмет на АОС № 4949/25.06.2008г в полза на Детска ясла № 4 “Приказен 
свят”, представлявана от Даринка Стефанова Георгиева. 

7. Детска ясла № 9 ”Детелина” , находяща се в гр.Варна, кв. 
“Аспарухово”, ул.“Средец”№ 12, подрайон: 27 кв.:18, УПИ: II - “За детска 
градина”, представляваща поземлен имот с идентификатор 10135.5502.158, 
с площ 5635 кв.м. и три сгради: 

-сграда с идентификатор 10135.5502.158.1, с площ 324.00кв.м. 
-сграда с идентификатор 10135.5502.158.2, с площ 772.00кв.м. 
-сграда с идентификатор 10135.5502.158., с площ 170.00кв.м., 
предмет на АОС № 6356/18.03.2011г., в полза на Детска ясла №9 

”Детелина”, представлявана от Геновева Иванова Иванова. 
8. Детска ясла № 5 “Михаил Иванов” , имот-публична общинска 

собственост, находяща се в гр.Варна, ул. “Димитър Полянов”, №3, 
представляваща поземлен имот с площ 2300 кв.м и двуетажна сграда със 
застроена площ 512.00кв.м., предмет на АОС № 1830/16.06.2000г., в полза 
на Детска ясла № 5 “Михаил Иванов”, представлявана от Иринка 
Георгиева Найденова 



9. Детска ясла № 3, “ Зайо Байо” , находяща се в гр.Варна, ул. 
“Парижка Комуна”, №25, район 10, кв.390, представляваща поземлен имот 
с площ 4900 кв.м. и двуетажна сграда със застроена площ 479 кв.м., 
предмет на АОС № 2646/30.07.2003г., в полза на Детска ясла № 3, “Зайо 
Байо”, представлявана от Вера Василева Йорданова.  

10. Детска ясла № 2, “ Санаториална” , находяща се в гр.Варна, ж.к. 
“Чайка”, подрайон: 20, кв.7, УПИ: “За детски дом и ясли”, представляваща 
поземлен имот с идентификатор 10135.2562.163 и с площ 5646 кв.м. 
Състои се от седем броя сгради: 

-двуетажна сграда с идентификатор 10135.2562.163.1, с площ 
212.00кв.м. 

-едноетажна сграда с идентификатор10135.2562.163.2, с площ 
193.00кв.м. 

- двуетажна сграда с идентификатор 10135.2562.163.3, с площ 
210.00кв.м. 

-едноетажна сграда с идентификатор 10135.2562.163.4, с площ 
15.00кв.м. 

- едноетажна сграда с идентификатор 10135.2562.163.5, с площ 
43.00кв.м. 

- двуетажна сграда с идентификатор 10135.2562.163.6, с площ 
182.00кв.м. 

-двуетажна сграда с идентификатор 10135.2562.163.7, с площ 
217.00кв.м., 
предмет на АОС № 6348/18.03.2011г., в полза на Детска ясла № 2, 
“Санаториална”, представлявана от Стилиана Вълчева Петрова. 

11. Детска ясла № 1, находяща се в гр.Варна, ул. “Славянска”, №21, 
район: 3, кв.722, пл. №21, представляваща 17/24 ид. части от втори 
надпартерен етаж от четириетажна сграда със застроена площ 204.94кв.м., 
70% ид. части от общите части на сградата и 70% ид. части от дворно 
място, цялото от 521.00 кв.м., предмет на АОС № 604/19.02.1998г. в полза 
на Детска ясла №1, представлявана от Антоанета Иванова Караджова. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключване на договор за безвъзмездно управление на детските ясли за срок 
от 10 (десет) години, както и осъществяването на всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
          Решението не се приема. 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3517-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 4 от 
ЗОС, във връзка с чл. 48, ал.1, т.2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 



на Община Варна с вх. № ОБС 11  - 9200/2/13.06.2011 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Българска 
асоциация Диабет”, ИН по БУЛСТАТ 121462057, върху имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Воден” № 18, кв. 19, 8-
ми п.р., ПИ с идентификатор 10135.1507.394, представляващ самостоятелен 
обект в сграда № 1 с идентификатор 10135.1507.394.1.1, със застроена площ 
44 (четиридесет и четири) кв.м. – предмет на АОС № 835/01.09.1998 г. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на Сдружение 
„Българска асоциация Диабет” за нуждите на Сдружение „Асоциация на 
диабетно-болните”-Варна за срок от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху описания 
имот. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
          Решението не се приема. 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3518-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
39, ал. 4 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 
11-9302/103/18.05.2011г., Общински съвет – Варна решава да бъде 
предоставено за безвъзмездно за ползване на МБАЛ “ Света Анна – 
Варна” АД, следните закупени от Бюджет 2010 на Община Варна, функция 
“Здравеопазване” активи – собственост на Община Варна – медицинска 
апаратура, медицинско оборудване и инструментариум на обща стойност – 
402 791, 42 лв., както следва: 

• Неврохирургичен инструментариум за обща  и микрохирургия и 
ръчен трепан  на обща стойност 83 957, 90 лв. 

• Оборудване и аксесоари за ортопедия на обща стойност 40 141, 98 лв. 
• Стандартни и финни костни щипци по Керисон на обща стойност  46 

492, 74 лв. 
• Електрокоагулационен апарат (електронаж) на стойност 18 000 лв.  
• Апарат за очистване на плазма от токсични вещества на стойност 

79 198, 80 лв. 
• Мобилна електрохидравлична екстензионна 8-секционна 

операционна маса за ортопедия на стойност 135 000 лв. 
Разходите по поддръжка и техническо обслужване на същите да 

бъдат за сметка на МБАЛ “Света Анна – Варна” АД. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
          Решението не се приема. 



     
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3519-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 
ал.1 от ЗОС и във връзка с чл. 6, ал.4 и чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 11-
1800/10/08.07.2011г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 
предоставени за безвъзмездно управление  на Регионална библиотека 
„ Пенчо Славейков”-Варна с ЕИК по БУЛСТАТ 000085463, 
представлявана от Емилия Веселинова Станева-Милкова–Директор, 
следните  имоти-общинска собственост: 

-бул. „Осми Приморски полк” № 43, част от ниско тяло „А” – 
предмет на АОС № 654/27.05.1998 г. – публична общинска собственост; 

-бул. „Осми Приморски полк” № 110, част от административни 
помещения на І-ви етаж (от № 1 до № 14 и № 40 и 41) и сутерен – предмет 
на АОС № 902/25.11.1998 г. – публична общинска собственост; 

-ул. „Генерал Паренсов” № 3, помещения в подблоково пространство 
- предмет на АОС № 1887/18.09.2000 г. - частна общинска собственост; 

-ул. „Македония” № 102, помещения в подблоково пространство – 
предмет на АОС № 815/01.09.1998 г. – частна общинска собственост.  

Безвъзмездното управление се учредява на Регионална библиотека 
„Пенчо Славейков”-Варна  за срок от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключване на договор за безвъзмездно управление на Регионална 
библиотека „Пенчо Славейков”-Варна, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
          Решението не се приема. 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3520-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 
ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 5 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-0404/84/21.06.2011г., Общински 
съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Областна 
дирекция на МВР – Варна върху следните движими вещи  - общинска 
собственост: 

• Мотоциклет марка “СУЗУКИ ХF 650”, шаси № JSIAC111200-108139, 
двигател № Р411-109575, рег. № В 4465 К; 



• Мотоциклет марка “СУЗУКИ ХF 650”, шаси № JSIAC111200-108136, 
двигател № Р411-109548, рег. № В 4463 К; 

• Мотоциклет марка “СУЗУКИ ХF 650”, шаси № JSIAC111200-108138, 
двигател № Р411-109573, рег. № В 4464 К; 

• Мотоциклет марка “СУЗУКИ ХF 650”, шаси № JSIAC111200-108140, 
двигател № Р411-109509, рег. № В 4467 К; 

• Мотоциклет марка “СУЗУКИ ХF 650”, шаси № JSIAC111200-108102, 
двигател № Р411-109576, рег. № В 4466 К; 

• Мотоциклет марка “СУЗУКИ ХF 650”, шаси № JSIAC111200-107388, 
двигател № Р411-108703, рег. № В 4462 К; 
      Безвъзмездно право на ползване се учредява на ОД на МВР – Варна за 
срок от 5 (пет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху 
описаните движими вещи. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
          Решението не се приема. 

 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Аз имам мнение и съображение по отношение на т. 13 подточка 3 

“Вяра, Надежда и Любов”. Фондацията възмездно получава както от 
държавата, така и от общината доста крупна сума по отношение на 
социалната кухня. Самата сграда е предоставена от общината за ползване 
от фондацията за сумата от 270 лв. Същата дейност извършва и 
общинското предприятие, на цена два пъти и половина по-малка от 
Фондация “Вяра Надежда Любов”. Така или иначе ние им оставихме 75 
граждани от район “Приморски” да обгрижват и изхранват еднократно 
дневно. След като те така или иначе  ползват възмездно от общината тази 
собственост и възмездно получават доста крупни средства, смятам, че е по 
силите на тази фондация да плаща наем от 270 лв.  Още повече, че ние им 
учредяваме право на собственост в продължение на 10 години, а договорът 
им с общината е за още около няколко месеца, а с държавата около 7 
месеца. Предлагам да отпадне. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, уточнявам. Безвъзмездното право на ползване на Фондация 

“Вяра Надежда Любов”, има нужда от допълнително обсъждане ще се 
гласува отделно, а не анблок.  

 
Орлин СИМЕОНОВ 



Аз чух внимателно какво каза д-р Бояджиев и смея да се разгранича 
изцяло, тъй като не се работи с коректни данни. Искам това да е ясно на 
всички съветници. Тази фондация получава същите пари, които получава и 
общинското предприятие и отгоре на това предлага повече храна за децата. 
Длъжен съм да кажа, държа да има коректни изказвания, особено на някои, 
които са заинтересовани. 

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Аз съм заинтересован, защото няма социална кухня за хранене. 

Второ това не отговаря на фактологията. Може да се види какви плащания 
имат към общинското предприятие и към това, и да се раздели на броя на 
обслужваните хора и ще се получи различна цифра г-н Симеонов. Когато 
се смятат разходите на фондацията, се смятат и заплатите на хората, които 
са включени в тази фондация, които са партийни функционерки, както 
предишни, така и сегашни, и близка на така да се каже, на учредителките 
на фондацията. Категорично съм против фактологията да се изопачава, 
защото тя е такава каквато твърдят че е. Храната не е същата като 
заплащане от страна на общинското дружество, което се занимава със 
същата дейност, на много по-евтина цена и това, което се плаща на тази 
фондация. Не случайно беше прехвърлено от тази фондация, където се 
спестиха 300 000 лв. от бюджета на Община Варна, ако беше оставено 
цялото хранене на социално слабите на тази фондация в продължение на 3 
години. 

 
Павел ХРИСТОВ 
Аз подкрепям изказването на колегата Симеонов. Допълнение искам 

да направя – фондацията и нейната дейност е обсъждана на комисия и бяха 
изискани доклади, които да стане ясно колко социални услуги и на колко 
изпълнители на социални услуги се предоставят права на ползване на 
определени общински помещения и беше видно, че тенденцията беше 
такава – Общината върви към безвъзмездно предоставяне на доставчици на 
социални услуги. Очевидно и на следващите периоди услуги, които са 
останали за безвъзмездно ползване, също ще бъдат предлагани, а по 
отношение на кухнята – тя си върши работата. Това  е моето мнение. 

 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Аз излизам с процедурно предложение да спрем изказванията, 

защото се провалиха безвъзмездно право на ползване на училища, детски 
градини, където няма никаква политика, а пък сега за някаква фондация, 
където от сега е ясно, че няма да мине, седим и си приказваме половин час. 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 



 3507-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 4 от 
ЗОС, във връзка с чл. 48, ал.1, т.2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № Д – 7 – 9200/13/12.04.2011 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване, считано от датата на 
прекратяване на договора за наем, на Фондация “ВЯРА НАДЕЖДА 
ЛЮБОВ” , ИН по БУЛСТАТ 103775100, върху имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Драва Соболч” № 7а, 6-ти п.р., кв. 
658, представляващ масивна двуетажна сграда със застроена площ 63 
(шестдесет и три) кв.м., състояща се от две стаи и тоалет на всеки етаж – 
предмет на АОС № 1959/18.12.2000 г. 

 Безвъзмездното право на ползване се учредява на Фондация “ВЯРА 
НАДЕЖДА ЛЮБОВ” за срок от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху 
описания имот 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-19, против-4, въздържали се-9, отсъстват-19/ 
          Решението не се приема. 
 
 
 

Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Тъй като става въпрос за бюджет, и дали това нещо е малко или 

голямо. Моето мнение е именно, че по такъв начин става изтичането и 
нерационалното управление на бюджета и съм категоричен, и това може да 
се докаже с цифри във времето. Да, наистина пътят е този да бъдат НПО-та 
да се отхвърли тежестта на общинските предприятия. Обаче, когато има с 
пъти разлика в цената, при което общинското предприятие извършва тази 
услуга и я прави добре, и я прехвърли към НПО или във времето това нещо 
се насрочило като практика. Именно това е проблем, по който изтичат 
обществени средства в областта на социалния сектор. Не го приемам като 
личен упрек. Аз също не давам юридически консултации на определена 
фондация, нито пък имам социална кухня, г-н Симеонов. И отново твърдя, 
че има заплащане във времето с пъти. 

 
 
Г-н Симеонов чете т.18 от комплекта с решения на ПК 

„ Собственост и стопанство”. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Поименно гласуване, колеги. 
 

 



 Резултати от поименното явно гласуване: за-25, против-0, въздържали 
се-9, отсъстват-17. Решението не се приема. 

 
 
Г-н Симеонов чете т.19 от комплекта с решения на ПК 

„ Собственост и стопанство” 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, поименно гласуване. 
 
 

 3521-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 
ал. 3 от ЗОС, чл. 47, ал.1  от НРПУРОИ и във връзка чл. 30 от Закона за 
пощенските услуги и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д 
4 - 9200/516/28.06.2011 г., Общински съвет – Варна: 

1.  Одобрява експертна оценка на: 
1.1. пазарна стойност на възмездното право на ползване за срок от 3 

години върху част от имот, находящ се в гр. Варна,  ул.“Тодор 
Влайков”№14, а именно: две помещения и коридор от масивна сграда с 
площ 46,65 кв.м. – предмет на АОС № 1852/27.07.2000г. в размер на 15 400 
(петнадесет хиляди и четиристотин) лева без ДДС;  

1.2. пазарна стойност на възмездното право на ползване за срок от 3 
години върху част от имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Владислав 
Варненчик”, бл. 48, а именно: помещение и тоалет в предблоковото 
пространство с площ 48,64 кв.м. – предмет на АОС № 2004/11.01.2001г.,  в 
размер на 16 100 (шестнадесет хиляди и сто) лева без ДДС;  

1.3. пазарна стойност на възмездното право на ползване за срок от 3 
години върху част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Стефан Богориди” 
№ 3, а именно: три помещения в партера на жилищна сграда с площ 47 
кв.м. – предмет на АОС № 26/02.12.1996г.,  в размер на 19 800 
(деветнадесет хиляди и осемстотин) лева без ДДС. 

2. Учредява възмездно право на ползване на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” 
ЕАД с ЕИК 121396123, върху части от следните имоти-частна общинска 
собственост:   

2.1.  ул.“Тодор Влайков”№14, ПИ с идентификатор 10135.51.128.9, 
12-ти п.р. по плана на гр. Варна, представляваща две помещения и коридор  
с обща  площ 46,65 (четиридесет и шест цяло шестдесет и пет стотни) кв.м. 
– предмет на АОС № 1852/27.07.2000г., на стойност 15 400 (петнадесет 
хиляди и четиристотин) лева без ДДС;  

2.2. бул. “Владислав Варненчик”, бл. 48, ПИ с идентификатор 
10135.3515.479.28.2, 16-ти п.р. по плана на гр. Варна, представляваща 
помещение и тоалет в предблоковото пространство с обща площ 48,64 
(четиридесет и осем цяло шестдесет и четири стотни) кв.м. – предмет на 



АОС № 2004/11.01.2001г., на стойност 16 100 (шестнадесет хиляди и сто) 
лева без ДДС ;  

2.3. ул. “Стефан Богориди” № 3, кв. 29, 8-ми п.р. по плана на гр. 
Варна, представляваща три помещения в партера на жилищна сграда с 
обща площ 47 (четиридесет и седем) кв.м. – предмет на АОС № 
26/02.12.1996г., на стойност 19 800 (деветнадесет хиляди и осемстотин) 
лева без ДДС. 

Възмездното право на ползване се учредява на „БЪЛГАРСКИ 
ПОЩИ” ЕАД за срок от 3 (три) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за  възмездно право на ползване върху описаните 
части от имотите, както и осъществяването на всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-28, против-0, въздържали се-4, отсъстват-19/ 

 
 
Г-н Симеонов чете т.20 от комплекта с решения на ПК 

„ Собственост и стопанство” 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Поименно гласуване. 
 
 
 

 3522-11. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал.2 и 
чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС и във връзка с чл.32, т.1, чл.33, ал.1 и чл.35, ал.1, ал.2 
от НУРУЖГНПОЖ по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 
11 - 9302/141/04.07.2011 г., Общински съвет – Варна променя 
предназначението на жилища от фонд ”Настаняване под наем на граждани 
с установени жилищни нужди” във фонд ” Жилища за продажба”,  и взема 
решение за продажба на общински жилища на лицата, съгласно 
Приложение. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-21, против-1, въздържали се-11, отсъстват-18/ 
          Решението не се приема. 

 
 

Пламен НАЧКОВ 
 Използвам възможността от името на цялата група да обясня, защо 

сме против продажбата на жилища. Проблема независимо, че е вързан и с 
приходи в бюджета от разговорите и информацията, с която ние 
разполагаме от общинската администрация, е че не е допълнително 



разговаряно с кандидатите за покупка на жилища, а механично на база на 
молбите, подавани преди две-три години се прави  предложение за 
прехвърляне от един фонд в друг. По този начин, надеждността или 
възможността да се купят жилища от наемателите, които са единствените 
купувачи е сведена до минимум, тъй като в  последните две-три години 
икономическата ситуация е рязко изменена, и поне аз с хората,  които са 
идвали на приемен ден при мен във връзка с покупка на жилища, 
поставят въпроса, че те не са удовлетворени дори и на данъчна оценка. 
Интереса на възможния купувач и единствен е сведен до минимум. Така 
че, реалността да влязат от продажба дори и 10 % от тези 150 жилища е 
минимална. Затова ние не подкрепяме този начин на подготовка на 
материалите и внасянето им в Общински съвет без предварително да са 
анализирани какви са реалните възможности за покупка. 

 
Драгомир ДОНЧЕВ 
Само една реплика към колегата. По принцип покупката не е ли 

опция? Всеки сам да си прецени. Ние предлагаме опцията, а пък те да си 
преценят дали могат или не могат. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Всичко се дължи на опита, да обясня на колегата. След като вземем 

това решение администрацията със заповед му дава едномесечен срок ли 
беше, тримесечен срок ли, да си го закупи. Не може една молба от един 
желаещ да си закупи жилището да я разгледаме след три години  и да 
знаем, че той отстоява молбата си. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Предлагам, понеже дискусията е около това дали е актуализирано, 

дали не е актуализирано, дали го искат или не го искат и т.н., преди  
малко в разговор с г-жа Трендафилова – Директор на Дирекция 
“Общинска собственост”, тя каза, че всички преписки са актуализирани. 
Предлагам да дадем думата на г-жа Трендафилова. 

 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Според мен е напълно безсмислено, гласуването не мина. Какво от 

това. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Гласуването мина, няма смисъл от даване на думата. 
 
Г-н Симеонов тече т.21 и т.21.1 от предложенията за решения на 

ПК „Собственост и стопанство” 
 



Пламен  НАЧКОВ 
Тук не става въпрос за сделката, а става въпрос, че ние на предното 

заседание на Общински съвет отхвърлихме това решение. По този начин 
преписката е приключена. Не може по молба на заинтересованото лице от 
сделката да възстановим преписката, тъй като в ЗМСМА пише кои могат да 
възстановят и да обжалват решение на Общинският съвет, това е Кмета, 
областния управител. Това, че страната иска повторно разглеждане, 
неговата молба, трябваше да бъде отнесена към Кмета, който да подготви 
повторно предложение.  Аз отсъствах от това заседание на комисията. 
Същият казус се  разгледа по отношение на преписката за “Роза” № 21, 
където ПК “Собственост и стопанство” прие предложението и отхвърли  
молбата на заинтересованата страна за ликвидиране на съсобственост. В 
случая, считам, правим чисто процедурно нарушение. Затова моля за 
съвестта на колегите да гласуват, да не ощетяваме и да не нарушаваме за 
пореден път Правилника на общински съвет и ЗМСМА. Това, че е 
разгледано, и че има решение, както ми каза председателя на комисията, 
това не е основанието да се вкара в дневния ред. Трябва да има 
предложение на Кмета. Нямам нищо против да го гледаме допълнително. 
Затова моето предложение е още на пазарната оценка да преценим дали 
трябва да приемаме това предложение, което председателя на комисията ни 
предостави. 
 

Орлин СИМЕОНОВ 
Предлагам всички точки, където се взема решения за оценка и 

продажба да се изчитат и двете решения и да се гласуват анблок. 
 
Резултати от гласуването: за-31, против-1, въздържали се-0, 

предложението се приема. 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3523-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО – 30 499/11.04.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляващ  97,50 (деветдесет и седем цяло и петдесет стотни) м2 
идеални части от ПИ с идентификатор № 10135.1507.183 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда петстотин и седем.сто осемдесет и три)  целия с 
площ 195 (сто деветдесет и пет) м2 с административен адрес гр. Варна, ул. 
„ Драгоман” № 11 в размер на 84 030 (осемдесет и четири хиляди и 
тридесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 



861,85 (осемстотин шестдесет и един лева и осемдесет и пет стотинки) лева, 
без включен ДДС. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-23, против-6, въздържали се-4, отсъстват-18/ 
Решението не се приема. 
 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

3524-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна, 
и по предложение на Кмета на Община Варна, Общински съвет - Варна  
решава да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, 
и от друга страна Петър Тодоров Тодоров, чрез продажба  на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес  гр. Варна, ул. 
„ Драгоман” № 11,  представляващ  97,50 (деветдесет и седем цяло и 
петдесет стотни) м2  идеални части от ПИ с идентификатор № 
10135.1507.183 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
седем.сто осемдесет и три), целият с площ 195 (сто деветдесет и пет) м2, 
при граници на имота: ПИ № 10135.1507.184 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. хиляда петстотин и седем. сто осемдесет и четири); ПИ № 
10135.1507.192 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и седем. 
сто деветдесет и две); ПИ № 10135.1507.180 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. хиляда петстотин и седем. сто и осемдесет) на съсобственика Петър 
Тодоров Тодоров. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 4486/25.06.2007 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 84 030 (осемдесет и четири хиляди и тридесет) лева, без включен 
ДДС на  Петър Тодоров Тодоров.  

Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването 
на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 
извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-23, против-6, въздържали се-4, отсъстват-18/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
Пламен НАЧКОВ 
От името на нашата група 15 минути почивка. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, 15 минути почивка. 



 
Почивката свърши, заемете местата си. 
 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
От името на ПП „Атака” 20 минути почивка, която се съчетае след 

това с обедната почивка. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, обявената почивка от „Атака” и след това обедна почивка до 

13.50 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Следобедно заседание – 14.00 часа 

 
Отсъстват следните общински съветници: 
Анелия Клисарова 
Анна Радева 
Валерия Ангелова 
Димо Стоев 
Добромир Кондов 
Ивайло Митковски 
Иван Славков 
Красимир Симов 
Петър Липчев 

 
 

Николай ПАШОВ 
Уважаеми господин председател, преди малко погледнах протокола и 

видях, че там е отбелязано, че аз съм отсъствал, аз бях в залата. Може би не 
сте чул, затова моля да бъде прегласувано последното решение. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, Николай Пашов оспорва гласуването.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Господин председател има обявен резултат. Краен. След това нашата 

група взе почивка. След това колегите от “Атака” поискаха да съчетаят 
обедната почивка. След като се обяви резултата съгласно Правилника  и 
няма заявка, която да оспорва гласуването... При положение, че има обявен 
резултат от Ваша страна, след два часа да прегласуваме нещо. Смятам, че.... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Правилника дава право на общинският съветник, преди публикуване 

на протокола да се запознае  със съдържанието и ако има претенции към 
решение да поиска повторното му решение. Така че, нека да не отиваме в 
юридическите хипотези, ако искате и да изслушате и адвокат-довереника. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Аз не искам да оспорвам правото на г-н Пашов. Но не е приключила 

сесията, за да се запознае с Протокола в седемдневен срок. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Разбирам, че той се е запознал по време на почивката и аз мисля, че е 

колегиално да уважим искането. 



 
Веселин МАРЕШКИ 
Многократно сме обяснявали, че няма оспорване на поименно 

гласуване. Това, ако си видите протоколите, ще видите колко пъти вие сте 
го твърдял, включително и д-р Станев и всички, които са запознати с това 
нещо. И аз съм искал да оспоря няколко пъти поименни гласувания и Вие 
сте ми казали, че “мандалото падна”. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници. 

Много ми е тъжно, че трябва да ви обяснявам Правилника.  Този правилник 
вие сте длъжни да го прочетете  първата година след полагане на клетвата  
и да си знаете правата и задълженията. Когато процедурата на гласуване 
или резултатът от него бъдат оспорени от общински съветник или група, 
такива веднага след приключването, председателят разпорежда то да бъде 
повторено прегласувано. Когато едно решение е гласувано поименно по 
аналогия прилагаме правото то да може да бъде прегласувано, ако е 
оспорено от общински съветник. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Поименно гласуване, колеги. 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3523-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО – 30 499/11.04.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляващ  97,50 (деветдесет и седем цяло и петдесет стотни) м2 
идеални части от ПИ с идентификатор № 10135.1507.183 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда петстотин и седем.сто осемдесет и три)  целия с 
площ 195 (сто деветдесет и пет) м2 с административен адрес гр. Варна, ул. 
„ Драгоман” № 11 в размер на 84 030 (осемдесет и четири хиляди и 
тридесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 
861,85 (осемстотин шестдесет и един лева и осемдесет и пет стотинки) лева, 
без включен ДДС. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-25, против-1, въздържали се-10, отсъстват-14, 1-не участва/ 
Решението не се приема. 
 

 
 



 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

3524-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна, 
и по предложение на Кмета на Община Варна, Общински съвет - Варна  
решава да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, 
и от друга страна Петър Тодоров Тодоров, чрез продажба  на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес  гр. Варна, ул. 
„ Драгоман” № 11,  представляващ  97,50 (деветдесет и седем цяло и 
петдесет стотни) м2  идеални части от ПИ с идентификатор № 
10135.1507.183 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
седем.сто осемдесет и три), целият с площ 195 (сто деветдесет и пет) м2, 
при граници на имота: ПИ № 10135.1507.184 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. хиляда петстотин и седем. сто осемдесет и четири); ПИ № 
10135.1507.192 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и седем. 
сто деветдесет и две); ПИ № 10135.1507.180 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. хиляда петстотин и седем. сто и осемдесет) на съсобственика Петър 
Тодоров Тодоров. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 4486/25.06.2007 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 84 030 (осемдесет и четири хиляди и тридесет) лева, без включен 
ДДС на  Петър Тодоров Тодоров.  

Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването 
на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 
извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-25, против-1, въздържали се-10, отсъстват-14, 1-не участва/ 
Решението не се приема. 
 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Искам да стане още по-тъжно и адвокат-довереника да излезе. 

Понеже на мен, като зам.-председател, не ми е ясен Правилника и да ми 
обясни какво точно съдържа правната хипотеза в Правилник  - не участвам 
в гласуването. И какво психо-соматично състояние се изисква от съветника, 
който е в залата и не участва едновременно с това в гласуването. Моля да 
ми бъде разяснено това правно и душевно  състояние на хората, които 
използват тази правна фигура за негласуване. 

 
Валентина СОФРОНИЕВА 
Не мога да обясня, какво е душевното състояние, но мога да ви кажа, 

че в Правилника се предвиждат три хипотези: за, против и въздържал се. 



 
Янко СТАНЕВ 
Господин председател, виждам, че няма гласове за гласуване на 

точките. То е продължение на хипотезата от предишното заседание по 
отношение на „Собствеността”. Тъй като аз след 16:30 ще отсъствам, бих 
помолил председателя на комисията и Вас, ако е възможно и Общинския 
съвет да гласува да се изчетат моите предложение за решение, и да бъдат 
гласувани сега и веднага, защото виждам, че има 36 човека в залата, и 
виждам че има 24 гласа. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Процедурно предложение от рожденика, д-р Станев, да изтеглим 

точката по “Финанси и бюджет” преди “Собственост и стопанство”. Който е 
“за” моля да гласува. 

  
Резултати от гласуването: за-27, против-7, въздържали се-0, 

предложението се приема. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Поименно гласуване. Решението е оспорено от Евгения 

Александрова. 
 
Резултат от поименно явно гласуване: за-26, против-4, въздържали 

се-7, отсъстват-14, предложението се приема. 
 

Пламен НАЧКОВ 
Днес, независимо  от празника на д-р Станев два пъти променяме 

дневния ред. Захващаме една точка. Освобождаваме я. Връщаме се на друга 
точка. Извинявайте. Това не е първо уважение към институцията -
Общински съвет. Или вършим някаква работа, защото следвайки този тип 
работа след половин час може да се окажат 20 човека тука, защото това е 
проблема. Нямаме една последователност в дейността си. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Воля съветническа. 
 
Радослав КОЕВ 
Моето предложение е, ако не завършим днес заседанието да 

продължим другата сряда. Нямаме друга възможност, другата сесия е чак 
септември. 

 
 
 



 
Пламен НАЧКОВ 
Аз искам да кажа, че другата сряда залата е заета. Така че, всеки друг 

ден е хубаво да се проведе. Привърженик съм на идеята, ако днес не 
свършим до17:00, но в сряда залата е ангажирана за друго мероприятие.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
На основание чл. 54, ал. 2 от Правилник за организацията и 

дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет 
– Варна решава при неизчерпване на дневния ред до 17:00 часа, 
заседанието да продължи с останалите точки от дневния ред на 
17.08.2011 г. /сряда/ от 09.00 ч. в зала “ Варна” на Община Варна, с 
останалите точки от приетия дневен ред. 

/за-28, против-1, въздържали се-2/ 
 

Веселин МАРЕШКИ 
Уважаеми колеги, от гледна точка на ситуацията, на която сме 

свидетели, ще продължим другата седмица, може да продължим и по- 
другата, най вероятно. Предложението ми е, консултирах се тука и с 
колегите от “ГЕРБ” да обявим, че това е последната сесия, за да не правим 
повече циркове. Ще дойде другият Общински съвет, дано да е по-
стойностен от нас тука. Да гласуваме в момента, че това е приключване на 
дейността ни. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не можем да вземем такова решение, предвид факта, че трябва да 

определим заместници на районни кметове, на голям кмет, които са по 
предложение, които още не са постъпили и още не са излезли. 

 
Веселин МАРЕШКИ 
По тези точки извънредно винаги можем да се съберем. Да спираме с 

тези неща по „Собственост”, по това да разпределяме пари предизборно. От 
тази гледна точка.  Иначе за това, което трябва да го направим по 
задължение – да. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
За да не викаме пак адвокат-довереника на Общински съвет да 

обяснява какви са начините за свикване на сесия на Общински съвет. Ясно 
е, че  дори и да вземем решение това да е последната сесия по искане на 1/3 
от общинските съветници или на областния управител пак може да се свика 
сесия. Така че, това решение в самата си материя и същност е нищожно. 

 



Х. 
 

По точка осма от дневния ред 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„ Финанси и бюджет” относно: 
(1) - актуализация на Бюджет 2011г. на Община Варна  
(2) – одобряване на текст на договор за депониране на отпадъци на 

“Регионално депо за неопасни отпадъци” с. Въглен; 
(3) - допълване на решение № 2952-3, т. ХVІІ/31/19,20.01.2011г. на 

Общински съвет – Варна; 
(4) - промяна на текстовете на чл. 35 от раздел ІІІ от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги на 
територията на Община Варна; 

(5) - изменения и допълнения в Приложение 1 и 2 към Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги на 
територията на Община Варна; 

(6) - одобряване проект на Анекс 1 към Споразумение № 
5/12.03.2010г. между Община Варна и община Аксаково; 

(7) - даване на съгласие Център за настаняване от семеен тип  
“Владиславово – 1” да получи статут на второстепенен разпоредител с 
бюджетен кредит; 

(8) - одобряване на споразумение на основание на чл. 59, 61 от 
ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС между Община Варна и Дома на съюза на 
офицерите и сержантите от запаса и резерва  - гр. Варна; 

(9) - допълнение и изменение на решение № 1102-9/21/21.05.1997 г. 
на Общински съвет – Варна;   

(10) - вземане на решение за оборудване с "Мултимедийна 
екскурзоводска система" и поставяне на вендинг-машина за изработка на 
метални сувенири с изображения в Музейния обект и Национален 
паметник на културата „Аладжа манастир"; 

(11) - вземане на решение за разпределение на приходи от услуги 
"Мултимедийна екскурзоводска система" и “Релефен мини плакет” на  
Музеен обект и Национален паметник на културата „Аладжа манастир" – 
РИМ – Варна;  

(12) - вземане на решение за допълнение на Приложение 2 на 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  
на услуги на територията на Община Варна, Раздел ХІ Дирекция “Култура 
и духовно развитие” – в частта Регионален исторически музей – Варна;  

(13) - даване на съгласие, относно неверифицирани разходи по 
проект „Бъдеще за нашите деца – пълно енергийно саниране на детски 
заведения на територията на Община Варна” за отчитане като 
съфинансиране от Община Варна; 



 (14) - одобряване на текста на проекта за споразумение за 
сътрудничество между Община Варна и Софийски университет “Св. 
Климент Охридски” и целево финансиране в размер на 50 000 лв. от 
бюджета на Община Варна за 2011г.; 

(15) - отпускане на финансови средства за VІІ Световен фестивал на 
анимационния филм;   

(16) - отпускане на финансови средства в размер на 10 050 лв. за  
изпълнение на  прояви: Традиционна варненска седянка, Изложба 
“Българската писменост образ и подобие” от културната програма на 
Духовно просветен център “Св. Архангел Михаил” Варна; 

(17) - отпускане на финансови средства в размер на 84 158,43 лв. за 
ремонт по хидроизолацията на покрива на ДКЦ V „Света Екатерина – 
Варна” ЕООД; 

(18) - отпускане на финансови средства в размер на 400 000 лв., 
представляващи  половината от необходимата сума за закупуване на 
скенер за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания „Д-р Марко Марков” – Варна” ЕООД;  

(19) - отпускане на финансови средства в размер на 240 000 лв. за 
закупуване на апарат за нуждите на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания “Д-р Марко Марков” – Варна” 
ЕООД;  

(20) - отпускане на финансови средства в размер на 300 000 лв. за 
дофинансиране на дейността на „Специализирана болница за активно 
лечение  по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД; 

(21) - отпускане на финансови средства в размер на 38 000 лв. за 
подмяна на В и К инсталацията на „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение – Варна” ЕООД; 

(22) - отпускане на финансови средства за закупуване на нов 
анестезиологичен апарат  в размер на  90 000 лв.  за нуждите на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” 
ЕООД; 

(23) - отпускане финансови средства в размер на 155 000 лв. за  
подмяна на водопроводна мрежа по ул. “Бреза”, ул. “Момина сълза” ул. 
“Мак”, ул. “Люляк” в с. Каменар; 

(24) - отпускане финансови средства в размер 112 984,12 лв. за 
ремонт на сградата на СОУ „Елин Пелин”;   

(25) - увеличаване на размера на оклад и режийни разноски в ЦДГ; 
(26) -  вземане на решение  за отпускане на финансови средства в 

размер на 4 572,90 лв.  за ремонт на църква “Света троица”, с. 
Константиново; 

(27) - отпускане на финансови средства в размер на  100 000 лв. за 
изграждане на тротоар отстрана на Военна болница в началото на бул. 
“Христо Смирненски”; 



(28) - отпускане на финансови средства за проектиране на улично 
осветление на алеята, която започва от ВСУ “Черноризец Храбър” до 
спирка “Ген Заимов”  в м-ст “Ален мак”; 

(29) - отпускане на финансови средства в размер на 481 408,10 лв.   
за изграждане на паркинг на ул. “Никола Козлев” № 11 № 1а, № 3, № 3а;    
 (30) - проектиране на канализацията  в района на ул. “Академик 
Курчатов” и ул. “Безименна”, ЗПЗ и изготвяне на КСС; 

(31) - опрощаване на наемните задължения на Анка Йорданова 
Георгиева – бивш наемател на общинско  жилище, находящо се на адрес: 
ул. “Царевец” № 9А; 

(32) - опрощаване на държавни вземания. 
 (33) – отпускане на допълнителни средства за покриване ва 
разходите по изготвяне на работните проетки на 7-те ЦНСТ и попълване 
на формуляра за кандидатстване; 
 (34) – предложение за промяна на решение №2832-3/29/15.12.2011 г. 
 (35) – отпускане на финансови средства за пътни разноски на 
културни дейци по проект за културен обмен между Варна и Неллимарка, 
Финландия; 

 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Станев,  четете  т.2 от предложенията на комисията по „ФБ”. 
 
Янко СТАНЕВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 4, ал. 1,  чл. 17, 

ал. 1 и  чл. 19 от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условия и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет и извънбюджетни сметки на община Варна, във връзка с чл. 11, ал. 
1, т. 5, ал. 7 и чл. 12 от Закон за общинските бюджети, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
9302/160/26.07.2011г., Общински съвет - Варна допълва свое решение № 
2952-3,  т.XVII/31/19,20.01.2011 г.,  както  следва:  

2.1 След текста “Размер на заема – до 12 000 000 лв.” се допълва 
следното “или до 6 135 502 евро, представляващи равностойността на 
заема в евро по фиксинга на БНБ”  

2.2. След текста “Максимален лихвен процент – до 6.5% 
(фиксиран лихвен процент/SOFIBOR+надбавка)” се допълва  следното:  
“/плаващ лихвен процент: EURIBOR+надбавка) към датата на подаване на 
офертите от участниците в процедурата по ЗОП”. 
 
 
 

 



Пламен НАЧКОВ 
Ще кажа, че не е проблем в изтеглянето на кредита. Това е един от 

елементите, без досега да се хвърли яснота каква е съдбата на първата 
поръчка, какво правим по-нататък и дали е необходимо да се тегли кредит? 
Затова ние няма да участваме в това гласуване. 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 3453-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 4, ал. 
1,  чл. 17, ал. 1 и  чл. 19 от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условия и 
реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет и извънбюджетни сметки на община Варна, във връзка с чл. 11, ал. 
1, т. 5, ал. 7 и чл. 12 от Закон за общинските бюджети, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
9302/160/26.07.2011г., Общински съвет - Варна допълва свое решение № 
2952-3,  т.XVII/31/19,20.01.2011 г.,  както  следва:  

2.2 След текста “Размер на заема – до 12 000 000 лв.” се допълва 
следното “или до 6 135 502 евро, представляващи равностойността на 
заема в евро по фиксинга на БНБ”  

2.3. След текста “Максимален лихвен процент – до 6.5% 
(фиксиран лихвен процент/SOFIBOR+надбавка)” се допълва  следното:  
“/плаващ лихвен процент: EURIBOR+надбавка) към датата на подаване на 
офертите от участниците в процедурата по ЗОП”. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-27, против-0, въздържали се-8, отсъстват-16/ 

 
 
 Г-н Станев чете т.4 от предложенията за решения. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, поименно гласуване. 
 
 
 3454-8. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 
с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
9302/159/26.07.2011г., Общински съвет – Варна дава съгласие за: 

 Изменения и допълнения в раздел ІІІ, чл. 35 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна, както следва: 



Изменя т.1, както следва: 
“Децата, на които поне един от родителите е с над 70% намалена 

работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК.” 
Изменя т. 4, както следва: 
“Децата със заболявания и увреждания с над 70% по решение на 

ДЕЛК/НЕЛК съгласно Наредбата за медицинската експертиза, приета с 
ПМС № 87 от 05.05.2010г. ДВ бр. 36 от 14.05.2010г., които са настанени в 
санаториални, оздравителни детски ясли и детски градини, специални 
групи към детски градини и масови детски ясли и градини.” 

Допълва т. 5, както следва: 
“В случаите, в които макар и навършило пълнолетие (чл. 2 от Закона 

за лицата на семейството), лицето продължава своето средно образование, 
поради което няма възможност да работи, за да се издържа само, следва да 
се приеме за “дете” по смисъла на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-1, отсъстват-15/ 

 
 

Радослав КОЕВ 
Предвид предишното ми предложение, зала “Пленарна” е заета в 

сряда, би ли могло да бъде в четвъртък? Правя процедурно предложение. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Зала “Пленарна” е заета от г-н Начков и неговата дирекция,  където 

той работи за среща с граждани и обучение. Нали така? Четвъртък 
предлагам. 

 
Радослав КОЕВ 
Колеги, предлагам да гласуваме в четвъртък, ако не събере нужните 

гласове остава в сряда, а пък каквото такова. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Да гласуваме процедурното предложение на г-н Коев. 
На основание чл. 54, ал. 2 от „Правилник за организацията и 

дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, Общинският съвет 
– Варна решава при неизчерпване на дневния ред до 17:00 часа, 
заседанието да продължи с останалите точки от дневния ред на 
Тридесет и шестото заседание на Общински съвет – Варна 18.08.2011 г. 
/четвъртък/ от 09.00 ч. в зала “Пленарна” на Община Варна, с 
останалите точки от приетия дневен ред. 



/за-26, против-2, въздържали се-0/ 
 
 

Г-н Станев чете т.5 от предложенията за решения на ПК „Финанси 
и бюджет”. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Поименно гласуване. 

 
 
 3455-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2  ЗМСМА, чл. 6, чл. 8 и 
чл. 9 от ЗМДТ, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД11-9302/135/24.06.2011 г., Общински съвет – Варна приема 
допълнения в чл. 67, т. 3 и в чл. 79А от Приложение 1 към Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна в частта на раздел II Дирекция “ИИБ” както 
следва: 

3455-8-1. Текстът на т. 3 от чл. 67 към Приложение 1 от 
НОАМТЦУТОВ “Издаване на удостоверения” се допълва с текста “по 
искане на заинтересовани лица за липса или наличие в “Архив” на 
търсените от тях документи” и същия придобива следния вид: “Издаване на 
удостоверения по искане на заинтересовани лица за липса или наличие в 
“Архив” на търсените от тях документи”. 

3455-8-2. Създава нова точка 2.19 в частта на раздел II Дирекция 
ИИБ, както следва: 

№  
По 
ред Обикновена Бърза Експресна 

  
Наименование на услугата / 

правото Срок Лева Срок Лева Срок Лева 

2.19 
Утвърждаване на размер и граници 

на терени за рекултивация 30 дни 50         
 

3455-8-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2,  чл. 8 и 
чл. 9 от ЗМДТ Общински съвет – Варна  отменя т. № 6.3 от раздел VI 
“СДИР” от Приложение 2 към НОАМТЦУТОВ – “Съгласуване на 
маршрутни разписания за специализиран транспорт”. 

3455-8-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2,  чл. 8 и 
чл. 9 от ЗМДТ Общински съвет – Варна приема допълнения в текста на 
т.10.4 от Приложение 2 към Наредбата за определянето и администриране 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, като 
същата приема следния вид: 



“Заверка на копие на оригинални документи създадени и текущо 
съхранявани в Дирекциите на Община Варна и районите”. 

3455-8-5. На основание чл. 21,  ал. 2  от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2,  чл. 8 
и чл. 9 от ЗМДТ Общински съвет – Варна приема допълнения в т.13.11 и 
т.13.12 от Приложение 2 към Наредбата за определянето и администриране 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, 
както следва : 

Т. 13.11 и 13.12 се допълват  и придобиват следния вид:  
„13.11. Цена за ползване на футболно игрище в ТУ-Варна: 
• цена за ползване на стандартно футболно игрище – 60 лв./час.  
• цена за ползване на стандартно футболно игрище при 

организирани на външни спортни прояви – 120 лв./час.  
• цена за ползване на игрище за минифутбол – 24 лв./час.  
• цена за ползване на игрище за минифутбол  при организирани 

на външни спортни прояви – 48 лв./час.  
Забележка: Цената се отнася за времето, през което ОП "Спорт за 

всички" стопанисва обекта, съгласно договор за сътрудничество, сключен 
между Община Варна и ТУ-Варна. 

13.12. Цена за ползване на игрища за минифутбол /с изключение на 
ТУ-Варна/ 24 лв./час 

 Цена за ползване на игрища за минифутбол при организиране на 
външни спортни прояви 48 лв./час.  

Забележка: Цената се отнася за времето от 18 часа до 24 часа /за 
периода 01.04.-31.10./, от 18 часа до 23 часа / за периода 01.11-31.03./,  
както и за всички часове през почивните и празничните дни.” 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-33, против-0, въздържали се-3, отсъстват-15/ 

 
 
 Янко СТАНЕВ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА,  
във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  РД10-
9200/148/26.07.2011г., Общински съвет – Варна одобрява проекта на Анекс 
1 към Споразумение № 5/12.03.2010г. и възлага на Кмета на Община Варна 
да подпише същия. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Може ли да поясните кое е Споразумението? 
 
Янко СТАНЕВ 
Аз мисля, че не е моя работа да обяснявам. Администрацията да 

стане и да обясни.  
 



 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли от администрацията някой, който може да отговори на 

питането на г-н Начков? Какво включва подписването на Анекс 1 към 
Споразумение № 5/12.03.2010г.? 

 
Янко СТАНЕВ 
…………обект 207. За допълнителния капацитет за 207 имот, който 

гласувахме няколко пъти и дадохме  на община Аксаково, чрез конкурс да 
го изгради. Цената на която беше определен конкурса, беше 3,6 милиона. В 
следствие на конкурса цената падна на 1 384 000 лв. с ДДС, 2 800 000 лв. 
Затова нещо се намалява тази цена защото в предишното решение сме 
написали 3  600 000  лв., а харчим 1 800 000 лв.  Ето затова ме е яд, защото 
знам как гласувате “против”, без да сте ги чели.  

 
Калояна ДИМИТРОВА 
Господин Станев, в Анекса пише, че от 1 800 000 лв. става на 

2 800 000 лв., а не че от  3 600 000 лв. става на 2 800 000 лв. 
 
Янко СТАНЕВ 
1 800 000 лв. е цената, която е гласувана по-миналата година в 

бюджета, когато се е имало предвид, че имот 207 , това е техническа 
грешка, ще бъде имот 207 в размер на 18 декара, след това е направено 40 
декара, от които община Аксаково е дала безвъзмездно декарите. Аз мисля, 
че в случая – да Калояна ме пита вчера и аз й обясних, и заради това се 
чудя днеска защо пак трябва да го обяснявам. 

 
Калояна ДИМИТРОВА 
Ние не можем да гласуваме нещо, което не е ясно. 
 
Янко СТАНЕВ 
Ами не го гласувайте. Гласувайте против. 
 
Калояна ДИМИТРОВА 
Аз предлагам, въобще да отпадне като точка от дневния ред. Как 

може, не е ясно и изведнъж, гласуваме? Тука пише, че ще го увеличаваме, 
а то в действителност било, че ще го намаляваме. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
В Анекса, който ще подпишат кметовете, няма как да  бъде сложена 

обяснителна записка. Това, което беше входирано от Кмета, което беше 



гледано на комисия, там беше всичко обяснено. Гласуваме така 
направеното предложение. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Техническа грешка в обратна светлина при положение, че основния 

материал е раздаден и ние сега на сляпо да прогласуваме това, което е дала 
администрацията. Значи има техническа грешка допусната. Да излезе този, 
който го е внесъл, защото оставя впечатление, че ние вместо да намалим 
сумата, я увеличаваме. 

 
Янко СТАНЕВ 
То е елементарно Пламене. Ако се запознаеш с тръжната 

документация... 
 
Пламен НАЧКОВ  
Аз няма какво да се запознавам. Въпроса е какво гласуваме тука, 

какво е предложението на Кмета. Тръжната процедура е едно, вие 
представяте Анекс, в който пише, че увеличавате цената. Ако е сгрешен 
Анекса, да се коригира, защото ние като го приемем  и като стане 
неразделна част от решението, ще подпишете такъв Анекс. Кой ще ви го 
смени? 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Господин Начков, ако сте били на комисията, всички неща там се 

изговориха, там бяха изкоментирани. Така че, ако Анекса, който е 
разпечатан и Вие не сте запознат с него, просто не го гласувайте. И ще 
бъдете спокойни. 

 
 

 3456-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 61, ал. 1 от 
ЗМСМА,  във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  
РД10-9200/148/26.07.2011г., Общински съвет - Варна одобрява проекта на 
Анекс 1 към Споразумение № 5/12.03.2010г. и възлага на Кмета на Община 
Варна да подпише същия. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-0, въздържали се-3, отсъстват-20/ 
 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми господин Председател. Молбата ми е при обявяване на 

гласуване поименно, нямате ли визуален контакт с лицето, което го викате, 
да не се счита гласа. Провикнал се някъде от тоалета, някъде отвън „за”. 



Тук не го ли виждам, не ме интересува, че се е обадил. Трябва да влезе, да 
каже “за” и да си излезе и да си говори. Иначе става смешна ситуацията. 
 
 
 Г-н Станев чете т.7 от предложения та комисията. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Поименно гласуване, колеги. 
 
 
 3457-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинските бюджети и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ОС11-9302/126/29.06.2011 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие на Община Варна, Център за настаняване от 
семеен тип да получи статут на второстепенен разпоредител с бюджетни 
кредити, самостоятелен ЕИК, банкова сметка и бюджет към функция V 
“Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 530 на следния 
адрес: гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” І м.р., ул. “Константин и Фружин” № 
42, съгласно АОС № 6090/28.05.2010г. за изпълнение на социална услуга 
“Център за настаняване от семеен тип” с капацитет 8 места и персонал 8,5 
бройки (в т.ч.: 7 бройки държавна делегирана дейност и 1.5 бройки 
дофинансиране на държавно делегираната дейност), считано от 01.09.2011г. 

Центърът осъществява дейността си като държавна делегирана 
дейност с годишна издръжка на 1 место 7 255.00 лв. за 2011 г.и се 
дофинансира от местни приходи в размер на 15 000 лв. за издръжка за 
периода  01.09.2011г. до 31.12.2011г.  

 /Резултати от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/ 
 
 
Г-н Станев чете т.8 от предложенията за решения на ПК „Финанси 

и бюджет” 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги. Поименно гласуване. 
 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 3458-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 
1 от ЗМСМА,  чл. 39, ал. 4 от ЗОС, във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. №  РД11-9302/157/25.07.2011г., Общински съвет – 
Варна одобрява проект на Споразумение от 29.06.2011г. /Приложение № 1/ 
учредява безвъзмездно право на ползване на офис обзавеждане на стойност 



15 975 лв., както и озвучителна система на стойност  3 590 лв., с включен 
ДДС в полза на Дома на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и 
резерва  - гр. Варна за срок от 10 години. 

Възлага на Кмета на Община Варна да подпише приложения проект 
на споразумение. 

Възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед и подпише 
договор за учредяване безвъзмездно право на ползване  на офис 
обзавеждане на стойност 15 975 лв., както и озвучителна система на 
стойност  3 590 лв. с включен ДДС за срок от 10 години   с Дома на Съюза 
на офицерите и сержантите от запаса и резерва - гр. Варна, представляван 
от офицера от резерва генерал – лейтенант Стоян Топалов – Председател на 
Централния съвет на СОСЗР. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Процедурно предложение да гласуваме 9, 10, 11 и 12 точка. Който е 

„за” така направеното предложение, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 27; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Г-н Станев чете т.9, 10, 11 и 12 от предложенията за решения. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения? Поименно гласуване. 
 
 
3459-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  чл.  28, ал. 1 и ал. 

2 от ЗОБ, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД10-0400/13/30.06.2011г., Общински съвет – Варна променя и допълва 
решение № 1102-9/21/21.05.1997 г. на Общински съвет – Варна, като 
предоставя правото на второстепенен разпоредител с бюджетен кредит за 
Бюджет 2011 на Галерията за графично изкуство – Варна.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/ 

 
 



3460-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-3600/16/11.07.2011г., 
Общински съвет – Варна реши: 

3460-8-1. Регионален исторически музей - Варна получава правото 
да сключи договор с фирма SCHWARZCONSULT – Австрия за срок от 8 
(осем) години за оборудване на Музеен обект и НАПК "Аладжа манастир" с 
"Мултимедийна екскурзоводска система", съгласно предложения проект и 
финансов план. 

3460-8-2. Регионален исторически музей - Варна получава правото 
да сключи договор с фирма “ИМПРИНТ” ЕООД – гр. Русе за поставяне в 
Музеен обект и НАПК „Аладжа манастир" на вендинг-машина за изработка 
на метални сувенири с изображение от манастира. Договорът да бъде 
подновяван за всяка календарна година. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/ 

 
 
 3461-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
9302/145/12.07.2011г., Общински съвет – Варна разпределя приходите от 
услуги "Мултимедийна екскурзоводска система" и “Релефен мини плакет” 
на Музеен обект и Национален паметник на културата „Аладжа манастир" – 
РИМ – Варна, след приспадане на данъка върху приходите, в съотношение, 
както следва: 

 - " Мултимедийна екскурзоводска система" 
*80% за SCHWARZCONSULT - Австрия 
*20 % за Регионален исторически музей – Варна 
 - “Релефен мини плакет” 
*70% за фирма “ИМПРИНТ” ЕООД – гр. Русе 
*30% за Регионален исторически музей – Варна 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/ 
 

 
3462-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2  от  ЗМСМА, чл. 6,  чл. 

8 и чл. 9 от ЗМДТ и чл. 2, т. 2 и чл. 3А, т. 2 от Закона за туризма, във връзка 
с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
9302/146/12.07.2011г., Общински съвет – Варна допълва Приложение 2 на 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна, Раздел ХІ Дирекция “Култура и 
духовно развитие” – в частта Регионален исторически музей – Варна, както 
следва: 



 Създава в Раздел ХІ Дирекция “Култура и духовно развитие” – в 
частта Регионален исторически музей – Варна т. 11.4 нови услуги с 
наименование, раздел “възрастни”: 

- " Мултимедийна екскурзоводска система" – 12 лв. 
- “Релефен мини плакет”                                -      1 лв. 
 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/ 

 
 

Янко СТАНЕВ 
Имам процедурно предложение от т.3 до т.37 и трите допълнителни, 

които влязоха в дневния ред, са на едно и също основание, моля да 
разрешите да бъдат гласувани анблок. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, има направено процедурно предложение от д-р Станев, моля 
да гласувате. 
  

Резултати от гласуването: за – 28; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 
 Г-н Станев чете останалите предложения за решения. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Имате ли мнения и съображения по изчетените предложения за 
решения? Няма? Поименно гласуване. 
 
 

3463-8. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 6 от ЗМСМА и във връзка с 
получени писма от Управляващия орган МРРБ, във връзка с предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ОС11-9302/137/19.07.2011г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие изплатените суми по проект „Бъдеще за нашите 
деца – пълно енергийно саниране на детски заведения на територията на 
Община Варна”, представляващи неверифицирани разходи в размер на 
15 324 лв. да бъдат отчетени като съфинансиране от община Варна /да 
бъдат трансформирани от §76 в §62/. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 

 
 



 3464-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 и 2 
от ЗМСМА,  във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД11-9302/148/13.07.2011г., Общински съвет – Варна: 

3464-8-1. Одобрява текста на проекта за споразумение за 
сътрудничество между Община Варна и Софийски университет “Св. 
Климент Охридски” за развитие на научноизследователската, 
образователната, културната, социалната и спортната дейност на 
територията на Университетска ботаническа градина – гр. Варна и възлага 
на Кмета на Община Варна да го подпише. 

3464-8-2. Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме 
необходимите действия за осигуряване на целево финансиране в размер на 
50 000 лв. от бюджета на Община Варна за 2011г. за реализиране на 
одобрения от Министерството на културата, Национален институт за 
опазване на културните ценности, проект “Проучване, консервация, 
реставрация и експониране на късноантична гробница” на територията на 
Университетска ботаническа градина – гр. Варна.  
 Сумата да се преведе по сметка на СУ “Св. Климент Охридски”: 

IBAN: BG52BNBG96613100174301, БНБ – Централно управление, 
BIC Code: BNBGSS. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
3465-8. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
7400/79/01.07.2011г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 
отпуснати финансови средства в размер на 54 000 лева /петдесет и четири 
хиляди лева/ на Фестивален и конгресен център – Варна за наем на зали, 
техническо и организационно обслужване и изхранване на гости и 
участници в VІІ-я Световен фестивал на анимационния филм Варна 2011.   

Средствата да бъдат осигурени от Бюджет 2011 година на Община 
Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 

 
 
 
3466-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

писмо от ПК “Култура и духовно развитие” с вх. № ОС11-
9909/2/22.07.2011г., Общински съвет – Варна решава да бъдат отпуснати на 
Духовно просветен център “Св. Архангел Михаил” Варна финансови 



средства в размер на 10 050 лв. за  изпълнение на следните прояви: 
Традиционна варненска седянка, Изложба “Българската писменост образ и 
подобие”.             

Средствата да бъдат осигурени от функция “Култура” от бюджет 2011 
г. на Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 

 
 
 
3467-8. На основание чл. 21,  ал.  1, т. 6, във връзка с докладна 

записка от управителя на ДКЦ V “Света Екатерина” Варна ЕООД с вх. № 
ОС11-9901/12/26.05.2011г., Общински съвет – Варна решава да бъдат 
отпуснати финансови средства в размер на 84 200 лв. за ремонт на 
хидроизолацията на покрива на ДКЦ V “Света Екатерина” Варна ЕООД. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 

 
3468-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

докладна записка от управителя на Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания “Д-р Марко Марков” Варна ЕООД с 
вх. № РД11-9901/97/31.03.2011г., Общински съвет – Варна решава да бъдат 
отпуснати финансови средства в размер на 400 000 лв., представляващи  
половината от необходимата сума за закупуване на скенер за нуждите на 
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
“Д-р Марко Марков” Варна ЕООД, които да бъдат предоставени като 
капиталов трансфер. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 

 
 
 
3469-8. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

докладна записка от управителя на Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания “Д-р Марко Марков” Варна ЕООД с 
вх. № РД11-9903/48/28.07.2011г., Общински съвет – Варна решава да бъдат 
отпуснати финансови средства в размер на 240 000 лв. за закупуване на 
апарат за ранна диагностика на рака на шийката на матката за нуждите на 
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
“Д-р Марко Марков” Варна ЕООД, които да бъдат предоставени като 
капиталов трансфер.   



/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 

 
 
3470-8. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

молба от управителя на “Специализирана болница за активно лечение  по 
пневмо-фтизиатрични заболявания Варна” ЕООД с вх. № ОС11-
9903/34/12.07.2011г., Общински съвет – Варна решава да бъдат отпуснати 
финансови средства в размер на 300 000 лв. за дейност на  “Специализирана 
болница за активно лечение  по пневмо-фтизиатрични заболявания Варна” 
ЕООД до края на 2011г. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 

 
3471-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

докладна записка от управителя на “Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение”  Варна ЕООД с вх. № РД11-
9903/43/12.07.2011г., Общински съвет – Варна решава да бъдат отпуснати 
финансови средства в размер на 38 000 лв. за подмяна на В и К 
инсталацията на “Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение” Варна ЕООД. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 

 
 

 
 3472-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 
докладна записка от управителя на “Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение”  Варна ЕООД с вх. № РД11-
9903/44/12.07.2011г.,  Общински съвет – Варна решава да бъдат отпуснати 
финансови средства в размер на 90 000 лв. за закупуване на нов 
анестезиологичен апарат за нуждите на “Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение” Варна ЕООД. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 

 
 



3473-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 
докладна записка от  Кмета на Кметство с. Каменар с вх. № РД11-
1000/268/20.07.2011г., Общински съвет – Варна решава да бъдат отпуснати 
финансови средства в размер на 155 000 лв. за  подмяна на водопроводна 
мрежа по ул. “Бреза”, ул. “Момина сълза”, ул. “Мак”, ул. “Люляк” в с. 
Каменар, община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 

 
 3474-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  във връзка с 
докладна записка от г-жа Г. Господинова – Директор на СОУ “Елин Пелин” 
с вх. № ОС11-6700/7/28.03.2011г.,  Общински съвет – Варна решава да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер на 113 000 лв. за ремонт на 
сградата на СОУ “Елин Пелин”,  като дофинансиране на държавната 
дейност. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 

 
 

3475-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във 
връзка с докладна записка от управителя на “УСХ” ЕАД – гр. Варна с вх. 
ОС11-2600/55/19.07.2011г., Общински съвет – Варна увеличава с 5% 
размера на оклад и  режийните разноски  в детските градини, както следва:  

 - оклад  - от 1.87 лв. без ДДС  на 1.97 лв. без ДДС 
 - Режийни разноски –  от 1.51 лв. без ДДС на 1.59 лв. без ДДС 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
3476-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,  във връзка с молба от 

настоятелството при църква “Света троица” с. Константиново с вх. № 
ОС10-1900/3/15.12.2010г., Общински съвет – Варна решава да бъдат 
отпуснати   финансови средства в размер на 4 572,90 лв.  за ремонт на 
църква “Света троица” с. Константиново. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 



 
3477-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,  Общински съвет – Варна 

решава да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 100 000 лв. за 
изграждане на тротоар, зад Военна болница, в началото на бул. “Христо 
Смирненски”. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 

 
 

 
3478-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,  Общински съвет – Варна 

решава да бъдат отпуснати финансови средства за Проектиране на улично 
осветление на алеята, която започва от ВСУ “Черноризец Храбър” до 
спирка “Ген Заимов” в м-ст “Ален мак”. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 

 
 
3479-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,  Общински съвет – Варна 

решава да бъдат предвидени финансови средства в размер на 481 408,10 лв. 
за изграждане на паркинг в гр. Варна на ул. “Никола Козлев” № 1, № 1а, № 
3, № 3а.    

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 

 
 
3480-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, Общински съвет – Варна 

решава да бъде изготвен проект за Проектиране на канализацията в 
гр.Варна в района на ул. “Академик Курчатов” и ул. “Безименна”, ЗПЗ и да 
бъде изготвена КСС. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 

 
3481-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение на Кмета на район “Приморски” с вх. № ОС11-
1000/22/08.06.2011 г., Общински съвет - Варна решава да бъдат опростени 
задълженията на Анка Йорданова Георгиева – бивш наемател на общинско 



жилище, находящо се на адрес: гр.Варна, ул. “Царевец” № 9А, за период 
01.01.2004г. – 31.10.2004 г., възлизат на обща стойност 214.00 лв.    

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 

 
3482-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо вх. № ОС11-9910/1/01.04.2011 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на ТОДОР ЯНКОВ 
СТЕФАНОВ от гр. Варна, ул. «Ивайло», № 11, ет. 2, ап. 6.   

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 

 
3483-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо вх. № ОС11-9910/3/18.04.2011 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на АНГЕЛ ПЕТРОВ 
АНГЕЛОВ от гр. Варна, м-ст «Евксиноград», ул. «13», № 23А.   

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 

 3484-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с 
писмо вх. № ОС11-9910/4/18.04.2011 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на ВИКТОРИЯ 
РУСЕВА НЕДЯЛКОВА от гр. Варна, ул. «Княз Ал. Батенберг» № 11, вх. 
«Б», ет. 3, ап. 6. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
  3485-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо вх. № ОС11-9910/5/18.04.2011 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна  предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на БОГДАНКА 



ХРИСТОВА АНГЕЛОВА от гр. Варна, м-ст «Евксиноград», ул. «13», № 
23А. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 

 
 
3486-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо вх. № ОС11-9910/6/18.04.2011 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на НЕДЮ 
ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКОВ от гр. Варна, ул. «Княз Ал. Батенберг» № 11, вх. 
«Б», ет. 3, ап. 6. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 

 
 
 
3487-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо вх. № ОС11-9910/7/18.04.2011 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на ПРЕСЛАВ 
АНГЕЛОВ ПЕТРОВ от гр. Варна, м-ст «Евксиноград», ул. «13», № 23А. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
3488-8. На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА, във 

връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх.№РД11-
9302/166/01.08.2011 г., Общински съвет-Варна дава съгласие от Бюджета на 
Община Варна за 2011 г. да бъдат допълнително предоставени средства в 
размер на 111 600 лв. с ДДС за покриване на разходите по изготвянето на 
работните проекти на 7-те ЦНСТ и попълването на формуляра за 
кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ  BG161PO001/1.1-12/2011 Приоритетна ос 1. „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”, 
„подкрепа за деинституциализация на социални институции, предлагащи 
услуги за деца в риск”, до възстановяването им от Управляващия орган на 
ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 

 



 
 
 3489-8. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД11-9302/171/09.08.2011 
г., Общински съвет-Варна дава съгласие и изменя т.2 от Решение №2832-
3/29/15.12.2010 г., както следва: 
 3489-8-1. Осигуряват се 100 800 лв. от бюджета на Община за 
финансиране на разходите за изготвяне на инвестиционни проекти, 
строителен надзор, инвеститорски контрол и други, необходими за 
изготвянето на проектната документация, тъй като  същите не са  допустим 
разход по Проекта за социално вкючване. 
 3489-8-2. Осигурява се съфинасиране на Проект за социално 
вкючване в размер на 31 000 лв. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 

 
 
 
 3490-8. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с 
докладна записка от директора на РИМ-Варна с вх.№ОС11-
9200/29/27.07.2011 г., Общински съвет-Варна дава съгласие да бъдат 
отпуснати финансови средства в размер на 4320 евро /на шест души по 720 
евро, по приложен списък в докладната записка на директора на РИМ-
Варна/ за пътни разходи на културни дейци по проект за културен обмен 
между Варна и Неллимарка, Финландия през периода 18-25 август 2011 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 

 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Някой, който е искал допълнение към точката по “Финанси и 

бюджет” и да не си го е чул? Чух и на г-жа Александрова, чух и на д-р 
Марков. Няма някое изтървано предложение.  
 

Павел ХРИСТОВ 
Господин Председател, уважаеми д-р Станев, уважаеми колеги. 

Предвид, че не приехме актуализацията, предвид, че имахме очакване  да 
се генерира излишък в следствие на “Собственост и стопанство”, което не 
се случи, до тука са над 2 000 000 лв., това което прочетох, като плащане. 
 

Янко СТАНЕВ  
Нека да го гласуваме г-н Христов. 



 
Павел ХРИСТОВ 
Не, не, не го подлагам на ... нямам.... не смята, че ще бъда против, но, 

защото и за онко-болницата стана въпрос на няколко пъти, редно е да се 
каже, ако все пак тези неща не бъдат изпълнени, държавата е осигурила 
18 000 000 лв. за изграждане на “Онкологичен център”. Това е едно, от 
което поне за успокоение на страдащите, тъй като вчера разбулихме 
духовете, а по отношение на скенери е необходимо да се предвидят 
средства за още един скенер, тъй като е в “Окръжна болница”. Скенера 
вчера изгоря и не може да функционира. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Така. Колеги, процедурно предложение имаме. Да се гласува. 

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Направих искане преди това. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Какво искате Вие? 

 
Янко СТАНЕВ  
Моля процедурно да се гласува. 

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Сега, аз ще Ви моля, по така напр..., по тази поредица от 

предложения да отпадне последното предложение, което да гласуваме 
средства за пътуване на Общински съветници, като искам да се уточни  
дали тези средства са гласувани на заседание на комисията по “Финанси и 
бюджет”? 
 

Янко СТАНЕВ  
Няма да се гласува нищо. Каквото гласувате, гласуваме сега. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Аз този път няма да викам адвокат-довереника, аз ще обяснявам. 

Защото госпожа Софрониева  не е длъжна да ни прави  безплатни училища 
по правилник. Доколкото знам в момента тече сесия, да започнем 
отначалото.  Тече сесия на Общински  съвет. В момента сме на точка, 
проекторешение на комисията по “Финанси и бюджет”, и не знам коя 
точно точка от правилника, дава право на хората, които докато  водещия на 
комисията чете, при положение, че има консенсус от Общинският съвет, 
тези точки да бъдат гласувани анблок, изведнъж започва да се взема 
думата и да се променя в движение дневния ред? Моля така направеното 



процедурно предложение на г-н Симеонов да не се взима под внимание, в 
следствие на моите думи и доводи. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Преди това беше на д-р Станев да пристъпим към гласуване, с което 

ще  дадем своя вот. Имаше  процедурно предложение да гласуваме, като че 
ли г-н Марешки? 

 
Веселин МАРЕШКИ 
Да, точно в тази връзка искам, въздържах се, два пъти викаха 

адвокат-довереника, един път не го извикаха. Аз не мога да се въздържа да 
не извикам психиатър, за да дадем разяснения. Значи, преди около час 
някъде, аз направих процедурно предложение, което вие го подминахте, 
все едно, че никога не съм излизал тука на микрофона и не го  подложихте 
на гласуване. Точно затова сега си позволявам да наруша и аз Правилника. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Нямаме право да гласуваме такова нещо. 

 
Веселин МАРЕШКИ 
Не, напротив. Имаме пълното право да си го гласуваме. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Няма да споря с Вас. 

 
Веселин МАРЕШКИ 
Да. И освен това искам да Ви отбележа на колегите, които тогава 

оспориха, т.е. че е нецелесъобразно, защото и дори областния управител 
може да  го свика. Той може областния управител да го свика и 
седемнадесет човека, както всички добре знаем   могат да го свикат, но пък 
ние може да не се явим. Така че,  и това си е наше право. Така че,  тука  не 
говорим за това кой може да го свика, говорим, за да не  провеждаме 
повече  сесии, за да не дотягаме повече допълнително на гражданите на 
Варна.  Приключваме сега каквото сме си взели, да си го вземем като 
решение и да знаем, че повече никой няма да напира, да пробутва някакви 
още решения и т.н. Процедурно още веднъж, моля, като минат другите 
процедури да вкараме за гласуваме решението, че това, свършването на 
тази сесия, е финала на нашите мъчения. 
 

Янко СТАНЕВ  
Не мога да не се въздържа сега и всъщност да ви кажа, че след като 

гласувахте всичките тези точки, остава да гласуваме макро-рамката на 
бюджета, за да може да се изхарчат парите във връзка с приходите, които 



имаме и да е законно тяхното изразходване. Господин председател, чисто 
процедурно предлагам на Общинския съвет  да гласуваме отново макро-
рамката на бюджета на база на приетите тези решения  и така или иначе 
приехме всичко, само дето не сме я узаконили още. Всички са доволни. 
Едните си направиха политическата агитация, другите си направиха еди-си 
какво, третите не знаят какво правят. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Който е съгласен с процедурното предложение на д-р Станев, моля да 

гласува. 
 
Резултати от гласуването: за-27, против-1, въздържали се-5, 

предложението се приема. 
 

Борислав ГУЦАНОВ 
Тъй като това е абсолютен политически фарс, ние излизаме от залата. 

Подобни нарушения и подобно отношение, никога е нямало в тази зала в 
продължение на 20 години. Съжалявам, че на Вас ви се падна честта да 
изживеете срама, г-н Апостолов. 

 
Янко СТАНЕВ 
Аз от 22 години съм виждал много такива неща. 
 
Г-н Станев чете т.1 от предложенията за решения на ПК „Финанси 

и бюджет”. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? Поименно гласуване. 
 
 
3491-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, § 8 от ПЗР на 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. и чл. 47 от 
Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет, във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС11-9302/135/18.07.2011г., Общински съвет – 
Варна: 

3491-8-1. Приема актуализиран бюджет на Община Варна за 2011 г. 
в приходната част в размер на 214 100 000 лв. и в разходна част в размер на 
214 100 000 лв., съгласно приложения. 

3491-8-2. Приема актуализирана извънбюджетна план – сметка 
“Приватизация” - приходи 1 736 167 лв., разходи  1 729 912 лв. и остатък 
към 31.12.2011г. 6 255 лв., съгласно приложение. 

/Резултати от поименно явно гласуване 



за-32, против-1, въздържали се-0, отсъстват-18/ 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, който е съгласен решението за сметището да бъде разгледано 

и гласувано, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за-26, против-0, въздържали се-0, 

предложението се приема. 
 
Колеги, оспорено е гласуването. Поименно гласуване. 
 
Резултати от поименното явно гласуване: за-23, против-0, 

въздържали се-1, отсъстват-27. 
 Предложението за преразглеждане на решението за подписването 

на договор с община Аксаково за депонирането на отпадъци на  
сметището в с.Въглен, не се приема. 

 
Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред – 

„Здравеопазване”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IX.  
 

По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Здравеопазване” относно: 
(1) -  вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно право на 

ползване от “СБОБАЛ – Варна” ЕООД закупеният от Бюджет 2011 на 
Община Варна, функция “Здравеопазване” актив – собственост на Община 
Варна - Оптичен кохерентен томограф на стойност 129 480 лв.; 

 (2) – вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно право на 
ползване от ДКЦ ІІ “Свети Иван Рилски – Варна” ЕООД закупеният от 
Бюджет 2011 на Община Варна, функция “Здравеопазване” актив – 
собственост на Община Варна –  Рентгенов скопично-графичен апарат на 
стойност 51 693, 60 лв.; 

(3) - отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение. 

 
 
Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Колеги, първото предложение за решение е: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с                                

чл. 39, ал. 3 от ЗОС,  чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/102/18.05.2011г., Общински 
съвет – Варна решава да бъде предоставен за безвъзмездно ползване на 
“СБОБАЛ – Варна” ЕООД, следния закупен от Бюджет 2011 на Община 
Варна, функция “Здравеопазване” актив – собственост на Община Варна - 
Оптичен кохерентен томограф на стойност 129 480 лв. 

Разходите по поддръжка и техническо обслужване на същия да бъдат 
за сметка на  “СБОБАЛ – Варна” ЕООД. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, проверка на кворума. 
 
Резултати от поименната проверка на  кворума: присъстващи – 18, 

отсъстващи – 33.  
 
Колеги, поради това, че нямаме необходимите 26 съветници в залата, 

за да можем да продължим, съм длъжен за закрия заседанието на 
Общинския съвет, като преди това ви изчета основанията за това. 

 



На основание чл. 27, ал. 2 ЗМСМА, чл. 50, ал. 3 от Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Председателят на Общинския съвет – Варна  ПРЕКРАТИ,  поради 
липса на кворум, втория ден на ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на 
Общинския съвет – Варна, като обяви, че то ще продължи на 18.08.2011 
г. /четвъртък/ от 09.00 ч. в Пленарна зала на Община Варна.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
ТРЕТИ ДЕН – 18.08.2011 г. – 09.00 часа 

 
 

 Присъстват 37  общински съветника и отсъстват  14  общински 
съветника, както следва: 

Анелия Клисарова 
Валерия Ангелова 
Димо Стоев 
Добромир Кондов 
Иван Славков 
Красимир Симов 
Красимир Узунов 
Неделчо Михайлов 
Николай Джагаров 
Панко Анчев 
Петър Липчев 
Ради Радев 
Тодор Мутафов 
Янко Станев 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
... искам да видя, че сме заели местата си, за да започнем работа. 31 

положили подписи в присъствения списък, следователно имаме 
необходимия кворум и можем да открием третия работен ден на Тридесет 
и шестото заседание на Общински съвет Варна. в самото начало искам да 
поставя на вашето внимание една тъжна новина. За винаги ни напусна д-р 
Игнатов, управител на “Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания “Марко Марков””. Ще помоля всички да 
почетем с едноминутно мълчание и ставане на крака, неговата памет.  

Благодаря ви. Д-р Митковски.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Г-н председател, в тази връзка, която преди малко почетохме е 

постъпило и предложение от кмета на Община Варна, което ви предлагам 
да влезе, като извънредна точка в точката по “Здравеопазване”, защото 
така или иначе ние трябва да гласуваме временно изпълняващ длъжността 
управител на това лечебно заведение до провеждането на конкурса.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Митковски. Г-н Марешки.  
 



Веселин МАРЕШКИ 
Уважаеми колеги, правя процедурно предложение точката, с която 

ние забраняваме на кмета предизборно да провежда търга, с който 
уточнява за следващия четири годишен период кой и на какви цени, и по 
какъв начин ще извършва ремонта на улиците, да бъде като първа точка, 
която разглеждаме днеска. И съответно да ни подкрепите това нещо да не 
го допускаме, като нашата група считаме, че това ще бъде един от най-
големите грабежи предизборно във Варна. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Следващите предложения за включване в дневния ред, които искам 

да поставя на вашето внимание, те произтичат от предложеното дарение на 
Община Варна от Министъра на отбраната г-н Аню Ангелов и което беше 
подкрепено и от Министър-председателя, ако Общински съвет вземе 
решение, че е съгласен и кметът е изготвил съответното предложение за 
придобиване безвъзмездно в собственост на Община Варна на 100 декара 
земя, държавна собственост на южния бряг на варненското езеро в 
местност “Малка Чайка”, където да бъде изградена база за водни спортове. 
Това е едното предложение на г-н Аню Ангелов. И другото му 
предложение, което както разбрах на предния работен ден не е било добре 
разбрано от съветниците и затова съм поканил и г-н Караденчев тук, за 
дарение на няколко имота на Министерството на отбраната, отново 
безвъзмездно в собственост на Община Варна, в размер на 80 декара. 
Предлагам тези две предложения да бъдат разгледани в началото на 
точката по “Собственост и стопанство”. Г-н Начков, заповядайте.  

 
Пламен НАЧКОВ 
Аз искам само едно уточнение да внеса, че докладната предната за 

имотите в “Черноморец” процедурно тя си е в дневния ред. Значи ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Вярно е.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Трябва ние да вземем процедурно решение да прегласуваме тези 

четири имота мисля бяха, те са си в дневния ред. Това ... Трябва да 
разделим нещата на две: едното е да вкараме екстремно тези 100 декара и 
второто да бъде прегласувано общо на двете заедно точки за имотите, 
които държавата предлага на общината, защото лично нашата група така 
допълнително говорихме, че нямахме достатъчно информация за имотите, 
които се предлагат, целите, за които ще се използват. И затова считам, че 
получаването на имоти от държавата и най-вече във връзка с реформата в 



отбраната е така допълнителни активи за общината, които в ситуацията и 
спрямо потребностите в следващия мандат, могат да бъдат ползвани.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Начков, приемам уточнението. Други предложения? 

Г-н Христов.  
 
Павел ХРИСТОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Постъпило е също 

предложение и към точката на “Социални дейности” да бъде включена, 
като подточка девета, а именно “Център за обществена подкрепа” и звено 
“Майка и бебе” да станат второстепенен разпоредител с бюджетни 
средства, тъй като сегашния изпълнител на услугите “Национален център 
за социална рехабилитация” не си изпълнява задълженията, а е 
необходимо и технологично време да бъдат оформени документите това да 
стане реалност. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Други предложения колеги? Не виждам.  
 
Павел ХРИСТОВ 
Извинете, предложението е постъпило от кмета на Община Варна.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
От кмета. Г-н Коев. 
 
Радослав КОЕВ 
Моето предложение е да изтеглим, като първа точка в дневния ред 

проблема с онкоболницата, за да сме сигурни, че ще го решим в днешния 
ден, преди да отидем в .... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Коев. Разбирам, че Вашето изказване е насочено 

към вниманието на съветниците с оглед предложението, което направи г-н 
Марешки. Колеги, който е съгласен с направените предложения по реда от 
д-р Митковски към точката по “Здравеопазване”, с която следва да 
продължим да бъде включено приемане на решение за упълномощаване на 
временно изпълняващ длъжността управител на онкоболницата. Който е 
съгласен това да бъде включено, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 



Който е съгласен с предложението на кмета произтичащо от 
Министерството на отбраната за включване в дневния ред в точката по 
“Собственост”, гласуване за приемане дарението от 100 декара в местност 
“Малка Чайка” да влезе в дневния ред, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Който е съгласен с направеното уточнение от г-н Пламен Начков за 

прегласуване на решението, което беше обсъдено на предния работен ден, 
за приемане на дарение също от Министерството на отбраната на 80 декара 
различни имоти в местност “Черноморец”, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Предложението на г-н Павел Христов, в точката по “Собственост и 

стопанство” ..., в точката по “Социални дейности и жилищна политика” да 
бъде разгледано предложението на кмета, така както той го представи, 
моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
И предложението на г-н Марешки, последната точка от така приетия 

дневен ред касаеща разглеждането и приемането на решение за забрана на 
обявената обществена поръчка за 200 мил. ... Правилно ли го споменах, г-н 
Марешки? Да стане точка ... С тази точка да започнем днешното дневен 
ред, т.е. да мине преди точката по “Здравеопазване”, който е “за”, моля да 
... Извинявам се, идея има г-н Севастиянов.  

 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Значи, нека първо да гласуваме точката за онкоболницата, т.е. да 

мине “Здравеопазване” и тогава да е точката, предложение на Марешки.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Марешки, приематели това предложение.  
 
 
 
Веселин МАРЕШКИ 
Значи колеги предполагам, че там нещата са важни, но вие чували ли 

сте нещо друго да се преразпределя предизборно в такива размери. Аз 



мисля, че това е нещото, което най-много вълнува варненци от гледна 
точка на състоянието на пътната мрежа. Ако трябва ще ви заведа всички да 
видите един огромен окоп по който аз лично минавам всеки ден от там, за 
това ви моля първа точка нека да бъде това, а в последствие всичко да си 
върви, както го искате.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Марешки, да не влизаме в политически дебати. Колеги, с вашия 

вот вие ще изразите становище дали желаете точката предложена от г-н 
Марешки да мине преди “Здравеопазване” или да я разгледаме, когато й е 
реда. Г-н Севастиянов, дуплика.  

 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Както каза колегата председател на комисията по “Собственост”, 

първо трябва да решим въобще влизали в дневния ред, първо това трябва 
ад гласуваме.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Тя е в дневния ред, като последна точка. Марешки иска да мине 

преди “Здравеопазване”, за да влезем в политически дебат първо по тази 
точка. Колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н 
Марешки, точката касаеща забраната на обществената поръчка обявена от 
кмета, да започне дневния ред с нея. Който е “за” предложението на г-н 
Марешки, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 16; против - 3; въздържали се – 11, 

предложението се приема. 
 
Колеги, давам ... Гласуването е оспорено колеги. Гласуваме 

предложението на г-н Марешки, дневния ред да започне с разглеждане на 
точката относно гласуване забрана за провеждане на обществената 
поръчка обявена от г-н кмета. Говорим за изместването на точката.  

 
Резултати от гласуването: за – 16; против - 4; въздържали се – 14; 

отсъстващи - 17, предложението не се приема. 
 
Започваме с точка девета от така приетият дневен ред. Процедурно 

предложение от г-н Севастиянов.  
 
 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Предлагам да се гласува моето предложение, след точката по 

“Здравеопазване” да мине предложението на Марешки.  



 
Николай АПОСТОЛОВ 
Който е съгласен с така направеното процедурно предложение, моля 

да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 21; против - 0; въздържали се – 9, 

предложението се приема. 
 
Надявам се, докато дойде реда на точката г-н Марешки, да внесете 

проект за решение, тъй като нямам такъв при себе си.  
Започваме с точката по “Здравеопазване”. Д-р Митковски. 
 



IX.  
 
По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Здравеопазване” относно: 
(1) – назначаване на временно изпълняващ длъжността управител на 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД 

(2) - вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно право на 
ползване от “СБОБАЛ – Варна” ЕООД закупеният от Бюджет 2011 на 
Община Варна, функция “Здравеопазване” актив – собственост на Община 
Варна - Оптичен кохерентен томограф на стойност 129 480 лв.; 
  (3) – вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно право на 
ползване от ДКЦ ІІ “Свети Иван Рилски – Варна” ЕООД закупеният от 
Бюджет 2011 на Община Варна, функция “Здравеопазване” актив – 
собственост на Община Варна –  Рентгенов скопично-графичен апарат на 
стойност 51 693, 60 лв.; 

(4) - отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение. 

 
 
 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Уважаеми колеги, във връзка с настъпилите обстоятелства в 

“Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
“Д-р Марко Марков” Варна” ЕООД, е постъпило предложени от кмета на 
Община Варна. Предполагам, че всички го имате, раздадено ви е. 
Мотивите няма да ги чета. Ще ви прочета само проекта за решение, върху 
който евентуално да дебатираме и да гласуваме.  

Проекто-решение: На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, § 1а от 
Заключителните разпоредби на наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения, както и на основание чл.22, 
ал.1 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет-
Варна избира д-р Виолина Димова Таскова за временно изпълняващ 
длъжността управител на лечебно заведение „Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – 
Варна” ЕООД, с всички произтичащи от избора права и задължения, за срок 
до назначаване на нов управител след проведен конкурс по реда на Наредба 
№ 9/26.06.2000 г.  

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за управление с д-р Виолина Димова Таскова. 



Това е проекта за решение, което е предложено от кмета на Община 
Варна.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Г-н Коев. 
 
Радослав КОЕВ 
Видимо кметът е имал колебания в своя избор щом го предлага на 

нас, като Общински съвет да го решим той би могъл да напише тази 
заповед и без да се посъветва с нас. Съжалявам, че в такъв ден трябва да 
участваме в един дебат за делбата на наследството на г-н Игнатов. Десет 
години гради тази болница. Това бяха мечтите му, това беше животът му 
през последните десет години. И своята воля за това кой да управлява 
болницата до конкурса на практика той изрази още преди повече от два 
месеца. Временно назначения от него изпълняващ е д-р Георги Кобаков. 
Мисля, че е редно да уважим последната му воля с убеждението, че той е 
посочил човека, който да съхрани направеното от него, а от там нататък 
конкурсът, нека да реши кой ще бъде най-добрия управляващ. Съжалявам, 
че ще го окажа, но даже във фолклора хората, които делят наследството 
преди събитието, а такива определено имаше във Варна, участници в това, 
хората определят като не особено почтени, това е начинът да бъдат 
обрисувани. Колеги, моля ви, нека да уважим г-н Игнатов с неговото 
последно желание. Никакъв риск не поемаме за три месеца да управлява 
този, който така или иначе управляваше през последните два месеца. Не са 
ни нужни сътресения в болницата. Смятам, че няма нужда от по-бурен 
дебат по тази тема, защото в този ден наистина не е прилично. Благодаря 
ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, две предложения има. Едното предложение е на кмета то 

здравната дирекция, както аз разбирам подкрепено от председателя на 
комисията по “Здравеопазване”, другото току що го чухте от г-н Коев. 
Виждам, че и г-н Севастиянов ще ни предложи предложение.  

 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Процедурно предлагам за начина на гласуване. Ако не, ще трябва да 

се изберат между двама доказани специалисти. Първо предлагам да 
отпадне от гласуването “против”, да се гласува за всяко има със “за” и 
“въздържал се”. Второто, да бъдат по отделно подложени и двете имена на 
гласуване и да бъде избран този, който получи най-много гласове.  

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Севастиянов този път ме улесни. Чухте неговото процедурно 

предложение. Искаше заявка за изказване г-н Начков.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз искам да предложа по-дълъг срок, защото ние влизаме в 

предизборна кампания и в тези 90 дни на всеки му е ясно, че няма да стане 
конкурса. Моля? Значи аз казвам няма да има кой след 90 дни да вземе 
допълнително решение, тъй като ноември месец е учредителната сесия на 
общинския съвет. Сметнете ги август, септември, октомври и излиза така, 
че и конкурса не може да се проведе до тогава. Така че аз мисля, че е по-
разумно да си бъде до конкурса, за да може конкурс така или иначе ще има 
нали. Не може да се заеме длъжността без конкурс. Въпросът е, че до 
провеждане на конкурса да има твърдо решение. 

        
Николай АПОСТОЛОВ 
Колко дена? 120 ли предлагаш?  
 
Пламен НАЧКОВ 
Вижте, относително е да фиксираме срок. Нали нито можем ние в 

момента да предвидим събитията с учредяване на общинския съвет, за 
първата сесия в декември, ние трябва да създадем благоприятни условия 
този, който бъде определен за управляващ, временно изпълняващ 
длъжността, реално да си изпълнява задачите до провеждането на 
конкурса. А този, от който зависи конкурсът е общинската администрация 
и тя ако може до 14-ти да си внесе условията за провеждане на конкурса и 
да тръгне процедурата, аз не мога да кажа, да предвидя дали ще стане това 
нещо. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Разбирам Вашето предложение за корекция, да отпадне срока от 90 

дни. Без срок, до конкурс. Мисля, че съветниците разбраха. Г-н Марешки. 
 
Веселин МАРЕШКИ 
Г-н Начков, верни неща казахте, само ще внеса една лека корекция, 

ще Ви помоля за подкрепа. Наистина за 90 дни няма да има Общински 
съвет, това от една страна. От друга страна обаче сме свидетели, че когато 
е до конкурс някой път това става до 5 – 6 години отива, затова молбата ми 
е: до конкурс, но не повече от 150 дни. В тези 150 дни със сигурност ще 
има нов Общински съвет, който да го продължи или да ... Даже да е до 31 
януари, нали да има все пак срок да не прибързваме нещата. До 31 
декември или януари, колкото е достатъчно, когато вече ще има Общински 
съвет, който евентуално да продължи срока или нещо друго.  



 
Николай АПОСТОЛОВ 
Приематели г-н Начков в проекта за решение вместо 90 дни да бъде 

до 31 декември 2011 г.? Така. Доц. Трошев ще предложи също градивно 
предложение сигурно.  

 
Константин ТРОШЕВ 
Не, аз няма да предложа. Само ще запитам, доц. Кобаков съгласен ли 

е да поема тази длъжност, временно? Това е много важно, защото и 
двамата кандидати, за които ние тука ще гласуваме са достойни за това 
място. И двамата са дългогодишни специалисти в тази област и в тази 
болница. Но все пак трябва да има и тяхното съгласие.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Щом като са предложени предполагам, че поне това е свършено. 

Колеги ... Д-р Митковски.  
 

Ивайло МИТКОВСКИ 
Напълно съм съгласен с това, което каза и колегата Начков и Веско 

Марешки, само че имаме ограничение. В заключителните разпоредби на 
Наредба № 9, § 1 “А”, имате го при вас размножен. В този параграф пише: 
“При предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управление на 
лечебно заведение органът по чл. 3, ал. 1”, т.е. ние, “може да сключи 
договор за възлагане на управление за срок до провеждане на конкурс, но 
не повече от 90 дни с лице, което отговаря на изискванията по чл. 63, ал. 1 
от Закона за лечебните заведения”. Така че не знам, нека юристите да 
кажат дали може тука да променяме, да варираме в срокове и т.н. Това е 
все пак наредба, по която се провеждат и конкурси, по която се назначават 
управителите на лечебните заведения. Иначе аз съм напълно съгласен, че 
може да изпаднем в такова затруднение, за което говори Пламен Начков. А 
за да не взимам ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Маринов иска думата. Извинявай.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
А за да не взимам отново думата, тъй като тука постъпиха две 

предложения де факто, на мен ще ми е много трудно, с мен също никой не 
се е консултирал и не е говорил при издаването на това предложение за 
решение на кмета за д-р Таскова. Познавам и двамата колеги, 
изключително добри в специалността си лекари, като управленци не мога 
да ви кажа. Вярно е това, което каза г-н Коев, че д-р Кобаков до момента 
изпълнява с възлагателно решение на досегашния управител на лечебното 



заведение длъжността “временно изпълняващ”, така че много трудно ще е 
да изберем между двамата за временно изпълняващ. Не знам какво е 
продиктувало предложението на кмета за д-р Таскова, също дългогодишен 
специалист работещ в онкоболницата, а не примерно за продължаване на 
д-р Кубаков до провеждане на конкурс. Няма го и кмета, за да даде 
отговор. Не знам доц. Бозов дали знае нещо по въпроса. Така, че по 
въпроса за срока на нашето решение, не знам дали имаме възможност да 
варираме при положение, че има такава изрична разпоредба в 
заключителните разпоредби на наредба 9.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Адвокат – довереника поиска думата.  
 
Адв. Валентина СОФРОНИЕВА 
Не можем да променим наредбата, нито можем да променим срока в 

наредбата. И тъй като наистина сме изправени в такава ситуация аз 
предлагам поне да не фиксираме срок. Или трябва да е 90 или все едно сме 
го пропуснали и да пишем до провеждане на конкурса. Как да променим 
наредбата?  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Красимир Маринов.  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Малко странно ми 

звучи всичко това, което става. Разбира се, че не можем да променим 
наредбата, тя не е наша. Наредбата е на министерството, така че, нека да 
оставим “до провеждане на конкурс”, а тази наредба, както се отнася за 
нас, така се отнася и за администрацията на Община Варна, така че тя 
вероятно ще намери начин да спази наредбата. Така че предлагам да 
отпадне “до 90 дни”, а наредбата е валидна както за нас, така и за 
администрацията и тя ще си намери решението на въпроса. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Начков.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз коментирах с г-жа ..., все пак втората кандидатура, която беше 

дадена независимо, че в момента той управлява, като временно 
изпълняващ длъжността, формалния акт е да има заявление за съгласие от 
негова страна. Защото вече ние се изправяме пред общо събрание на едно 
търговско дружество, а ние имаме волеизявлението на Таскова. Нали. Ако 



няма значи какво гледаме? Нали, ако и двамата специалисти не са 
попитани, в крайна сметка ... Къде е ?  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Коев. 
 
Пламен НАЧКОВ 
А бе Дичо го е дал във времето, когато е бил управител да го 

замества. В момента се явяваме общо събрание да решим в ситуацията кой 
ще изпълнява длъжността. И ако ... Да станат от администрацията да 
кажат: говорили ли са с експертите и ако трябва нали да се изиска едно 
заявление, че са съгласни. Ако и на Таскова няма, какво правим тогава?  

 
Радослав КОЕВ 
Г-н Начков, опасявах се, че ще влезем в този дебат, казвам го със 

съжаление. Формалната част видимо не е изпълнена. Нямаме съгласие от 
нито един от кандидатите, писмено заявено пред общото събрание, каквото 
сме ние в случая. Така. Все пак имаме предложение на кмета, има 
предложение направено тук. За да го впишем в съда ще поискаме 
волеизявлението на тези хора. На който и да е. С днешна дата, не е нужно 
да е със стара дата. Нали не ми казвате, че сега ще се откажем от вземането 
на това решение и ще държим болницата до следващата сесия без 
изпълняващ длъжността и да няма кой да подписва документите за 
лекарствата на онкоболните. Нека да не влизаме в тази казуистика, да 
гласуваме така както бяха предложенията и в реда, в който бяха направени, 
а от там нататък формалностите всякак можем да ги решим. Включително 
и с мълчание.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, само подлагам на гласуване предложението на г-н 

Севастиянов, който каза от гледна точка на уважение към колегите да се 
гласува със “за” и “въздържал се”, и събралият повече гласове да бъде ... 
Той поиска да не се гласува ”против”. Аз смятам, че трябва да гласуваме 
по общия ред, а съвестта на съветниците ще реши “против” ще изявили 
някой воля или не. Колеги, предлагам поименно гласуване за двете 
предложени кандидатури и събралият повече ... Има си две предложения, 
какво да уточним? И ще ги гласуваме и двете, има две предложения, това е 
от ... Колеги, гласуваме предложението на администрацията предложено от 
кмета ... Две еднакви предложения, много се извинявам, се гласуват по 
реда на постъпването. Така е и за включването в дневния ред. А пък и 
какво значение има, когато съветниците с гласа си ще ... Е ми покажете ми 
го това после да го видя. Да, ще бъда благодарен.  



Първото предложение е на администрацията и на кмета това, което 
прочете д-р Митковски. За временно изпълняващ длъжността, като 
отпадна текста “90 дни”, а остана текста “до провеждане на конкурс”, 
гласувам ... Чета поименно гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за – 21; против - 0; въздържали се – 14; 

отсъстващи – 16. 
 
Гласуваме второ предложение за д-р Кобаков.  
 
Резултати от гласуването: за – 24; против - 0; въздържали се – 11; 

отсъстващи – 16. 
 
Нямаме решение по въпроса.  
Питайте юриста, не питайте мен. Току що се посъветвахме. Много ви 

моля. Д-р Митковски. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Предлагам ви 15 мин. почивка.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
15 мин. почивка по искане на д-р Митковски.  
 
Колеги продължаваме с точката по “Здравеопазване”. Поисканата 

почивка изтече, моля да заемете местата си в залата. Г-н Коев ... 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, колеги ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Митковски. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Тази ситуация е абсолютно безсмислена и усложняваща сегашното 

положение. Няма как да оставим онкоболницата без временно изпълняващ 
длъжността управител до провеждане на конкурс. Затова ви предлагам да 
прегласуваме нашите решения.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Коев.  
Радослав КОЕВ 
Предложението на г-н Севастиянов, което приехме беше в смисъл да 

спечели по-добрия. Ако имаме правни ограничения за 26 гласа, вече имаме 



по-добрия, да го подложим на гласуване, за да видим дали ще постигне 26 
гласа и ако това не се случи нямаме основание.       

     
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, имаше процедурно предложение от д-р Митковски, да бъдат 

прегласувани кандидатурите. Който е “за” предложението на д-р 
Митковски, моля да гласува. В залата виждам 30 човека, няма 20 
гласували. Колеги, процедурното предложение на д-р Митковски, да 
прегласуваме предложените кандидатури. Който е “за’, моля да гласува. 
Бройте внимателно момичета. 25 – момичета бройте внимателно, без да 
бързате. Който е “за” предложението на д-р Митковски да бъде 
прегласувано решението за избор на временно изпълняващ управител, 
моля да гласува.   

 
Резултати от гласуването: за – 24; против - 2; въздържали се – 4, 

предложението се приема. 
 
Гласуваме предложенията за временно изпълняващ длъжността 

отново. Д-р Таскова.  
 
Общ брой присъстващи общински съветници –33 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3492-9. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, § 1а от 

Заключителните разпоредби на наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения, както и на основание чл.22, 
ал.1 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет-
Варна избира д-р Виолина Димова Таскова за временно изпълняващ 
длъжността управител на лечебно заведение „Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – 
Варна” ЕООД, с всички произтичащи от избора права и задължения, за срок 
до назначаване на нов управител след проведен конкурс по реда на Наредба 
№ 9/26.06.2000 г.  

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за управление с д-р Виолина Димова Таскова. 

/Резултати от поименно явно гласуване 



за-22, против-0, въздържали се-11, отсъстват-17, не участват в 
гласуването-1/ 

Решението не се приема. 
 
 
Второто име, на д-р Кобаков, доц. Кобаков.  
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3493-9. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, § 1а от 

Заключителните разпоредби на наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения, както и на основание чл.22, 
ал.1 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет-
Варна избира доц.д-р Георги Кобаков за временно изпълняващ длъжността 
управител на лечебно заведение „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД, с всички произтичащи от избора права и задължения, за срок до 
назначаване на нов управител след проведен конкурс по реда на Наредба № 
9/26.06.2000 г.  

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за управление с доц.д-р Георги Кобаков. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-19, против-0, въздържали се-14, отсъстват-16, не участват в 

гласуването-1/ 
Решението не се приема. 
 
 
Нямаме решение. Г-н Марешки.   
 
Веселин МАРЕШКИ 
Искам само да Ви попитам, колко беше първото ... 22-ма. Е ми така 

или иначе до решение явно не можем да стигнем, искам да подкрепя тука 
г-н Севастиянов. Без решение да предложим на кмета, както разбрахме от 
изказващите се тука да се съобрази с вишегласието и да вземе решение да 
назначи временно изпълняващ този, който е събрал повече гласове. 
Второто поименното, което сега го направихме. Ми сега имаме последно 
решение, явно хората са си премислили, виждаме го какво е решението и 
го даваме предложение на кмета, да се съобрази с него и да назначи този, 
който е събрал повече гласове.   
 

Николай АПОСТОЛОВ 



Имаме ли право да правим такова предложение? Нямаме. След ... 
Нямаме решение по въпроса.  

Продължаваме с останалите точки.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Колеги, нека не си правим повече упражнения. Явно днеска не сме 

готови с такова решение. Следващите обаче две, първите две решения от 
комисията по “Здравеопазване” изискват квалифицирано мнозинство, 
каквото в момента нямаме. Нали така? Така, че няма смисъл да ги гледаме.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Предлагате да ги оттеглим от дневния ред.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Е ми няма смисъл да ги гледаме, след като няма толкова хора. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, който е “за” предложението на д-р Митковски, моля да 

гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 27; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следващите две точки изискващи квалифицирано мнозинство ...  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
То така или иначе тези точки вече трета сесия стоят на дневен ред. 

Надявам се на следващата поне да съберем 34 човека в залата, за да можем 
да ги гласуваме.    
 Така. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 
4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на  Общински съвет – 
Варна  № 2952-3/31/19,20.01.2011 г. и на база здравен статус, Общински 
съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение.  

Лицата са 61 човека. Няма негативен списък, т.е. такива, на които 
ние отказваме.   

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги. Не виждам. Поименно гласуване.  

 3494-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал. 
1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на  Общински съвет – 
Варна  № 2952-3/31/19,20.01.2011 г. и на база здравен статус, Общински 



съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 
 
 
 
Благодаря на д-р Митковски. Продължаваме със следващата точка, 

номер десет в дневния ред точката, която беше изтеглена по искане на г-н 
Марешки. Давам му думата. Г-н Марешки, второ повикване. Браво.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Х. 
 



По точка десета от дневния ред 
Относно: Приемане на решение по предложение на Веселин 

Марешки-общински съветник за забрана на обявяване и провеждане на 
обществена поръчка за ремонт на пътна инфраструктура от кмета на 
Община Варна до провеждане на изборите м.октомври 2011 г. 

 
 

 
Веселин МАРЕШКИ 

Уважаеми колеги, всички знаете състоянието на пътищата във Варна. Не 
мисля, че е право на този, който е довел до това състояние да прави 
конкурс и да предначертава развитието на града в следващите четири 
години. Всъщност в това нямаше нищо лошо, ако то беше се развивало в 
подходящия вид и хората бяха доволни. В случая обаче всички ние сме 
недоволни, всички ние ходим по дупките, затова аз считам, че това е най-
малкото неморално. Няма да говоря за закона. Затова правя следното 
предложение.  

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна 
задължава Кмета на Община Варна да издаде Заповед за отменя  на 
обявената обществена поръчка за рехабилитация на пътна инфраструктура 
„Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, 
аварийни ремотни и рехабилитация на уличната мрежа, пътни съоръжения, 
спортни площадки, междублокови пространства, паркове и алеи на 
територията на община Варна по обособени позиции” на стойност 200 
млн.лв. 

Аз ще го променя малко: “забранява на кмета”. Надявам се да ме 
подкрепите, предполагам че някои от вас ще бъдат и в следващия 
Общински съвет и ще искат и общинския съвет, и администрацията, и 
града да се развиват по съвсем различен начин. Благодаря ви.                 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Г-н Начков, г-н Луков след това.   
 
Пламен НАЧКОВ 
Явно е, че предложението на г-н Марешки има чисто морален ефект 

и е насочено към моралността на г-н Кирил Йорданов. Аз така, понеже 
излезе с решението, исках да уточним двете думи, които той замени. 
Защото все пак “забранява”, нали не звучи така добре в работата и 
решението, което приема един общински съвет. Значи може да бъде да 
отмени възлагането, което е или да оттегли нали въпросът е, че 
“забранява” – той вече какво да му забрани? Той го е направил нали. 
Затова аз мисля, че по-приемлив е текстът, който в първия вариант го каза, 
за да може все пак обратната реакция на сегашния кмет в ситуацията, в 



която се намираме. От едната страна седят дупките, от другата страна 
бъдещи периоди на запълване на дупки. Затова може би него няма да му 
направи впечатление това решение, тъй като нашата група не еднократно е 
настоявала за обществен контрол и имаше набор от експерти, журналисти, 
които да присъстват на такива обекти. Не случайно във вестниците вчера 
излезе: “първата глупост по организация на движението”. Тапата, която се 
получи от отваряне на едното платно на бул. “Васил Левски”. Това говори, 
че администрацията в този си вид трудно може да управлява този град. 
Елементарно нещо, да създадеш организация на движение. Има експерти 
назначени, получават заплати. Може ли да срежеш лентата и да те псуват 
шофьорите след това. За тапите и задръстванията, които се получиха.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Начков. Г-н Марешки, ще коригирате ли текста, 

така както беше предложено?  
 
Веселин МАРЕШКИ 
Да, съгласен съм. Нека малко да смекчим тона и по-скоро е важен 

ефекта. Ефекта всъщност е това, че нямаме право един месец преди 
изборите да поставяме условията на работата в следващите четири години, 
още повече, ако те са заложени в недобър за града вид. Затова го 
коригираме във вида, в който Пламен Начков каза, задължаваме кмета да 
отмени обявената обществена поръчка в този вид, в който е в момента.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Луков имаше заявка за изказване.  
 
Иван ЛУКОВ  
Колеги аз мисля, че тука малко можем да навлезем в някаква 

предизборна агитация, затова правя едно друго предложение. Така или 
иначе ние не можем да задължим кмета на нещо, което вече е обявено и 
което по принцип ще бъде отворена документацията, ще бъде отворена от 
следващия кмет, който ще бъде избран след изборите ... Е ми тогава ние 
можем да дебатираме само върху условията на конкурса, които кмета 
предлага. Значи ние можем да дебатираме какви условия и какви ... А бе 
той дали е ваш ... Ама колеги ... Ние можем де факто да дебатираме 
условията на конкурса. А конкурс трябва да има. Така или иначе трябва да 
има конкурс.  

 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Луков. Да изслушаме г-н Тонев.  
 



Владимир ТОНЕВ 
Колеги, да ви запозная до къде върви фактологията с въпросния 

конкурс. Обявата я има, документите са купени, срока за представяне на 
документите пред комисията е краят на август. Не си спомням точно дали 
е 30-ти или 29-ти. Единия от тези два дена е. До колкото съм запознат в 
момента има обжалване на две фирми на процедурата на обявяване. Така 
че дали това нещо ще стане на 29-ти или 30-ти, разглеждане на 
документите, това вече е под въпрос. От друга гледна точка е спорно до 
колко закона ни дава право това да забраняваме или да не забраняваме. Но 
думата “забраняваме” можем да я заменим с “не одобряваме”, както сега в 
комисията по “Архитектура” ние по предложение на кмета ще вземем едно 
решение, че одобряваме една негова заповед. В този случай ние можем да 
изкажем политическото си виждане, одобряваме или не одобряваме 
провеждането на конкурса. Ние можем да не го одобрим и закона му дава 
право пак да си го направи, друг е въпросът дали конкурса трябва да бъде 
за четири години или да бъде за една година. Защото, ако се прави за една 
година вероятно някой, който не си свършва работата и ще може да бъде 
сменен. А сега става въпрос за конкурс до 2013 г., което дори някоя фирма 
да не си върши качествено работата вече не може да се провежда за 
нейното парче от територията друг конкурс. Затова предлагам вместо 
забраняваме, да бъде сложена формата “не одобряваме”, което ние можем 
да го вземем като решение. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Митковски.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Една реплика към колегата. Това, което предлага той не означава 

нищо. Дали одобряваме или не, горе - долу кмета ... Нищо не произтича от 
това дали ние одобряваме или не. Затова предлагам това, което и Марешки 
и останалите колеги, “задължаваме” кмета, защото явно за 12 години този 
кмет си е .... 

 
Владимир ТОНЕВ 
Оттеглям си предложението. Съгласен съм със “задължава”.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря.  
 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
... и те стават все повече. Явно той не може да ги пълни тези дупки. 

Да се надяваме, че следващия ще ги запълни който и да е той. Не зависимо 



коя политическа сила си преписва настоящия кмет. Така че подкрепям 
предложението на Марешки с формулировката “задължава”. Това няма да 
бъде първата или последната обществена поръчка обявена и отменена в 
тази община.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Тонев си оттегли в добър сух. Г-н Марешки.  
 
Веселин МАРЕШКИ 
Само искам, ще ме извините, да добавя едно изречение, защото 

някои от колегите, до колкото разбирам се колебаят. Така виждам, че 
мнозинството ме подкрепя, но и за колебаещите се. Искам да кажа, че на 
мен ми мирише освен всичко друго и на лека измама. Защото, г-н 
Апостолов Вие си спомняте, че на председателския съвет г-н кмета 
присъства и пред всички нас обяви, че няма да провежда такава поръчка и 
ще остави това на следващия кмет. А виждате, че тя е обявена за излизане 
на 30 август. Аз тъкмо се бях успокоил и в един момент хората ми казаха: 
не, не, не. Излиза, че кмета ни е подвел на председателския съвет, което 
вече само по себе си говори за нещо не хубаво. Затова молбата ми е всички 
заедно да подкрепим това, което и без това кмета обяви, че няма да 
провежда такава обществена поръчка. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Нямам такъв спомен, само за уточнение, да е казал, че ще го отмени. 

Каза, че друг ще отвори поръчката. Г-н Начков и след него г-н Недялков.   
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз ви предлагам да прекратим дебатите по проблема. Ясно е, че тук 

търсим чисто моралния ефект. Въпроса на г-н Луков, дали може или не 
може, той като възложител във всеки етап на поръчката може да я отмени. 
Даже накрая дори да се е провела да не приеме предложението на 
комисията, която му предлага за кой да спечели конкурса. Така че 
процедурното ми предложение е да прекратим с дебатите и да преминем 
към гласуване.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, който е “за” така направеното процедурно предложение, 

моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 28; против - 2; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 
 



Гласуваме предложението на г-н Марешки така, както беше 
коригирано с изказването на г-н Начков. Задължаваме кмета да отмени 
обявената поръчка. Колеги, който е “за” така направеното предложение, 
моля да гласува.  

 
 
Общ брой присъстващи общински съветници –33 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 3495-10. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински 
съвет-Варна задължава Кмета на Община Варна да отмени обявената 
обществена поръчка за рехабилитация на пътна инфраструктура 
„Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, 
аварийни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа, пътни съоръжения, 
спортни площадки, междублокови пространства, паркове и алеи на 
територията на община Варна по обособени позиции” на стойност 200 
млн.лв. 
 /за-21, против-1, въздържали се-11/ 

 
 
Следваща точка, те се преномерират след това. Под номер 

единадесет: разглеждане на предложения за решения от постоянна 
комисия “Социални дейности и жилищна политика”. Павел Христов. Не 
разбрах.  

 
Пламен НАЧКОВ 
Искам да напомня, че прекратихме сесията в точката по 

“Собственост и стопанство”.  
 
Павел ХРИСТОВ 
В “Здравеопазване” я прекратихме.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Моля ви се, значи след като Янко Станев замина се разпадна 

мнозинството и той премести “Собственост”. В момента изместихме 
“Здравеопазване”, не че съм против това, което колегата ще докладва, но 
има допълнително внесено неща, които, ако не продължим със 
“Собственост” рискуваме още един път да не се случат. 

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Разбирам, правите процедурно предложение ... 
 
Владимир ТОНЕВ 
Г-н председателю, решенията на комисията по “Архитектура” са 

преди решенията по “Социални дейности”. Защо прескачате 
“Архитектура”? Бивша точка десета в дневния ред.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Преномерират се, г-н Тонев. Процедурно предложение от г-н Пламен 

Начков постъпи.  
 

Владимир ТОНЕВ 
Как се ... Бихте ли ми обяснили как се преномерират, като 

последователността тя се запазва?  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Добре. Ще обясня нагледно. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Да.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Девета точка беше точката по “Здравеопазване”, след точката по 

“Здравеопазване” е “Социални дейности”, след точката по “Социални 
дейности” е точката по “Архитектура” и след нея, ако четем един и същ 
документ е “Наука и образование”. Това, че г-н Марешки предложи и 
изтеглихме последната точка след точката по “Здравеопазване”, това не 
променя следващия ред, съжалявам.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Прав сте, г-н Апостолов. Признавам си, сбъркал съм.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Добре е, когато колегиално. Д-р Бояджиев.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Просто в интерес на истината да кажа, че сесията беше прекратена по 

време на точката по “Здравеопазване”. Всички го ... Просто да ви напомня, 
колеги. Така че, нека да ги караме нещата, както са си по ред. Аз за 
съжаление напускам залата на тази сесия, защото трябва да помогна на 
моят приятел и ваш колега, д-р Петър Липчев да се бори с органите на 



РДНСК, които без заповед искат да нахлуят в частния му имот. 
Довиждане.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Бояджиев. Разбирам процедурното предложение на 

г-н Начков да гласуваме точката по “Собственост и стопанство”, да бъде 
под номер единадесет в дневния ред. Правилно ли г-н Начков. Следваща 
единадесета, да. Колеги ... 

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Дайте да гласуваме за собствеността ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
... процедурно предложение от г-н Начков. Който е ”за” да 

продължим с точката по “Собственост”, моля да гласува. Колеги виждам, 
че отново хаосът е пълен, създаваме си го ние, с творчество. Г-н Начков 
предлага, ето отново човека иска да ви го каже.  

 
Пламен НАЧКОВ 
Значи още един път предложението, което влезе в дневния ред от 

точката “Собственост и стопанство”. Да преразгледаме решението, което 
взехме, не приехме решението за имотите, които държавата предлага да ни 
бъдат предоставени, плюс новия имот, който се предлага 100-те декара в 
местността “Чайка”. Поканен и кмета на район “Аспарухово”, нашия 
колега многоуважавания кмет г-н Караденчев да даде разяснения и след 
това предлагаме, предложих да продължим по реда, по който вие казахте.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Разбрах. Колеги, процедурно предложение ... 
 
Пламен НАЧКОВ 
Да. След това ще направя предложение как да структурираме вашите 

предложения, г-н Симеонов, за да гласуваме още един път “Драгоман” 11, 
нали. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Начков предлага ... Моля, моля за тишина в залата. Има 

процедурно предложение да бъде подложено на гласуване двете 
предложения в точката по “Собственост и стопанство”, които касаят 
дарените или по-точно предложени безвъзмездно за собственост на 
Община Варна имоти от Министерството на отбраната. Който е “за” 
предложението на г-н Начков, моля да гласува. Колеги, не е събран 



кворум. Не виждам 26 гласа, а виждам съветници в залата. Който е “за” 
предложението на г-н Начков, моля да гласува.         

 
Резултати от гласуването: за – 24; против - 2; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 
 
Г-н Симеонов, заповядайте.     
  



XI.  
 

По точка Собственост и стопанство от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Собственост и стопанство” относно безвъзмездно придобиване в 
собственост на Община Варна на имоти – държавна собственост. 
 

Орлин СИМЕОНОВ 
Уважаеми колеги, тъй като тази точка първата я четохме в 

предишното заседание няма да я чета, само новата, която е постъпила. И 
ще помоля, правя процедурно предложение двете точки да се гласуват 
анблок.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, който е “за” така направеното предложение, моля да гласува. 

Двете предложения за дарението да бъдат гласувани анблок. 
 
Резултати от гласуването: за – 26; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Нека да чуем г-н Начков.  
 
Пламен НАЧКОВ 
В моето процедурно предложение беше да уважим присъствието на 

г-н Караденчев, тъй като имотите са на негова територия, ако някой има 
колебаещи се от колегите все пак да знаят за какво става въпрос. Кратко, 
ясно, той е дисциплиниран човек ... 

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Материалите са раздадени, колега Начков.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Много Ви моля, г-н Симеонов. Аз говоря с председателя ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги ... 
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Да, аз имам становище на Вашето изказване.  
 
 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, г-н Караденчев е в залата. Мисля, че той поиска думата още 

сутринта, когато дойде време. Да му я дадем, има право. Заповядайте г-н 
Караденчев.  

 
Богдан КАРАДЕНЧЕВ 
Уважаеми г-н председател на Общински съвет, уважаеми дами и 

господа общински съветници, уважаеми представители на медиите и гости 
има. С няколко думи отнася се до следното. Това са имоти 85 декара, които 
с постановление на Министерски съвет са предадени на военните с акт за 
държавна собственост от 54 г. началото и част от тях не се ползват. 
Помолихме командващия военноморските сили да ни съдейства за 
разширяване на гробищата на “Галата”, и с негово съдействие подготвихме 
писмо до министъра на отбраната. Той послужи и като куриер, и като 
съдействащ, командващия. И в рамките на месец ни отговориха, че за 
гробищата веднага дават съгласие за задействане процедурата за 
безвъзмездно прехвърляне на собствеността за останалите 82 декара, 
разглеждаха ги допълнително и на последната среща, когато се откриваше 
системата за следене трафика на корабите по нашето Черноморие дадоха 
добро да задвижим процедурата изцяло за тези 85 декара. Какво се цели? 
Първо разширяваме гробищата с последното му негово добро, за да 
задвижим процедурата, решаваме проблема за такъв ритуал до 50 години. 
Второ, през тези имоти преминава единствения път, който свързва 
“Галата”, пък и нашия град с южния плаж. Иначе са 500 стълби, което не 
може да се измине. И второ там са “Аязмото”, ако сте го чували, там са 
водите. Т.е. за развитие на туризма без нищо да се унищожава. Реда е, че 
трябва обезателно с решение на общинския съвет, след това се отива за 
добро, което вече сме го приели със среща с областния управител да 
подкрепи, той готви доклада за сключване на договора и записване в 
дирекцията по вписванията, а предложението се прави от министъра на 
регионалното и се приема от Министерски съвет. Такъв е редът. Без 
вашето добро, на което много разчитаме задачата не може да бъде решена. 
И второто това, което го мечтаехме от доста години, преминавам към 
втория имот на кратко. За развитието на водните спортове правихме опити 
до 86 г., там има една жива и здрава да е, един архитект Бачева беше го 
разработила идейния проект още, но това беше нищо в сравнение с това, 
което се предлага. Което може да стане за развитие на водните спортове 
във всички негови многообразия, включително спасяване, водолазни и 
прочие. Така че, разчитам на вашето съдействие тези земи да станат 
общинска собственост. Да си пожелаем успех. Благодаря ви.  

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на кмета на район “Аспарухово”, г-н Караденчев. Давам 

думата на г-н Симеонов да прочете проекта за решение.      
 
Г-н Орлин СИМЕОНОВ чете двете предложения за придобиване на 

имоти-държавна собственост. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, мнения и съображения по двете предложения. Първото е за 

имотите в “Черноморец” и новото предложение за южния бряг на езерото. 
Мнения и съображения. Не виждам. Поименно гласуване колеги.  

 
 
Общ брой присъстващи общински съветници –38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 3525-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с 
разпоредбата на чл.54 от ЗДС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД 11-9302/142/04.07.2011г., Общински съвет – Варна взема 
решение за безвъзмездно придобиване в собственост на Община Варна на 
имоти – държавна собственост както следва: 

 

№ Идентификационен 

номер на имот по 

кадастрална карта   

Граници на имота Административен 

адрес 

Площ  

кв.м. 

1. 10135.5010.98 10135.5010.97; 
10135.5010.38; 
10135.5010.86; 
10135.5010.84 

м.”Черноморец” 3150,00 

2. 10135.5010.97 
- сграда 10135.5010.97.1; 
- сграда 10135.5010.97.2; 
- сграда 10135.5010.97.3 

10135.5010.98; 
10135.5010.38; 
10135.5010.99; 
10135.5010.96; 
10135.5010.84 

м.”Черноморец” 47267,00 
57,00 

 
300,00 

 
154,00 

3. 10135.5010.99 10135.5010.97; 
10135.5010.83; 
10135.5010.100; 
10135.5010.38  

м.”Черноморец” 35397,00 

 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
изготвяне на искане до Министъра на Регионалното развитие и 
благоустройството, чрез Областен управител на Варненска област за 



безвъзмездно придобиване в собственост на гореописаните недвижими 
имоти и сключването на договор с Областен управител на Варненска 
област, след решение на Министерски съвет на РБългария. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-29, против-1, въздържали се-0, отсъстват-21/ 
 

 
 

3526-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с 
разпоредбата на чл.54 от ЗДТ и по предложение на Кмета на община Варна 
с вх.№ РД11-9302/172/16.08.2011 г., Общински съвет-варна взема решение 
за безвъзмездно придобиване в собственост на Община Варна на 100 /сто/ 
дка идеални части в съответствие с Приложение №1 /скица/ от поземлен 
имот с индетификатор 10135.5200.2 с обща площ 371,681 дка, съгласно 
одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК 
кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Аспарухово” – 
предмет на акт за публична държавна собственост № 0749/10.05.2004 г. 

Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна изготвяне 
на искане до Министъра на Регионалното развитие и благоустройството, 
чрез Областен управител на област с административен център Варна, за 
безвъзмездно придобиване в собственост на гореописания недвижим имот 
и сключване на договор с Областен управител на област с административен 
център Варна, след решение на Министерски съвет на Република България. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-29, против-1, въздържали се-0, отсъстват-21/ 

 
 

 
Благодаря на г-н Симеонов. Обяснение на отрицателен вот на г-н 

Марешки. Заповядайте. 
 
Веселин МАРЕШКИ 
Уважаеми колеги, всички сме наясно, че това по принцип е добро 

решение за Варна. Гласувах против, за да мога да използвам това решение 
да си кажа мнението по останалите неща, върху които не мога да си го 
кажа. Притесненията ми са само да не стане, както на последната, 
всъщност в началото на тази сесия ние гласувахме сделки, които никъде не 
са обсъждани, говоря за кметство “Младост” и куп други. Да не стане така 
на следващата сесия тихо мълкум всичко това, което сега ще поискаме и 
куп други неща да го разпределим по този, според мен неправилен начин. 
Затова гласува против. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 



Благодаря на г-н Марешки. Продължаваме с точка дванадесета, 
просто се преномерират. Точката по “Социални дейности и жилищна 
политика”.                               



XII.  
 

По точка десета от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Социални дейности и жилищна политика” относно: 

(1) - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Марина Славова 
Иванова и Кристияна Славова Иванова от гр.Варна, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  РД 11-
94.М/417/28.06.2011г.; 
 (2) - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Деница Даниелова 
Георгиева от гр. Варна, във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД 11-94.П/170/29.06.2011г.; 

(3) - отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности на нуждаещи се по 
молби на граждани; 

(4) - отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности  по 
молби на граждани; 

(5) - увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация 
и интеграция на деца със специални нужди и техните семейства „Карин 
дом” от 50 на 60 места; 
 (6) – одобряване на Споразумение за партньорство, съгласно 
приложение В/ІV на Община Варна със СПСПД ФИЦЕ – България и 
Община Виена по проект «Виена и Варна – обмяна на добри и ефективни 
местни практики за социално включване на деца и млади хора» по схема 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001 - 7.0.01 
Приоритетна ос 7. „Транснационално и междурегионално 
сътрудничество”, „Без граници – компонент 1” по ОП „Развитие на 
човешките ресурси”; 
 (7) – одобряване на Споразумение за сътрудничество между 
Община Варна и Сдружение „Съучастие” за реализиране на социална 
услуга за развитие на алтернативна семейна среда по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна 
линия BG051PO001-5.2.11; 

(8) - упълномощаване Кмета на Община Варна да сключва анекси 
към споразумението при промяна на условията по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия 
BG051PO001-5.2.11, съгласно условията на Управляващия орган. 

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Павел Христов, заповядайте.  
 
Павел ХРИСТОВ 
Благодаря г-н председател ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря г-н Караденчев. 

 
Павел ХРИСТОВ 
С цел да икономисваме време ще направя процедурно предложение 

точки едно и две да бъдат гласувани заедно, както и точки от пет до осем 
включително също да бъдат гласувани заедно, тъй като са идентични 
основания.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, процедурно предложение точка първа, втора и ... 
 
Павел ХРИСТОВ 
Точки едно и две заедно, както и второ гласуване за точки от пета до 

осма.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
И точки от пета до осма да бъдат гласувани анблок. Който е “за” така 

направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 26; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Четем предложенията на председателя на комисията по “Социални 

дейности и жилищна политика”. Предложението за гласуването анблок е 
оспорено, ще го проверим поименно.  

 
Резултати от гласуването: за – 18; против - 1; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 31, няма решение.  
 
Г-н Начков поиска думата.  
 
Пламен НАЧКОВ 
От името на нашата група предлагам една почивка да уточним дали 

има възможност да продължим сесията или не. 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Начков. 15 мин. почивка по искане на Българската 

социалистическа партия.  
 
 След почивката се направи поименна проверка на кворума: тук-23, 

отсъстват-28 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Налага се да прекратим сесията поради липса на кворум. Чета Ви 

основанията за това. 
На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА, чл.50, ал.3 от Правилник за 

работа за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Председателят на Общински съвет-Варна прекратява поради липса на 
кворум Тридесет и шестото заседание на  общинския съвет, като 
обявява, че останалите точки от дневния ред ще бъдат включени в 
дневния ред на следващото, Тридесет и седмо заседание на Общински 
съвет-Варна. 
 Благодаря ви и приятна почивка на всички колеги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Копие от настоящия протокол да се изпрати на Кмета на община 
Варна и областния управител на област с административен център Варна. 
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