
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 11 

 

На 09 декември 2008 г. от 09.00 до 17.00 ч. и на 11 декември 2008 г. от 

09.00 до 12.30 ч. се проведе  Единадесетото заседание на Общински съвет – 

Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н 

Борислав Гуцанов. 

 

ПЪРВИ   ДЕН 

09.12.2008 г./09.00 - 17.30 ч. 

 

Отсъстват пет общински съветници: 

Валентин Христов МИЛКОВ 

Веселин Христов ДАНОВ 

Иван Стоянов СЛАВКОВ 

Красимир Тодоров УЗУНОВ 

Христо Веселинов ДАНОВ 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

 Можем да започнем работа, имаме нужния кворум.  

 Първо, честито на всички именници, които носят името Ана. Нашата 

общинска съветничка вече е почерпила по повод именния ден, ако има 

други също могат да почерпят.  

 Колеги, раздаден ви е дневния ред. Имате думата за мнения, 

допълнения. 

 

 

 



 д-р Янко СТАНЕВ 

 Няколко предложения във връзка с точката по Финанси и бюджет, 

където освен почерното сме вкарали още две решения на комисията, 

свързано с дофинансиране на училищата в с.Тополи, Казашко и 

Оздравителното училище, съфинансиране на газификацията на 

общежитията и едно предложение, което вие отправихте за 

преференцирано заплащане на местните данъци и такси от хора с намалена 

работоспособност. Освен тота в точката, което е за Собственост в 

подточката за прехвърляне на два броя жилища във фонд Резервен да бъде 

допълнена по предложение на кмета имаме още три жилища, които са и на 

основание чл.21, ал.1 за промяна на предназначение.  

 

 Николай ДЖАГАРОВ 

 Господин председател, колеги, на основание чл.51, ал.1 от 

Правилника за организация на дейноста на ОбС предлагам следната точка: 

Одобряване рамково споразумение за сътрудничество между община варна 

и Националния институт за обучение на директори към Министерството на 

образованието и науката.  

 

 доц. Лидия ПЕТКОВА 

 Уважаеми колеги към точка 8 от дневния ред към подточка първа 

предлагам да гласуваме още едно име за отпускане на еднократна помощ 

на Анелия Пламенова Иванова.  

 

 Цвета ГЕОРГИЕВА 

 Моето предложение е да отпадне точката, точка 2 от точка 9 

Разглеждане на предложения за решения от постоянна комисия “Култура, 

вероизповедания, медии” относно прехвърляне на средства от бюджет 

2008 на община Варна в размер на двеста хиляди лева по § 51 Основен 



ремонт и ДМА и § 1098 Други некласифицирани разходи от дейност 

723759. Та това е точката, която  миналия път, това е сумата, която 

миналия път Общинския съвет гласува да отпадне, само че в момента 

нейното лице е префасонирано и по друг начин е поднесено отново да 

гласуваме. Става въпрос за ремонта на Радиото. Мисля, че тогава 

общинския съвет с доста голямо мнозинство реши това да отпадне и не 

виждам основание да бъде внасяно отново.  

 

  д-р Янко СТАНЕВ 

 Пропуснах да предложа във връзка с предложението на Събранието 

на СК “Спартак” АД. Предлагам да бъде включена точка в дневния ред за 

освобождаване на представителя на община Варна, избор на нов 

представител и упълномощаването му да представлява община Варна в 

Управителния съвет на дружеството тъй като има покана за общо събрание 

на дружеството на 12 януари 2009 година, а също така и в връзка с един от 

нашите представители е станал акционер и по закон трябва да го сменим. 

Предлагам смяна на член на Съвета на директорите – Петромил 

Веселинов. 

 

 Неделчо МИХАЙЛОВ 

 Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предлагам в 

дневния ред да влезе проекторешение съгласно чл.54, ал.3 от ЗМСМА във 

връзка с дивидента на Обреди и препоръка общината да сключи договор с 

Е.ОН България за преместване на кабел. 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Става въпрос за преместване на кабели в Старо гробище, запознати 

сте за да може да се отвори по-голям терен. За жалост всички имаме път 

към вечното си жилище. Има ли други предложения?  



 Веселин МАРЕШКИ 

 Колеги, искам да предложа на вашето внимание да разгледаме две 

точки, които във връзка тях според мен по важност и краткост за 

разглеждане по принцип те няма да ни отнемат много време, но според мен 

ще даддддат един сериозен тласък за развитието на процесите в града. 

Първа точка – Разглеждане на намаляване на цената на билетчето за 

градския транспорт минимун на 70 ст. В какъв смисъл правя това 

предложение. Няколко пъти се твърди, че това не е от право за решаване в 

общинския съвет, но вие си спомняте че в една трудна ситуация, когато 

трябваше да вземем обратното решение ние дадохме рамо на кмета и 

подкрепихме вдигането на билетчето. В момента във връзка с резкия спад 

на цената на нефта сега в момента кмета би имал проблеми с обратната 

страна, не с потребителите, а с превозвачите. В тази връзка аз предлагам да 

свалим цената на билетчето минимум на 70 ст. И с едно такова решение 

ние да му развържем ръцете и да го подпомогнев в преговорите с 

превозвачите. В тази връзка знаете, че беше битка на моята работа в 

Общинския съвет като председаттел на комисията по    Транспорт, с която 

аз на практика не успях да се правя и съм готов да си подам оставката като 

председател на тази комисия и да изберем този общински съветник, който 

може да доведе до това, че на практика всички варненци, нашите бащи, 

майки, синове и дъщери, да се възползват от то не е превилегия а даденост 

на пазара. Това да влезе като първа точка, то е много бързо ррешение, така 

че няма да ни отнеме много време. И втора точка едно много добро 

решение според мен, което върви из коридорите, което все още не е видяло 

публичност, за което се твърди , че трябва да се вземе решение принципно. 

Това е  преместването на сградата на дейността на така наречената Градска 

болница вече официално ДКЦ І в сградата на Стоматологията, което е по-

малкия въпрос, а по-важния в същност е, че по този начин може да се 

запази сградата, която е култова за града ни, където се помещава Градска 



болница и там да бъде преместена библиотеката. И по този начин да спрем 

нездравите апитити на хората, които явно са се насочили към приватизация 

на този обект. Тези две решения са много кратки и аз предлагам да влязат 

като първа и втора точка. Надявам се да има подкрепа за да дадем 

възможност за решение на тези два сериозни проблема на града ни. 

Благодаря.  

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Колеги, други виждания? И аз имам няколко предложения за 

дневния ред.  

 Уважаеми колеги, знаете че на няколко пъти през последните 

заседания на Общински съвет коментираме възможности за намаляване на 

Бордовете на директорите. Въпросът беше поставен за първи път, както го 

казахме и на пресконференцията, от нашите колеги от ПП “ГЕРБ”, които в 

последствие внесоха и писмено становище. След това бяха подкрепени и 

от “АТАКА” и от други политически сили в Общинския съвет. Изчакахме 

да излязат резултатите на деветмесетчието, да бъдат разгледани отчетите 

през комисията по Собственост и стопанство и смятам, че имаме вече 

основание да коментираме възможността за намаляване съставите на 

бордовете на директорите. Предлагам ви първо да гледаме преобразуване 

на Акционерно дружество с общинско имущество “Дезинфеционна 

станция” ЕАД в Еднолично дружество с ограничена отговорност, т.е. да 

стане ЕООД за да може Съветът на директорите от трима души да падне на 

един, да бъде само с един контрольор. И по този начин ви моля от дневния 

ред да излезе и тази точка, която е гледана в комисията по Собственост и 

стопанство дружеството да премине от дружество към предприятие, тъй 

като ще си загуби смисъла кагато ние го прехвърлим като ООД. На 

следващо място ви предлагам да бъде гледано намаляване Съвета на 

директорите на “Градски транспорт” от седем на пет със съответните 



промени в Устава на дружеството; “Стопанска и спомагателна дейност” от  

пет на трима със съответните промени, които са необходими; “Дворец на 

културата и спорта” от седем на  пет с всичките необходими промени по 

Устав и други атрибути и “Общинска охранителна фирма” от пет на трима 

с всичките необходими промени, които водят след вземане на такова 

решение от ОбС. По този начин ще бъдат намалени Бордовете на 

директорите във всички акционерни дружества.  

 Предлагам следваща точка в дневния ред. Тъй като ще има Общо 

събрание в Многопрофилна болница за активно лечение “Света Ана”-

Варна ви предлагам да имаме избор на нов представител и неговото 

упълномощаване да представлява община Варна в Общото събрание на 

акционерите на дружеството, което е насрочено за 19.12.2008 г., съгласно 

покана с вх.№2636/02.12.2008 г., т.е има две части това предложение 

веднъж промяна на нашия представител и втори път упълномощаване на 

новият ни представител.  

 Още две предложения от кмета на общината. Едното също е свързано 

със здравните заведения, именно да предоставим частна общинска 

собственост, находяща се в гр.Варна ул.Проф.Державин №19, това е 

бившата поликлиника предполагам всички я знаете ученическа 

поликлиника, безвъзмезно така както в момента тя се ползва от РЦЗ-Варна 

за срок от 10 години за може по този начин да бъдат усвоени 

необходимите средства  за извършване на ремонта, които са веднаж по 

програма и втори път са от Министерството на здравеопазването. В 

момента тя се ползва реално от тях. Но да си остане наша собственост.  

 Следващото предложение, което също е от кмета е свързано с фирма 

“Боляри” или “Пикадили”, а именно: Те са собственик на терен, който се 

намира в кв.Чайка, подписано  е от мене до ПК “СС”, но не е стигнало 

време да бъде гледано най-вероятно от комисията този въпрос. Терен, 

който е тяхна собственост, който е оформен като игрище. Предният мандат 



на ОбС на няколко пъти имаше драма в залата, когато “Боляри” искаха да 

закупят този терен, но слава богу общинският съвет не взе такова решение 

за  ликвидиране на тази съсобственост. Да стане общинска собственост 

терена в Чайка като ние имаме с тях идеална съсобственост на паркинга,  

който се намира на “Пикадили” – Младост. Реципрочни са двете земи, 

двата терена, ние да им дадем нашата собственост, която е на паркинга в 

Младост срещу придобиване на терена в Чайка. Защо е необходимо 

придобиването на този терен? На цялата тази огромна променадна зона 

идеята е да започне изграждането на следващия спортно-атрактивен 

център по този начин, по който той беше изграден в Младост, Цонкино 

хоро и Аспарухово, но вече с подобрения от опита, който имаме натрупан 

при изграждането на тези три спортни обекта. Това е последното 

предложение, което ви предлагам да влезе в заседателната зала.  

 Колеги, имате думата за някакви мнения и обсъждания, ако имате. 

Ако нямате преминаваме към гласуване.  

  

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

 Ами аз съм много удовлетворен от решението, което е дошло до 

крайна фаза за намаляване на бордовете и преструктурирането на 

общинските дружества, но считам че предложението, което взе комисията 

по Собственост и стопанство за преструктуриране на Дезинфекционна 

станция в общинско предприятие може да върви съпътстващо с вашето 

предложение или предложението на ГЕРБ и останалите политически сили 

за намаляване на борда или довеждането до един контрольор, защото 

процеса на преструктуриране е дълъг. Ние сега ако го преструктурираме в 

ЕООД това не пречи кмета в това време да подготвя документите за 

преструктуриране в общинско предприятие. А защо го правим? Правим го 

защото цялата комисия, а пък знаете това са стари неща в общинския 

съвет, които са повече от един мандат ги знаят, има съмнения, че 



дружеството има възможности да печели общинските поръчки за 

дезинфекция и дезакаризация, но не ги печели по субективни причини. 

Ако то стане общинско предприятие общината тогава няма накъде да ходи 

и ще я длъжна да му дава общинските поръчки. Затова беше и направено 

предложението и моля то да остане в Собственост и стопанство.  

 

 Борислав  ГУЦАНОВ 

 Г-н Севастиянов, ние трябва да решим дали то  остава на подчинение 

на Общинския съвет или минава към администрацията като предприятие. 

В момента то без да печели поръчките от страна на общината, което е 

действително много странно и нямаме разминаване по този въпрос, то 

продължава да бъде на нула включително и миналата година беше на 

печалба. Т.е. има възможности от други места да се печелят поръчки, което 

ако стане предприятие ние го лишаваме от тази възможност. Затова аз 

мисля, че по-добрия вариант е сега да бъде по този начин, ако 

действително нещата не тръгнат поемам ангажимента догодина средата на 

годината ако трябва ще го направим предприятие. Няма никакъв проблем. 

Ако се окаже, че не може да спачали никакви конкурси и има определено 

отношение към общинската фирма естествено наше право е веднага да го 

прехвърлим в предприятие. Мисля, че това е по-елегантния вариант.  

 

 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ  

 Мисля, че този начин ще загубим една година, но по принцип не 

смятам да се противопоставям на преструктурирането, което вие 

предлагате в момента, защото то във всички случаи е добро. Намалянето 

на борда от трима души на един контрольор е нещо което трябва да се 

подкрепи. А пък иначе си оставам на предишното мнение, че може да 

върви съпътстващо и преструктурирането в общинско предприятие.  

 



 Борислав ГУЦАНОВ 

 Аз подкрепям вашето виждане. Не тръгне ли дружеството веднага ще 

го прехвърлим като предприятие.        

 

 Емил РАДЕВ 

 С голямо удовлетворение виждам влизането на точката за намаляне 

на бордовете в дневния ред на настоящата сесия. Това предложение беше 

направено от нас преди шест месеца. Трябваше време за да мине и през 

комисиите за да  се види състоянието на общинските дружества. През 

комисията по Собственост и стопанство минаха отчетите на всички 

общински дружества, които са еднолична собственост на община Варна. 

Предложението е малко редуцирано защото  нашето предложение беше до 

абсолютния максимум да се редуцират бордовете, а именно трима човека. 

Виждам, че стъпките които се предприемат в момента са едни частични 

стъпки, но това е много добре да тръгнем с тази практика оттук нататък. 

Защото във времето на кризи трябва тези дружества да бъдат оздравявани, 

да се стегне и управлението им и да се сложат и подходящите хора, които 

да ги управляват. Малко ме тревожи и факта, че тука в  момента се поставя 

и въпрос, който много касае едно от дружествата, а именно “Градски 

транспорт”, защото ако се приеме в момента без дебати предложението на 

г-н Марешки, това би докаро до много фатални последствия дружеството, 

което е основно като транспорно дружество в община Варна.  И се 

надявам, че тия предложения преди това ще бъдат обсъдени в 

транспорната комисия, където ние доста отдавна сме нямали заседание и 

най-малко беше редно това предложение да мине и на комисия. Благодаря 

ви. 

 Веселин МАРЕШКИ 

 Само искам да кажа, че опазил ме бог без обсъждане да вземем 

такова решение. Напротив. Идеята беше да влезе в дневния ред за да може 



да се обсъди хубаво. Едва ли някой е неподготвен в ситуацията. Ако някой 

чака да свикаме комисия по Транспорт за да се подготви по въпроса и да 

дойде да се изкаже за неща, които са наболели в целия свят, мисля, че не се 

подготвя достатъчно добре за работата си като общински съветник. Освен 

това пред възможността да поставим в трудност една фирма като “Градски 

транспорт” хипотетично, защото според мен е абсолютно невъзможно и да 

поставим на колене в тази криза всички ползватели на този транспорт, т.е. 

всички граждани на Варна, община Варна има възможността да 

предприеме и би било по-добре да предприеме първата крачка. Благодаря 

ви. 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Колеги, има и още нещо да не го изтървем - БКД комисия, всички 

нейни решения да влязат в дневния ред. Има ги почернени в списъка. И 

ако има нещо друго почернено в списъка и изтървано от някой от 

председателите.  

 Колеги, има един спорен момент относно цената на билета. Заставам 

изцяло зад виждането на г-н Радев, че такъв въпрос не може да бъде гледан 

по този начин в Общинския съвет и трябва да мине през комисията един 

път. И втори път, че има договор, в който договор ясно е написано при 

какви ситуации кога става вдигането на цената на билета и кога става 

свалянето на цената на билета. Договорът е подписан и всичко е пределно 

ясно. И в момента да си играем на популизъм в залата, по този начин може 

всяка една от политическите партии да излезе и да каже цената на билета 

да бъде 10 ст. или пък ако е безплатен още по-добре за цяла Варна. В 

крайна сметка има реалности, които трябва да бъдат гледани. Така, че 

предлагам тази точка да бъде гледана и гласувана поотделно. Мисля, че за 

другите ще има консенсус и за да спечелим време ви предлагам да бъдат 

гласувани анблок. Относто точката, която г-н Марешки предлага за 



прехвърляне собствеността на ДКЦ “Света Клементина” т.е. цялата сграда 

да остане общинска собственост и дейността да се прехвърли във високото 

тяло на Стоматологията, Стоматологията да премине в ниското тяло. Има 

такова предложение, аз съм готов да влезе в залата, казах ви че съм го 

подписал до комисията по Собственост и стопанство, но нека то да бъде 

последна точка защото ще трябва да се изработят много неща докато стане 

самото решение на ОбС. Кое да бъде описано, как да бъде описано, 

юристите знаят колко неща трябва да свършат през тези няколко часа за да 

не стане на следваща сесия да вземаме повторно решение. Иначе 

принципно и кмета го обяви на пресконференция и аз съм го коментирал 

няколко пъти също, че това е нормалния път, по който трябва да се върви. 

Тази  сграда, която е символ, един от символите на града, в действителност 

да си остане собственост на общината и вътре да бъде прехвърлена 

библиотека, галерия или това от което има нужда в момента общината. 

Съответно тази сграда да остане изцяло за административни цели и нужди. 

Стоматологията трябва да бъде надстроена при това положение ниското 

тяло с един етаж и са правени тези разчети, които са необходими. Аз 

мислех да го гледаме през комисия, но нямам нищо против действително 

това е нещо, което ако успеем да го подготвим до края на сесията можем 

да го гледаме или поне да го започнем, а след това да бъде довършено. Но  

нека да бъде последна точка.  

 

 Веселин МАРЕШКИ 

 Да, аз не възразявам това да мине като последна точка и ще го 

подкрепим. Само искам да дам едно допълнително пояснение по първото 

предложение. Виждам някакво разминаване. От една страна се твърди, че 

ние не може да вземаме такова решение, а от друга страна се иска 

задълбочено гледане на това мое предложение в комисията по Транспорт. 

Моята идея беше следната: така или иначе кмета си има правомощия да го 



реши този въпрос, ние просто да му дадем зелена светлина с формално 

наше гласуване, че той има подкрепата на ОбС  за постигане в тази 

ситуация когато петрола пада три пъти за постигане на една по-нормална 

цена за гражданите на Варна. Това решение вие много добре знаете каква е 

стойността му. Просто едно формално решение, което да даде зелена 

светлина на преговорите с кмета и да му гарантира нашата подкрепа в тези 

преговори. Благодаря. 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Казахме, че ще го обсъдим това предложение. С вдигане на ръка 

общинските съветници ще решат. Но казвам ви моля ви се нека да се 

въздържаме от популистични изказвания ввввв зала. Няма политическа 

партия, която да не иска да направи такова изказване. Имаше и други 

преди вас, които водиха такива разговори, но след проведените разговори 

стана ясно че това нещо не може ей така да бъде предложено. Никой от вас 

не е измислил как да се държи в зала. 

 

 д-р Ивайло БОЯЖДИЕВ 

 Аз ще направя контра предложение предложеното от г-н Марешки за 

прехвърляне на дейността от ДКЦ І “Св.Клементина” в Стоматологията да 

отпадне защото смятам, че трябва да има дебат в комисии. Не може с лека 

ръка да се отхвърли направеното за стотици хиляди левове общински пари 

разходи по оформянето на това дружество като ДКЦ, като медицински 

център. А искам да кажа, че като символ на Варна тази сграда именно е 

направена за болница. Така, че предлагам контра предложение все пак да 

се разгледа в комисиите по Собственост и стопанство и Здравеопазване да 

се осмисли най-добре именно как да бъде направено това прехвърляне ако 

бъде взето политическо  решение за това нещо. Благодаря. 

 



 Борислав ГУЦАНОВ 

 Добре, колеги, първо за градския транспорт. Който е да влезе такава 

точка в дневния ред за намаляне цената на билета моля да гласува. 

 /за - 7, против - 3, въздържали се - 30/ - Не се приема. 

 Имаше предложение относно болницата дали да се гледа сега цялата 

тази процедура или да мине през комисията по Собственост и стопанство и 

комисията по Здзравеопазване. Все пак преди да го подложа на гласуване 

има ли други виждания колеги в залата. С гласуването ще се реши. Добре. 

Който е да влезе в дневния ред моля да гласува. 

 /за - 7, против - 7, въздържали се - 27/ - Не се приема. Ще мине през 

комисиите и тогава ще бъде гледано. 

 Мисля, че за другите точки в дневния  ред имаме консенсус. Който е 

съгласен анблок да бъде гласувана другата част от дневния ред, моля да  

гласува. 

 /за - 45, против - 0, въздържали се - 0/ - Приема се. 

 Който е „за” проекта за дневен ред да бъде дневен ред на днешното 

заседание моля да гласува. 

 

 

 Общинските съветници приеха следния 

Д Н Е В Е Н       Р ЕД : 

 

1. Питания и отговори на питания. 

 

2. Започване на процедура по подготовка и обявяване на 

Международен конкурс за придобиване на устройствена концепция за 

изграждането на градска среда за широко обществено ползване на 

територията на Пристанище „Варна – Изток”. 

 

3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 

стопанство”  относно:  



- обявяване за частна общинска собственост на дворно място с 

площ 1996 кв.м., съставляващо УПИ XVІІІ – “за обществено обслужване”, 

кв. 682, по плана на 2 м.р. на гр. Варна, с АОС № 

4881/публична/12.02.2008 г. 

- прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от една 

страна, и от друга страна Желка Георгиева Бойчева и Митко Стефанов 

Бойчев, чрез продажба на имот общинска собственост,находящ се в 

гр. Варна, ул. "Цар Асен" № 19, 21, 23, представляващ земя с площ  от 

57,24 кв.м. ид.ч. от УПИ V- 15,7, кв.450, l-ви м.р. гр.Варна, ул."Цар 

Асен"№ 19, 21, 23; 

- обявяване за частна общинска собственост на имот – начално 

училище "Васил Левски", находящ се на ул. "Найчо Цанов"№ 14, УПИ І – 

1086 "За начално училище", кв.70, по плана на 28 м.р. на гр.Варна, кв. 

Аспарухово; 

- провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 

недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в град 

Варна, улица "Йордан Йовков", представляващ: сграда със застроена 

площ 28,00 (двадесет и осем)кв.м.; конструкция - полумасивна; 

етажност - 1 етаж; година на построяване - 1970 г. и земя - поземлен 

имот №10135.3515.481.2, с площ 420,00 кв.м.; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една 

страна, и от друга страна Марин Великов Митев, Тихомир Иванов 

Митев и Иво Каменов Георгиев, чрез продажба на имот общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, с.о."Сотира", представляващ земя 

с площ  113,00 кв.м. ид.ч. от УПИ XLIV- 303, 304, 305, 306, 383, 384, 

385, 386, 396, 402, 403, 1030, 1031, 9531, целият с площ 9807,00 кв.м., кв.24, 

с.о."Сотира", гр.Варна; 

- прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от една 

страна, и от друга страна ЕТ"Сириус-57- Тихомир Димитров"-гр.Варна, 

чрез продажба на имот общинска собственост, находящ се град Варна, 

ул."Дубровник"; 

- прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от една 

страна, и от друга страна Василка Пеева Петкова, чрез продажба на 

имот - общинска собственост, находящ се град Варна, на улица "Петко 

Напетов", № 56; 

- отмяна на решения на Общински съвет – Варна – №  506-7, № 507-

7, № 508-7, № 509-7, № 510-7 по протокол № 7/21.05.2008 г. и решения № 

672-3, № 673-3, № 674-3, № 675-3, № 676-3 по Протокол № 9/25, 28.07.2008 

г.; 

- провеждане на търг с тайно наддаване по реда на Наредбата по чл. 

8, ал. 2 от ЗОС за продажба на автомобил марка “Мерцедес”, модел 230, 

собственост на “Обреди” ЕООД; 



- даряване на два специализирани мотоциклета нововнос, за нуждите 

на “Общинска полиция”, собственост на "Обреди" ЕООД; 

- включване на 2 бр. жилища във фонд “Резервен”; 

- промяна предназначението на 3 бр. жилища от фонд “Резервен” във 

фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди”; 

- включване на 3 бр. жилища във фонд „Ведомствен”; 

- предоставяне безвъзмездно на социалните заведения Дневен 

център за деца и младежи с умствена изостаналост "Свети Йоан Златоуст", 

Домашен социален патронаж и Дом за стари хора "Гергана" на закупени от 

Община Варна  транспортни средства; 

- приемане на годишния  финансов отчет, баланс и отчет за приходи 

и разходи за 2007 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 

на съвети на директори и контрольори и избиране на одитори за 2008 г. на: 

   * „Диагностично консултативен център І – “Света Клементина” 

– Варна” ЕООД;  

 * „Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД;  

  * „Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД; 

  * „Диагностично консултативен център „Свети Иван Рилски” – 

Аспарухово - Варна” ЕООД; 

  * „Диагностично консултативен център V – Варна – „Света 

Екатерина” ЕООД; 

  * „Специализирана болница по очни болести за активно лечение 

– Варна” ЕООД;  

  * „Амбулатория групова практика за специализирана 

медицинска помощ - Център за психично здраве – Варна” ЕООД; 

  * „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І 

– Варна” ЕООД; 

  * „Градски транспорт” ЕАД;  

  * „Обреди” ЕООД; 

  * „Общинска охранителна фирма” ЕАД.  

 

- приемане на годишния финансов отчет, заверен от регистриран 

одитор, и годишен доклад за дейността за 2007 г., освобождаване от 

отговорност на управители, членове на съвети на директори и контрольори 

и избиране на одитори за 2008 г. на:  

 * “Диагностично-консултативен център ІV - Варна” ЕООД; 

 * “Дворец на културата и спорта” ЕАД; 

 * “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД; 

 * “Специализирана болница по акушерство и гинекология за 

активно лечение “Проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД; 

 * “Дентален център І - Варна” ЕООД;  



 * “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания 

със стационар” ЕООД; 

 * “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със 

стационар – “д-р Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД; 

 * “Ученическо и столово хранене” ЕАД;  

 * “Дезинфекционна станция” ЕАД;  

 * “Жилфонд” ЕООД – Варна;  

 * “Пазари” ЕАД – Варна; 

- възлагане на Кмета на Община Варна изготвяне на доклад и 

предложение за преобразуването на “Дезинфекционна станция” ЕАД в 

общинско предприятие; 

- замяна на недвижими имоти – имот-частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, улица "Овчо поле" № 26(двадесет и 
шест), представляващ земя - урегулиран поземлен имот VIII-3 с площ 
270,00 кв.м., при граници: улица "Овчо поле", УПИ IX-4, УПИ III-9, УПИ 
VII-2, в квартал 546 (петстотин четиридесет и шест) по плана на 14 
(четиринадесети) микрорайон, по Акт за частна общинска собственост № 
3113/09.07.2004 г., да бъде заменен срещу имот-частна собственост, 
находящ се в град Варна, улица "Струга" № 77 (седемдесет и седем), 
представляващ жилищна сграда със застроена площ 90,96 кв.м., 
построена в ПИ № 6 от квартал 545, целия с площ 220,00 кв.м.; 

- включване на 2 бр. жилища във фонд “Резервен”; 

- прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от една 

страна, и от друга страна Любчо Стилиянов Панайотов живущ в 

гр.Варна ул."Подвис" 27 вх.А, ет. 7 ап.70 и Мери Стилиянова 

Каракашева, живуща в гр.Варна ЖК"Възраждане" 22 ет.3 ап.13., чрез 

продажба на имот - общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. 

“Синчец”, представляващ земя с площ 180,00 (сто и осемдесет) кв.м. 

идеални части от урегулиран поземлен имот VI1283,284 (седем-двеста 

осемдесет и три, двеста осемдесет и четири) - целия с площ 526,00 

(петстотин двадесет и шест) кв.м., в кв.38 (тридесет и осем), по плана 

на 25 (двадесет и пети) подрайон, на съсобствениците Любчо 

Стилиянов Панайотов и Мери Стилиянова Каракашева; 

- отмяна на Решение № 4624-3 по Протокол № 50/24.01.2007 г.; 

 - разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № 

ЗАО-49249/27.11.2008 г.относно прекратяване на съсобственост върху 

поземлен имот № 10135.3512.224, целият с площ от 12890.00 кв.м, 

находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост” ІІ м.р. чрез замяна на 

притежаваните от Община Варна 2 374.00 кв.м ид.части, съгласно АОС № 

2949/2004 г.срещу 1648.00 кв.м ид.части от ПИ пл. № 2586 „за 

озеленяване, находящ се в 19-ти п.р.по плана на ж.к. „Чайка”, собственост 

на „БОЛЯРИ” ЕАД. 

 



4. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и приватизационен контрол относно: 

  -  утвърждаване на лицензирани оценители и правоспособни юристи 

за изготвяне на приватизационни оценки и анализи на правното състояние; 

  - финализиране на приватизационни процедури за обекти по 

приходната част на Годишния план за приватизация за 2008 г.; 

  - финализиране на приватизационна процедура за продажбата на 

„Топлострой” ЕООД във връзка с молба вх. № ОбС-8-2600(115)/28.11.2008 

г.  

  -  актуализация на приходната и разходната част на Годишния план 

за приватизация за 2008 г. 

 

 5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 

бюджет”  относно:  

- осигуряване на целеви средства за довършителни  строително-

монтажни работи на блок “Христо Ботев”; 

- приемане на План-сметка за дейност «Чистота» за 2009 г.;   

- актуализиране на решение № 4777-2/52/16.03.2007г. за финансиране 

на инвестиционни обекти на територията на Община Варна, чрез банков 

заем; 

- промяна в Приложение № 2 към „Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна”; 

- предложение за опрощаване на държавни вземания;   

- освобождаване от такса битови отпадъци.   

- изменение на „Наредба за определяне размера на местните данъци 

на територията на Община Варна”; 

- определяне размера на такса за битови отпадъци за 2009 г.; 

приемане на актуализирани варианти на: „Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна”, Приложение № 1 и Приложение № 2 към същата; 

- финансиране на Центровете за социални услуги по Социалната 

програма – общинска делегирана дейност от 01.01.2009 г.; 

- участие на Община Варна с проектно предложение за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Околна среда 

2007-2013», процедура  BG 161 PO 005/08/1.10/02/04 «Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации 

с над 10 000 е.ж.»,  Приоритетна ос 1: «Подобряване и развите на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 

2 000 е.ж. и населени места под 2 000 е.ж. попадащи в градски агломерации 

ариали»;  

- кандидатстване на Община Варна по ОП “Развитие на човешките 

ресурси” 2007-2013 г. схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 



помощ: BG051PO001-5.2.03 “За по-добро бъдеще на децата” наименование 

на проекта: Заедно за децата на Варна.  

- одобряване на две нови щатни бройки в ОП „Инвестиционна 

политика”; 

    - разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна относно 

необходимостта от  осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване 

на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти на 

паралелки в общинските училища ОУ „Кап. Петко войвода”, ОУ „П. 

Волов”, ОУ „Кл.Охридски”, с. Константиново и Оздравително училище „Д-

р Н. Димитров”;    

    - съфинансиране на проект за газификация на студентско 

общежитие: блок 3, находящо се в гр. Варна, ул. „Брегалница” – публична 

държавна собственост, съгл. АДС № 1175/04.06.1998 г., предоставено за 

управление на МУ„Проф. д-р П. Стоянов” със заповед № 1293/02.12.1997 г. 

на Областен управител – Варна и газификация на студентско общежитие – 

блок 35, находящо се в гр. Варна, ул. „Петър Райчев” – публична държавна 

собственост, съгл. АДС № 1176/04.06.1998 г., предоставено за управление 

на МУ „Проф. д-р П. Стоянов” със заповед № 1293/02.12.1997 г. на 

Областен управител – Варна. 

 

6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 

общината и населените места” относно: 

- съгласуване на  ПРЗ за УПИ І-115 “за жилищна сграда” кв. 24, план 

извадка от ПП за ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна; 

- съгласуване на  ПРЗ за УПИ VІ-123 “за жилища” и  УПИ VІІІ-123 

“за жилища”, кв. 20, план извадка от ПП за ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин 

и Елена”, гр. Варна; 

- съгласуване на  ПРЗ на УПИ VІ-13 “за ниско етажно курортно 

строителство или жилищни сгради”, кв. 25, план извадка от ПП за ПРЗ на 

к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна; 

- приемане на ПР за УПИ ІІ- 3519 “за панорамна площадка”, кв. 1, 

СО “Зеленика”, гр. Варна; 

- съгласуване на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ І-1424 “за обслужващи 

дейности”, кв. 31 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна; 

- съгласуване на промяна в инвестиционните намерения и частично 

изменение на ПРЗ на УПИ VІІІ-13, кв. 3, по плана на к.к. „Златни пясъци”, 

гр. Варна. 

 

7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване”  

относно:  

- отпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани; 



- отпускане на еднократна финансова помощ на безплодни двойки в 

програма ІVF със средства, отпуснати от Община Варна; 

- избор на управител на „Диагностично-консултативен център ІV – 

Варна” ЕООД. 

 

8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика”  относно:  

  - отпускане и неотпускане на еднократни финансови помощи за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 

граждани; 

 - създаване на работна група за систематизиране предложенията за 

промени в „Наредба за условията и реда за установяване на жилищни 

нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища”.  

 

9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура, 

вероизповедания, медии”  относно:  

- промяна в “Статут за удостояване с почетни звания и отличия на 

Община Варна” приет с решение на Общинския съвет № 640-11(13)/03, 

09.06.2004 г. 

- утвърждаване на проект “Чешката култура във Варна през 2009 г.”  

 

10. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки 

дейности и спорт”  относно:  

- приемане на “Общинска стратегия за рехабилитация и 

реинтеграция на лица, зависими от психоактивни вещества – Варна 2009 – 

2013”;      

 - приемане на “Общинска стратегия за превенция на ХИВ/СПИН – 

Варна 2009 – 2014”.        

 

11. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Наименования”  

относно:  

     -  именуване на улицата, очертана с начална о.т. 77, о.т. 78 и крайна 

о.т. 326, находяща се в ж.к. „Възраждане”, І м.р., гр. Варна, с 

наименованието улица "Моряк"; 

    - именуване на улицата, очертана с начална о.т. 326, о.т. 327 и крайна 

о.т. 328, находяща се в ж.к. „Възраждане”, І м.р., гр. Варна, с 

наименованието улица "Юрдан Тодоров". 

 

 12. Избор на Комисия във връзка с Наредба № 2/08.01.2008 г. за 

съдебните заседатели и писмо вх. № ОС-8-1103(88)/22.10.2008 г. от 

заместник председателя на Варненския окръжен съд. 

 



 13. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Благоустройство 

и комунални дейности” относно: 

 - даване на съгласие Община Варна да участва като учредител и 

редовен член на сдружение с нестопанска цел в обществена полза 

„Регионално сдружение за управление на отпадъците „ЕКО-2010”; 

 - приемане на план-сметка за дейност „Чистота” за 2009 г.; 

 - вземане на решение във връзка с договор изх. № Д-

9200(7841)/28.10.1999 г. за предоставяне на концесия за дейността по 

поддържане на чистотата на територията на р-н „Одесос” и договор изх. № 

Д-9200(7842)/28.10.1999 г. за предоставяне на концесия за дейността по 

поддържане на чистотата на територията на р-н „Аспарухово”. 

 

 14. Промени в съставите и ръководствата на ПК и ВрК към 

Общински съвет – Варна. 

 

 15. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Правна 

комисия” относно: 

- приемане на “Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество”. 

 

16. Разглеждане на предложения за решения от Кмета на Община 

Варна относно: 

- присъединяване на Община Варна към общините от европейски 

съюз, подписали „Споразумение на кметовете” за устойчива енергия за 

Европа; 

- участие на Община Варна с проектно предложение за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 

2007-2013 г.” BG161РО005/08/3.0/05 „Опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие в Република България” по Приоритетна ос 3. 

„Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. 

 

17. Освобождаване на представителя на Община Варна в Общото 

събрание на акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД, избор на нов 

представител и упълномощаването му да представлява Община Варна на 

ОСА на дружеството, насрочено за 12.01.2009 г., съгласно покана вх. № 

ОС-8-2600/95/05.12.2008 год. 

18. Освобождаване на представителя на Община Варна в Общото 

събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение 

„Света Анна”-Варна” АД, избор на нов представител и упълномощаването 

му да представлява Община Варна на ОСА на дружеството, насрочено за 

19.12.2008 г., съгласно покана изх. № 2636/02.12.2008 год. 



19. Одобряване на рамково споразумение за сътрудничество между 

Община Варна и Националния институт за обучение на директори към 

Министерството на образованието и науката. 

 

 20. Преобразуване на акционерно дружество с общинско имущество 

„Дезинфекционна станция” ЕАД в еднолично дружество с ограничена 

отговорност. 

 

 21. Намаляване състава на Съвета на директорите на „Стопанска и 

спомагателна дейност” ЕАД, „Градски транспорт” ЕАД, „Дворец на 

културата и спорта” ЕАД и „Общинска охранителна фирма” ЕАД; 

освобождаване и избор на членове от същите. 

 

22. Учредяване безвъзмездно право на ползване на Регионален 

център по здравеопазване – Варна върху имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Проф. Державин” № 19, 1-ви п.р., 

кв. 462, ПИ № 13. 

 

 23. Отмяна на решение на Общински съвет – Варна № 781-

1.2(10)/23,29.10.2008 год. в частта му за „Обреди” ЕООД и задължаване 

управителя на дружеството да използва сумата за финансиране 

преместването на трасето на ел.кабел в Централен гробишен парк – Варна. 

 

 

 /за - 45, против - 0, въздържали се - 0/ 

  

 

. 

 

  



І. 

По точка  първа от дневния ред: 

Питания и отговори на питания. 

 

Данчо СИМЕОНОВ 

Уважаеми дами и господа, аз не виждам кмета на Варна, а въпроса 

ми е към него.  

От 20.03.2007 г. в община Варна има искане от граждани, които са го 

подкрепи с подписите си за обезопасяване на ул.Мечтание. Това е една 

пешеходна пътека, която е между бл.114 и бл.115, къдемо майките с 

количките преминават и отиват на една площадка за игра на децата. 

Наоколо има две детски градини, едно училище и гражданите са поискали 

да бъде обезопасена тази пътека с едни такива възвишения, които им 

казваме спящи полицаи. От тогава те чакат някакъв отговор – да, не – поне 

да бяха казали не. Искам да попитам кога тези граждани ще получат 

отговор и кога хората там ще могат да се движат нормално като колите се 

движат с прекалено висока скорост при ограничените 40 км/h. Това ми е 

първия въпрос. 

Вторият въпрос е свързан с ул.Цар Асен. На № 9 вече почти година 

се извършва ремонт. Една къща я реиновират. Тротоарът, по който би 

трябвало да се минава, е запушен с едно строително скеле и практически 

хората не могат да минават оттам, нито децата могат да минават, нито 

възрастните, нито майките с количките. Докога община Варна ще дава 

разрешения да се строи, да се ремонтира  без да контролира как става това 

и докога става. Мога да дам и други примери, просто това е най-близкото. 

През почивката или след края на сесията може да минете на Цар Асен № 9, 

през една пресечка е. 

Това са ми въпросите към кмета, мога и още да задам, но няма да 

задам. 

 



Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Добър ден на всички присъстващи. Уважаеми г-н Йорданов, въпроса 

ми е към вас, е по-скоро молба във връзка с една жалба. Живущите в 

жилищен блок на бул.Христо Ботев № 118, секции 3, 5, 7, 9 и 11, като 

останалите живущи също на мнението на жалбоподателите, но просто не 

са успели да събират подписи от тях, т.е жалбата е придружена и с 

подписка от 108 души граждани на гр.Варна. Жалбата е относно спиране 

на строителство на търговски обекти и подземни гаражи пред блока, който 

обитават жалбоподателите и благоустрояването на прилежащия 

терен...Истината е, че те са имали среща при главния архитект, имат 

отговор, че това не е така, но между тях също има специалисти, които 

смятат, че въпроса не им е така легално разяснен. Моята молба е 

единствена г-н кмете. По тяхно желание те искат среща на определени 

техни представители във вашия прием, за да ви представят тяхните си 

аргументи и ако вие в момента дадете утвърдителен отговор аз и 

жалбоподателите ще бъдем доволни. Жалбата мога да я предоставя в 

момента на председателя на ОбС заедно с подписката. Тя е жалба в 

текстови вид заедно с подписите. 

 

д-р Ивайло МИТКОВСКИ 

Уважаеми г-н кмете, колеги, вече втора сесия се занимаваме с опити 

да запълним бюджетната дупка, която зее в бюджета на Варна и някакви 

мерки за облекчаване на тежкото финансово състояние, в което е 

общината. Тя предприе редица мерки за ограничаване на различни 

финансирания, включително дори и затваряне на част от новооткрития 

басейн Приморски. Та малко странно ми звучи точно в тоя момент 

разширяването и разрастването на общинската администрация. Въпросът 

ми е защо точно в този момент и какво наложи назначаването на още един 



заместник кмет и съответна администрация към него. Нямам нищо против 

генерала, и колко ще струва това на бюджета на община Варна. Благодаря. 

 

Цвета ГЕОРГИЕВА 

В светлината на едно от питанията, които постъпиха малко по-рано 

имам следния въпрос. Защо вече четири месеца е затворен входа на ул. 

„Никулицел”, където е строежа на бившето предприятие “Електрон”. 

Знаем, че не само улицата е затворена и входа към нея от тази страна, а и 

входа на паркинга на съседния блок. Жителите на този микрорайон са 

подали отдавна още през август до кмета на район Приморски г-н 

Градинаров, но до този момент улицата не е освободена от строителите. 

Нещо повече, входа към паркинга отзад е блокиран от монтирани платна, 

които са неотваряеми, докато платната, които са към „Генерал Колев” и 

към от другата страна към „Никулицел” могат да бъдат отваряни. Само, че 

те се отварят само за строителните машини. Няма какво да коментирам в 

какво огромно неудобство се вкарва един голям микрорайон там от 

живущи, защото те трябва да обикалят от много далече, за да си влязат в 

личните места. Това е първия ми въпрос. Т.е. въпроса е какво може да се 

направи за да бъде накарана строителната фирма да открие проходите за да 

могат хората да си слизат откъм ул. „Никулицел” и откъм паркинга оттам.  

Следващият ми въпрос касае една тема, която непрекъснато излиза в 

пространството на града ни. Това е отвореният вход към тенис-кортовете в 

Морската градина. Ние знаем, че преди това бариерата, която е сложена в 

момента отстрани нагоре по алеята към Пантеона беше сложена на входа 

на самата алея към тенис-кортовете и това в някаква степен оправдаваше 

наличието на патрулка и на охранител, който да проверява правото на 

определени превозни срества със специално предназначение да влизат там 

и да извършват дейността си. Особено сега е необходимо там тази бариера 

да се сложи на това место да се премести, където беше реално след като 



общината направи този прекрасен паркинг и няма начин някой да ме 

убеди, че спортистите които отиват да играяг спорт не могат да минат 

двеста метра пеша с чанта в ръка. Няма да можем да накараме хората 

съзнателно и самостоятелно да  си паркират колите на паркинга, те винаги 

ще се възползват от възможността, която спокойно сме им предоставили да 

влизат в Морската градина с превозните си средства. Благодаря ви. 

 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

Уважаеми г-н Йорданов, от името на цялата ни група направихме 

писмено допитване да вас и до г-н Ррумен Серафимов. Надявахме се днес 

да получим някакъв отговор независимо дали ще бъде съвсем точен и 

прецизен или общо взето в някаква степен на информация на: Колко ще 

струва целия новогодишно-коледен празник в гр.Варна? Както бих 

разширила въпроса: Каква сума изразходва община Варна именно по това 

време за коледни картички изобщо за всички тия рекламни материали, 

които са около този празник? Имаме достатъчно добра информация, че 

редица градове не само в България, но и по целия свят, включително мога 

да ви кажа за Монако, общо взето управляващите са счели, че във времето 

на криза да не правим както са казали, “пир по време на чума”. Нали така 

беше ако се не лъжа? Така, че бих се радвала ако човек иска да бъде един 

добър и честен, и справедлив кмет да направи един малко по-популиски 

ход, а именно да спре някои излишни разходи. Вярвам, че варненци могат 

да го разберат това.  

Вторият ми въпрос, който предполагам, че ще бъда посъветвана от 

моите колеги по какъв начин да бъде административно придвижван. 

Имаме информация, че в момента много от плащанията на община Варна 

са спрени. Т.е. можем ли да направим една специална сесия  финансова с 

пълна информация от вас като кмет за финансовото състояние в момента в 

края на годината. Предполагам, че това може да стане януари. И дали 



наистина са спрени голяма част от тези плащания изобщо дефицита в 

бюджета. И понеже знаем, че има такъв дефицит и той е една обективна 

реалност кой ще понесе една отговорност примерно за повишените данъци 

и за данъците, които ще продължат да се повишават на практика. И накрая 

много бих се радвала призовавам вашето толерантно мъжко кавалерско 

чувство към всички нас, ако някога решите поне в този мандат да ни 

дадете пълната разбивка на щата на община Варна и на всички нейни 

предприятия.  

 

Веселин МАРЕШКИ 

Ще си позволя да продължа само от това не е мойто питане, само да 

кажа мнението ми по предното изказване. Ние изцяло подкрепяме 

колежката Жени Александрова в частта евентуално ако се намалят така 

наречените от нея “пиршества”. Но само в един единствен случай ако 

освободените от тези намаления средства бъдат насочени към най-тежко 

нуждаещите  социални домове, детски градини, площадки ако щете, но в 

никакъв случай да не се влеят в общия бюджет, където да изтекат без 

никакъв резултат. Само в такъв случай ние бихме подкрепили едно такова 

предложение. Питането ми към г-н кмета е следното. Може и да не съм 

съвсем точен, но беглия ми поглед показва, че според мене ние сме 

единствената група в Общкинския съвет, която не ползва общинско или 

държавно помещение за свой офис. Ние не проявяваме ревност, напротив 

излезли сме както е нормално на свободен наем, но се стига до там, че 

всъщност само да добавя, че като погледнете паркинга може би някой да 

не се обиди, но може би сме единствената група, която няма от тези 

пропуски, които са се раздавали доколкото разбирам миналата година. На 

някои коли на ОбС виждам такива пропуски. Явно че има договорка с 

полицията тези пропуски да важат и през 2008 г., която вече изтече, защото 

такова беше изказването на полицаите “г-н кмета ги раздава пропуските, 



разберете се с него”. Защо го задавам този въпрос? Защото не само сме 

излезли на свободен наем и сме дискриминирани във възможността си да 

работим като общински съветници, и не само че всички знаете, че работим 

на практика безплатно и вършим тази наша дейност, на всичкото отгоре и 

в изпълнение на служебните си ангажименти биваме глобявани от 

органите на МВР и то с такова много странно твърдение, че ако имаме 

пропуск няма да бъдем глобявани. Т.е не това че сме общински съветници 

е важното, а дали имаме хартийката. Молбата ми е само ако може да се 

преразгледа по някакъв начин от администрацията този въпрос защото ние 

нямаме възможност да се срещаме с нашите избиратели и да провеждаме 

политиката на нашата партия. Благодаря.  

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Само за пропуските да дам един отговор, аз го говорих няколко пъти, 

но явно не е стигнало до всички колеги. Няма никакви пропуски, нито за 

миналата, нито за тази година. Аз съм подписал писмо до комисар 

Димитров с молба да бъдат иззети всички пропуски ако има такива, които 

не са официални и включително ако те могат да разберат кой ги е издал 

тези пропуски би било перфектния вариант. Но няма никакви пропуски 

издавани от страна на ОбС. Доколкото съм информиран няма издани 

пропуски и от страна на администрацията. Затова ви казах, че има 

подписано писмо от мене до полицията още преди месец и половина-два 

месеца с молба да бъдат иззети всички такива пропуски и че те са 

фалшиви, нелегитимни или както искате така го разбирайте.  

 

Кирил ЙОРДАНОВ - кмет на община Варна 

Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, уважаеми общински 

съветници, дами и господа,  



Строителството, това бяха въпросите, два съм си записал. Във връзка 

с въпроса на г-н Севастиянов имах възможност на него лично да кажа, че 

жалбата на живущите вече я разпределих да се подготви главния архитект 

Иван Трендафилов, но отговора да бъде даден лично на излъчени от тях 

представители. Доколкото разбрах има и компетентни в тази област сред 

подписалите жалбата. Нека в тяхно присъствие в такъв случай 

професионално колегиално Иван Трендафилов да отговори на тяхните 

питания. Това е, което мога да кажа по този въпрос.  

Улица „Никулицел”, така ли беше тази улица? Г-н Градинаров, вие 

сте изпратили жалба до него, в момента на вашето питане започна да 

излага съображения защо това е така. Според него висок кран според 

технологичните изисквания за безопасност, наличието на този висок кран е 

наложило затварянето на улицата. Всеки случай, случаят ще бъде 

проверен. За да  се отговори компетентно, отговорно, публично. Всички 

тези случаи, които вие изброихте и много други ми дадоха основание да 

преразгледам състава, съществуването, работата на Експертния съвет, 

което не е самоцелна дейност, но то бе съпроводено с отнемане на 

правомощията на районните архитекти, които издават строителни 

разрешения. Вчера на поредно съвещание при мен, готвейки се за сесия, 

със сигурност не тази, но следващата да се види кои правомощия ще 

останат при районните архитекти. Виждам, че констатирам, няма да 

повторя в коя страна погледнах, за да направя тази констатация има с 

голям интерес вторачени погледи точно в този момент, когато говоря на 

тази тема. Обяснимо е. Но миналата година районните архитекти са дали 

400 строителни разрешения. Нали си давате сметка, че 400 строителни 

разрешения не могат да бъдат контролирани с очаквания от вас ефект и 

качество, включително транспортната схема. Нали си спомняте случая с г-

жа Урукова. С „Картофената къща” като най-пресен случай. Не могат да 

останат в този обем тези правомощия в районните архитекти. Ще се 



преосмисли, ще се централизира тази дейност, ще се носи еднолично, 

персонално, ще се носи истински тази дейност като отговорност и да може 

да се наблюдава по-прицизно. Мисля, че няма никакво съмнение и 

предприетите от мен действия трябва да са едно уверение за вас на 

конкретните въпроси, които зададохте, че се мисли сериозно в тази посока 

в тези целени ефекти. При всички положения. Тук може би този въпрос ще 

има отношение и към темата, която тепърва ще ни занивама. Това са 

икономиите, това са съкращенията при всички положения и това 

положение не е оправдано в районните адмимистрации да останат в същия 

брой служители, които обслужват тази дейност. Ето ви производен, но 

първостепенен ефект по отношение на икономическото състояние, в което 

постепенно се оказваме въвлечени и ние. Няма спор, кризата е обща, тя не 

може  да не ни засегне. Радвам се, че не чух отношение световната креза да 

е предизвикана с наши действия. Всички си даваме сметка, че тя е за 

всички, засяга всички. И другото е по-вярно, че малко са средствата с 

които ние разполагаме и можем да влияем на нейния ход. И това също е 

безпорно. Ще се предприемат тепърва действия. Предстои утре среща с 

деловия сектор на града ни в присъствието на синдикатите за да видим 

каква е картината към момента в нашия град. Каква е прогнозата? Тя не 

може да бъде дългосрочна, но прогнозата за първите шест месеца на 

следващата година. Та да видим в каква степен можем да бъдем 

съпричастни, нещо повече активни. Ще видим, това ще покажат анализите 

в създалата се ситуация. Не може в една такава ситуация да не се допусне 

човек да не се подаде на изкушението да бъде и популист, а и във вашето 

изказване си пролича. Но хайде да видим в крайна сметка кое е сериозния 

разход, лишавайки се от него в каква степен допринасяме за едно по-добро 

състояние икономическо на града. Ако приемем, че изпратя 500 картички 

по 30 лв. и спестя неизпращайки ги 150 лв. ще се чувствате ли по-добре. 

Едва ли. Нали? Това е горе долу цифрата. Поискахте да  знаете колко ще 



струват новогодишните тържества. Те във всички положения са в много 

по-малка степен, те са ограничени в сравнение с предходната година. 

Имахме възможност с районните кметове да говоря на тази тема. И за 

осветление ще бъдат по-малки, и за концертни изяви ще бъдат по-малки, 

намалени са. Осветлението е в много по-малък обем сравнено с миналата 

година и това е нормално. Но никога няма да се съглася, че можем да 

лишим варненци от тези елементи на тържеството, което иде. Вие го 

наричате, как го нарекохте “чума и пир”. Ваше право. Със сигурност 

хората ще иска да имат празнична обстановка и ще я имат, както казах в 

ограничени параметри по отношение на осветлението и другите концертни 

изяви със сигурност. Със сигурност ще бъде намалено. Вашият въпрос е 

разбрах при г-н Серафимов ще ви се отговори по памет стига да не ви 

подведа ще ви отговорим писмено. 64 хиляди лева трябва да са всички 

концертни язяви, които ще съпътстват празника с илюминации и т.н.  

Плащанията. След вашето решение днес те  ще бъдат възстановени. 

Плащанията чакат вашето решение. Тук ясен ли съм или повече да кажа на 

тая тема. Няма спрени плащания поради липса на средства. Изчакваме 

решението на ОбС, за да се възстановят плащанията. С яснота по 

отношение на позициите, в които те ще  бъдат осъществени. Това е 

причината. Неслучайно всички анализи до тук, проверки направени, 

говорят за точно, ясно, честно и законосъобразно разходване на парите на 

община Варна. Това е традиционна вече станала бих казал констатация на 

компетентните органи, които проверяват как разходваме общинските 

средства. Не могат да не се кажат няколко думи за безпорните като 

философия, като дух, като резултати съкращения в харчовете на града. За 

първите вече ви казах. Мисля, че преди месец още беше казах, че се 

отказваме от бъдещото изпълнение на договори за озеленяване и палмите. 

Мисля, че прозвуча до вас и трябва да ви е ясно. Отказът да се закупят 

нови автомобили, новия начин на ползването на автомобилите от 



директорите в община Варна целящо намаление на разходите, намалението 

на щата във функции коино вече са изгубили смисъла си – кадастър и 

районните служби към архитектите към районните кметства. Всичко това 

ще бъдат мерки, които  ние ще вземем и ще доведат до големи ефекти, не 

картичките. Тоз, който спестява от картички, гледайте го къде другаде 

харчи същевременно милиони, не десетки лева. Няма да се лишим и от 

традиционните три срещи с представители на варненската общественост, 

една от които мина и тя беше със студентите в навечерието на тяхния 

празник. Тези, които присъстваха видяха, че масите бяха празни, но залата 

беше пълна. И това трябва да бъде ясно, когато се артикулира в 

публичното пространство с цел да се постигне яснота недай боже 

манипулации и заблуда. Всъщност по този начин се работи години наред. 

Мисля, че имах ясен повод, даден ми от медиите, да анализирам 

представителните разходи, които имам лично за себе си гласувани от вас за 

да стане ясно, че нито командировъчните са ми увлечение нито вечерите и 

обядите всъщност. Бройката на обядите и вечерите, на които съм 

присъствал лично и съм дал средства е по нула в двете направления. Нула 

обяди и нула вечери, това също да бъде ясно.  

Какви въпроси до тук, за заместник кмета, пропуски и мисля, че по 

този начин ще обхвана вашите въпроси днес. Ами няма пропуски. От 

години не се издават пропуски. Кмета ги раздавал. Няма пропуски. Вие си 

правете изводи какво раздавам. Има заповед към паяка, когато се натъкне 

на автомобил с такъв пропуск, незнайно как попаднал при него, 

автомобила задължително да бъде вдиган, а собственика на автомобила 

задължен да изчегърти поставения от него стикер. Няма такова нещо. Да се 

разберем, пропуски няма. След  като се натъкнахме на случаи, по случая 

ще се сетите от кои среди, на издадени пропуски на бордови автомобили и 

ще разберете защо са паднали пропуските. Не е необходимо такова нещо.  



Бройката на земестник кметовете. Четири години в първия мандат 

работих с един заместник кмет. Вторият мандат с двама заместник кмета. 

Третият мандат с последното назначение станаха седем и мисля, че  

функционално всякакви подмятания от залата могат да хвърлят в потрес 

потенциално чуващите или присъстващите. За сведение в София са седем, 

в Силистра шест, в Пловдив шест. Мисля, че съпоставяйки с тези градове и 

ние сме в някакво съизмеримо съотношение. Може би трябва да разширя 

отговора си на базата на това, което прозвуча в общественото 

пространство. Защо точно генерал Петров въпреки, че вие казахте че не сте 

против генерал Петров. Това ме радва. Така е и моята оценка. За да се пра 

на него като персона той да заеме този пост няма никакъв спор в основата 

са неговите резултати по времето от работата, когато беше директор. Нищо 

друго не може да бъде освен професионалната оценка, която години наред, 

който се съмнява може да направи справка, доведе до сериозно снижаване 

на престъпната дейност в нашия град. Всеобщо е мнението, че е изявен 

професионалист в зенита на своите професионални, физически и човешки 

качества. Няма никакво друго съображение при назначаването и аз мисля, 

че и тук той няма да закъснее с  резултатите от своята работа да докаже 

изводите, които са актуални и важими и до този момент.  За него като 

човек, професионалист няма да закъснее и тук да докаже тези свои 

възможности. Разбира се ще трябва да търсим оптимизиране на щат и 

структура, тя не може да бъде тайна. Г-жа Александрова с много уговорки 

за честно, джентълменско и такова поведение няма да ги коментирам. 

Покрай тези много приказки трябваше така все пак да се прояви 

проницателност относно същината на въпроса, но бяха две нещата – какъв 

е щата, не е тайна. Винаги може да направим една сесия та да се питаме и 

да си отговаряме за икономическото състояние. Решението за сесия е ваше.  

Със сигурност знаете, че нямам правомощия по смисъла на закона да 

предизвидам такава сесия, ако и да имам голямо желание не само за този 



въпрос, а и за много други. Не успя на призива честни, джентълменски и 

т.н. да чуе отговора. На призива казвам правомощията са ваши да си 

свикате сесия уважаеми общински съветници, уважаема г-жо 

Александрова, свикайте я с удоволствие бих присъствал. За щата нямате 

никакъв проблем да го разберете в крайна сметка. Той задължително е 

минал през тази зала и е бил утвърден. Възможно е да сте допуснали 

пропуск да следите тази дейност. Не се сещам да е останало от въпросите, 

които бяха зададени. Ако възникне необходимост разбира се и да не съм в 

залата мисля, че пратиката ви е убедила докато си върша другата работа 

слушам и гледам телевизор, и съм в състояние за времето, необходимо от 

моя кабинет до микрофона докато  се даде думата на микрофон да 

подготвя отговора. Така, че с тази нагласа, защото на няколко пъти 

сменяхте датата на сесията уважаеми общински съветници, не е 

пренебрежение трети, десети, девети, но в града има и други неща, в които 

съм лично ангажиран и трябва да взема отношение. Успешна сесия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. 

По точка  втора от дневния ред: 

Започване на процедура по подготовка и обявяване на 

Международен конкурс за придобиване на устройствена концепция за 

изграждането на градска среда за широко обществено ползване на 

територията на Пристанище „Варна – Изток”. 

      Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

В изпълнение на решение № 4511-2 по Протокол № 49/20, 22.12.2006 

г.  и Решение № 5094-3, т.7 по Протокол № 56/02, 03.08.2007 г. на 

общински съвет-Варна бе подписан меморандум между община Варна и 

Министерския съвет относно изработване на общи позиции и 

предприемане на съвместни действия, свързани с изграждането на нови 

терминали на пристанище за обществен транспорт с национарно значение 

“Варна”, преместване на пристанище “Варна-изток” и превръщане на 

територията му в градска среда за широко обществено ползване. В т.1.3 от 

цитирания меморандум общината се е ангажирала да организира  и 

проведе съвместно с министерството на транспорта и министерството на 

регионалното развитие и благоустйството международен конкурс за 

устройствена концепция с цел създаване на устройствена основа за 

преструктурирането на територията на сегашното пристанище “Варна-

изток” в градска среда за широко обществено позване. 

Съгласно действащото в страната законодателство, конкурсът следва 

да бъде проведен по правилата на Закона за обществените поръчки, като за 

целта предлагам да се използва процедурата ограничен конкурс за 

проект/чл.94 и сл. от ЗОП/. Тази процедура позволява първо да бъдат 

преценени  качествата и възможностите на заявилите желание  за участие 

кандидати. Номенираните ще бъдат поканени в следващата фаза да 

представят  устройствени концепции. Избраната устройствена концепция 

следва да отговаря на предвижданията на приетия предварителен проект за 



нов общ устройствен план на гр.Варна и ще послужи за основа за 

изготвянето на подробен устройствен план на зоната. 

Изготвеният предварителен проект за нов общ устройствен план на 

Варна е приет с решение на Общински съвет-Варна № 649-2 по Протокол 9 

от 25-28.07.2008 г. Проектът е разгледан  и приет на НЕСУТ проведено на 

20 и 21 ноември 2008 г., което дава възможност за разрешаване 

изработването на подробни устройствени планове за някои значими обекти 

на територията на общината в съответствие с предвиданията на 

предварителния проект. 

Съгласно преварителния проект за нов общ устройствен план, зоната 

на пристанище “Варна-изток” попада в устройствена зона “Ц 1” 

предназначена за изграждане на обекти на общественето обслужване от 

общоградско значение /т.нар.”зона на новия делови център”/. Предвид 

законовите възможности за разрешаване изработването на подробни 

устройствени планове в хода на производството по съгласуване на проекта 

за нов общ устройствен план, както и предвид значимостта на зоната за 

развитието на града, считам за целесъобразно да започне подготовката и да 

бъде проведен международен конкурс за придобиване на устройствена 

концепция за застрояване на бъдещия обществен център. Тази концепция 

ще зададе ахритектурната визия и устройствените условия към проекта за 

подробен устройствен план и ще създаде предпоставки за 

административното разрешаване на изработването му. 

Няма да чета по-нататък всичките мотиви, имате ги раздадени пред 

вас. Проекто-решението е: 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 9, чл. 21, ал. 1, т. 11, т. 12 и т. 23, 

във връзка с ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 8,  ал. 6 от ЗОП, 

Общински съвет – Варна: 

1. Предлага на Кмета на Община Варна да възложи на „ТПО Варна – 

Център за проучване, проектиране и бизнес осигуряване” ООД изготвянето 



на конкурсна програма за провеждане на международен ограничен конкурс 

за придобиване на устройствена концепция за изграждането на градска 

среда за широко обществено ползване на територията на пристанище 

„Варна – изток”. 

 2. Възлага на Кмета на Община Варна и на Председателя на 

Общинския съвет Варна в срок до 28.02.2009 г. да проведат преговори с 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и 

Министерството на транспорта за подписване на споразумение за 

провеждане на процедурата по ЗОП, както и да извършат всички други 

необходими действия и да подпишат съответните документи за изпълнение 

на взетите по-горе решения. 

 3. След утвърждаване на конкурсната програма от Общински съвет- 

Варна, Община Варна, съвместно с Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството и Министерството на транспорта да обяви 

обществена поръчка по реда на чл. 94 и сл. от ЗОП – международен 

ограничен конкурс за придобиване на устройствена концепция за 

изграждането на градска среда за широко обществено ползване на 

територията на пристанище „Варна – изток”. Конкурсът да бъде последван 

от процедура по договаряне без обявление с класираните на първите 

места.” 

Колеги, идеята е следната: екипът, който готви общия устройствен 

план, тъй като цялата информация е в него, да предложат на този зона 

какво да има – яхтен терминал, пасажерски терминал, колко заведения, 

хотели, концертна зала, къде точно те да бъдат разположени. След което те 

да бъдат одобрени като концепция от Общинския съвет и едва тогава, 

когато ние се произнесем какво точно да има на тази зона,  да бъде обявен 

конкурсът естествено съвместно с другите две министерства и едва тогава 

вече да имаме обща визия на този район на гр.Варна. Конкурсът да бъде 



международен разбирате поради какви причини, това вече няколко пъти 

сме го коментирали. Някакви мнения, съображения?  

 

д-р Ивайло МИТКОВСКИ 

Аз имам само един въпрос г-н председател. Има ли нещо вярно в 

това, че заради този проект ще се промени трасето на втория мост над 

канала съобразно това, което беше предвидено в този идеен общ 

устройствен план, поне които ми ги показаха? Това ми е въпроса дали 

заради това ще се промени трасето на втория мост? 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Не. Не, трасето си е там, както ние сме го приели в предния 

Общински съвет. Няма въобще никаква връзка между едното и другото. 

 

Данчо СИМЕОНОВ 

Аз не виждам особена логика да започнем процедура по този 

конкурс при положение, че още не сме приели Общия устройствен план на 

Варна. Вие фактически искате да дадете на този екип, който в момента 

изработва общия устройствен план и който не се е съобразил с исканията 

на гражданите, с нашите евентуално искания за промени да прави нещо, 

което евентуално впоследствие ще донесе нещо за Варна положително 

надявам се. Няма никаква логика. Прекалено рано го стартираме това нещо 

според мен.  

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Г-н Симеонов, аз се мъча да ви обедя защото е важно да гласуваме 

всички този  проект, тъй като няма друг по-голям проект за нашия регион 

през последните 40-50 години, ако въобще има по-голям проект някога 

правен за Варна. Така, че е важно да бъдем убедени.  



Първо, ние не предрешаваме нищо. Става въпрос за тази зона, която 

в момента е пристанище “Варна-изток” и вие като човек, който е завършил 

Морско училище познавате надявам добре този регион. И общинския съвет 

трябва да вземе решение, не сега, а на по-следваща сесия какво точно да 

има на тоя територия. Дали да има един хотел, дали да има два хотела, 

дали да има яхтен терминал, дали да има пасажерски терминал, дали да 

има заведения, колко да бъдат тези заведения, колко да бъде свободната 

зона. Тъй като този проект има две фази, впоследствие смятам ще бъдат 

три. Първата фаза вкючва до 5 корабно място включително, това са 157 

дка. След което цялото пристанище, което е над 400 дка, в коя част да бъде 

разположена евентуално ако ние приемем като Общински съвет да има 

нова концертна зала или многофункционална зала. Да не е само 

Фестивалния комплекс при положение, че ние кандидастваме за Варна 

еввввопейска столица на културата. Всички тези неща трябва да стават 

единствено и само с решение на общинския съвет. Няма връзка между 

цялостното приемане на общия устройствен план на Варна и тази 

територия. Защото тази територия въпроъст е да стане изцяло общинска 

част и затова вътре са ангажирани и другите двете министерства. Ние не 

можем във момента  да го направим без тяхното участие, така е по 

меморандума. Голямата идея е догодина да започнем строежа на 

контейнерен терминал живот и здраве и да използваме този контейнерен 

терминал като предпазна зона за така или иначе тази криза, която има в 

страната, няма как да я няма тази криза. Защото това са много пари, които 

могат да бъдат усвоени от варненските фирми и заедно с това нещо 

максимално бързо да стартираме проектирането и прехвърлянето на 

сегашната територия на пристанище “Варна-изток” в новата атракционна 

зона на града. Т.е. няма никакво, абсолютно никакво противоречие на 

общия устройствен план и тази зона. Сега трябва да го вземем това 

решение за да можем на по-следваща сесия, когато е готов екипа на общия 



устройствен план с идеите си ние да кажем да или не, или искаме това да 

стане това да не стане, да има аквариум да няма аквариум. Естествено 

според мене задължително трябва да има аквариум в тази зона. И всичко 

друго, което ще бъде гледано едва тогава ние ще можем да кажем какво и 

как да има. Но мисля, че по-големи правомощия от това Общинския съвет 

да се произнесе, дори и другите две министерства ако ви прави 

впечатление им казваме какво е нашето виждане, те дори няма да налагат 

тяхното виждане по този въпрос. По-голяма възможност от това да бъде 

изявата на общинския съвет аз не виждам какво можем да предоставим на 

общинския съвет. Не някой друг да определя, а ние да го определим това 

нещо.  

 

Пламен АНДРЕЕВ 

Уважаеми колеги, аз мисля че сме закъснели да гласуваме такова 

решение защото би било редно даже и конкурса да е стигнал до някаква 

идейна фаза и тези неща, които са необходими да бъдат заложени в общия 

устройствен план, а не да слагаме каруцата пред коня. Целта е да си 

облекчим работата в бъдеще време един такъв проект докато стигне до 

реализация ще минат най-малко три години. Мисля, че е абсолютно 

коректно и резонно това предложение, което прави председателя и трябва 

да го подкрепин единодушно.  

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Аз благодаря на г-н Андреев и ако трябва да съм откровен наистина 

сме закъснели. Но физически нямаше как да стане по-рано тъй като 

меморандума беше подписан лятото. Смятах да го внеса на сесия 

септември месец, но нямахме готовност.  

 

Данчо СИМЕОНОВ 



Аз благодаря за пространните обяснения, но имам предвид следното. 

След като знам как процедирахме с приемането на общия устройствен 

план виждам сега пак по същия начин стратиране на процедура за нещо. 

Общият устройствен план след като лятото го приехме няколко месеца си 

писахме писма да ни предоставите това ни обещахте пред цялата зала ще 

се го гледат хората, гражданите, общинските съветници, нашите 

избиратели. Това ми прилича на същата работа. Стартираме някаква 

процедура за нещо си. Аз разбирам, че строителния биснес има някакви 

интереси, да така е, но нека да го направим по нормалния ред. Това е. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Първо, строителния биснес няма никакви интереси г-н Симеонов, 

интересите са на град Варна и на страната ни, тъй като този проект 

многократно надскача пределите на град Варна. Затова нека да не 

довеждаме нещата до една или две фирми, което е несериозно казано от 

който и да е общински съветник от тази зала. Второто, което е не сме 

приели общия устройствен план, а сме приели проекта за общ устройствен 

план. И защо той не се разглежда по райони? Защото не се е произнесъл 

Националния експертен съвет, той заседава във Варна преди няколко 

седмици и след като неговите забележки бъдат отстранени, той ще бъде 

гледан с всички граждани на Варна, ще бъдат направени такива срещи по 

микрорайони и по райони и разбира се на централно ниво. И едва тогава 

той ще бъде приет от Общински съвет - Варна. Няма друга процедура, 

която да бъде по-кратка от тази, по която ние тръгнахме. Това беше най-

важното, което да се случи, защото ние можехме така да вкараме общия 

устройствен план, че той да не бъде приет и през следващите няколко 

години. И затова той не е гледан с гражданите на Варна защото трябва да 

бъдат направени всички корекции и тогава ние да го предоставим и то 

трябва да бъде гледан със специалисти поне според мене, а не с 



политически лица, защото ние не сме специалисти в детайлите на общия 

устройствен план. Разбирате за какво искам да намекна. Предлагам да 

преминем към гласуване.  

 

 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 760-2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 9, чл. 21, ал. 1, т. 11, т. 12 и 

т. 23, във връзка с ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 8,  ал. 6 от ЗОП, 

Общински съвет – Варна: 

 
1. Предлага на Кмета на Община Варна да възложи на „ТПО Варна – 

Център за проучване, проектиране и бизнес осигуряване” ООД изготвянето 

на конкурсна програма за провеждане на международен ограничен конкурс 

за придобиване на устройствена концепция за изграждането на градска 

среда за широко обществено ползване на територията на пристанище 

„Варна – изток”. 

 

 2. Възлага на Кмета на Община Варна и на Председателя на 

Общинския съвет Варна в срок до 28.02.2009 г. да проведат преговори с 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и 

Министерството на транспорта за подписване на споразумение за 

провеждане на процедурата по ЗОП, както и да извършат всички други 

необходими действия и да подпишат съответните документи за изпълнение 

на взетите по-горе решения. 

 

 3. След утвърждаване на конкурсната програма от Общински съвет- 

Варна, Община Варна, съвместно с Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството и Министерството на транспорта да обяви 

обществена поръчка по реда на чл. 94 и сл. от ЗОП – международен 

ограничен конкурс за придобиване на устройствена концепция за 

изграждането на градска среда за широко обществено ползване на 

територията на пристанище „Варна – изток”. Конкурсът да бъде последван 

от процедура по договаряне без обявление с класираните на първите места. 

 

 /за – 29, против – 1, въздържали се – 2/ 



ІІІ. 

По точка  трета от дневния ред: 

Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 

стопанство”  относно:  

- обявяване за частна общинска собственост на дворно място с 

площ 1996 кв.м., съставляващо УПИ XVІІІ – “за обществено 

обслужване”, кв. 682, по плана на 2 м.р. на гр. Варна, с АОС № 

4881/публична/12.02.2008 г. 

- прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от 

една страна, и от друга страна Желка Георгиева Бойчева и Митко 

Стефанов Бойчев, чрез продажба на имот общинска 

собственост,находящ се в гр. Варна, ул. "Цар Асен" № 19, 21, 23, 

представляващ земя с площ  от 57,24 кв.м. ид.ч. от УПИ V- 15,7, 

кв.450, l-ви м.р. гр.Варна, ул."Цар Асен"№ 19, 21, 23; 

- обявяване за частна общинска собственост на имот – начално 

училище "Васил Левски", находящ се на ул. "Найчо Цанов"№ 14, УПИ 

І – 1086 "За начално училище", кв.70, по плана на 28 м.р. на гр.Варна, 

кв. Аспарухово; 

- провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба 

на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 

град Варна, улица "Йордан Йовков", представляващ: сграда със 

застроена площ 28,00 (двадесет и осем)кв.м.; конструкция - 

полумасивна; етажност - 1 етаж; година на построяване - 1970 г. и 

земя - поземлен имот №10135.3515.481.2, с площ 420,00 кв.м.; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от 

една страна, и от друга страна Марин Великов Митев, Тихомир 

Иванов Митев и Иво Каменов Георгиев, чрез продажба на имот 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, с.о."Сотира", 

представляващ земя с площ  113,00 кв.м. ид.ч. от УПИ XLIV- 303, 

304, 305, 306, 383, 384, 385, 386, 396, 402, 403, 1030, 1031, 9531, целият с 

площ 9807,00 кв.м., кв.24, с.о."Сотира", гр.Варна; 

- прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от 

една страна, и от друга страна ЕТ"Сириус-57- Тихомир 

Димитров"-гр.Варна, чрез продажба на имот общинска 

собственост, находящ се град Варна, ул."Дубровник"; 

- прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от 

една страна, и от друга страна Василка Пеева Петкова, чрез 

продажба на имот - общинска собственост, находящ се град Варна, 

на улица "Петко Напетов", № 56; 

- отмяна на решения на Общински съвет – Варна – №  506-7, № 

507-7, № 508-7, № 509-7, № 510-7 по протокол № 7/21.05.2008 г. и 

решения № 672-3, № 673-3, № 674-3, № 675-3, № 676-3 по Протокол № 

9/25, 28.07.2008 г.; 



- провеждане на търг с тайно наддаване по реда на Наредбата по 

чл. 8, ал. 2 от ЗОС за продажба на автомобил марка “Мерцедес”, модел 

230, собственост на “Обреди” ЕООД; 

- даряване на два специализирани мотоциклета нововнос, за 

нуждите на “Общинска полиция”, собственост на "Обреди" ЕООД; 

- включване на 2 бр. жилища във фонд “Резервен”; 

- промяна предназначението на 3 бр. жилища от фонд “Резервен” 

във фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди”; 

- включване на 3 бр. жилища във фонд „Ведомствен”; 

- предоставяне безвъзмездно на социалните заведения Дневен 

център за деца и младежи с умствена изостаналост "Свети Йоан 

Златоуст", Домашен социален патронаж и Дом за стари хора "Гергана" 

на закупени от Община Варна  транспортни средства; 

- приемане на годишния  финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2007 г., освобождаване от отговорност на 

управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране 

на одитори за 2008 г. на: 

   * „Диагностично консултативен център І – “Света 

Клементина” – Варна” ЕООД;  

 * „Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД;  

  * „Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД; 

  * „Диагностично консултативен център „Свети Иван 

Рилски” – Аспарухово - Варна” ЕООД; 

  * „Диагностично консултативен център V – Варна – „Света 

Екатерина” ЕООД; 

  * „Специализирана болница по очни болести за активно 

лечение – Варна” ЕООД;  

  * „Амбулатория групова практика за специализирана 

медицинска помощ - Център за психично здраве – Варна” ЕООД; 

  * „Медицински център за рехабилитация и спортна 

медицина І – Варна” ЕООД; 

  * „Градски транспорт” ЕАД;  

  * „Обреди” ЕООД; 

  * „Общинска охранителна фирма” ЕАД.  

 

- приемане на годишния финансов отчет, заверен от регистриран 

одитор, и годишен доклад за дейността за 2007 г., освобождаване от 

отговорност на управители, членове на съвети на директори и 

контрольори и избиране на одитори за 2008 г. на:  

 * “Диагностично-консултативен център ІV - Варна” ЕООД; 

 * “Дворец на културата и спорта” ЕАД; 

 * “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД; 



 * “Специализирана болница по акушерство и гинекология 

за активно лечение “Проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД; 

 * “Дентален център І - Варна” ЕООД;  

 * “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични 

заболявания със стационар” ЕООД; 

 * “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания 

със стационар – “д-р Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД; 

 * “Ученическо и столово хранене” ЕАД;  

 * “Дезинфекционна станция” ЕАД;  

 * “Жилфонд” ЕООД – Варна;  

 * “Пазари” ЕАД – Варна; 

- възлагане на Кмета на Община Варна изготвяне на доклад и 

предложение за преобразуването на “Дезинфекционна станция” ЕАД в 

общинско предприятие; 

- замяна на недвижими имоти – имот-частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, улица "Овчо поле" № 
26(двадесет и шест), представляващ земя - урегулиран поземлен имот 
VIII-3 с площ 270,00 кв.м., при граници: улица "Овчо поле", УПИ IX-4, 
УПИ III-9, УПИ VII-2, в квартал 546 (петстотин четиридесет и шест) по 
плана на 14 (четиринадесети) микрорайон, по Акт за частна 
общинска собственост № 3113/09.07.2004 г., да бъде заменен срещу 

имот-частна собственост, находящ се в град Варна, улица "Струга" 
№ 77 (седемдесет и седем), представляващ жилищна сграда със 
застроена площ 90,96 кв.м., построена в ПИ № 6 от квартал 545, 
целия с площ 220,00 кв.м.; 

- включване на 2 бр. жилища във фонд “Резервен”; 

- прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от 

една страна, и от друга страна Любчо Стилиянов Панайотов 

живущ в гр.Варна ул."Подвис" 27 вх.А, ет. 7 ап.70 и Мери 

Стилиянова Каракашева, живуща в гр.Варна ЖК"Възраждане" 22 

ет.3 ап.13., чрез продажба на имот - общинска собственост, 

находящ се в гр.Варна, ул. “Синчец”, представляващ земя с площ 

180,00 (сто и осемдесет) кв.м. идеални части от урегулиран 

поземлен имот VI1283,284 (седем-двеста осемдесет и три, двеста 

осемдесет и четири) - целия с площ 526,00 (петстотин двадесет и 

шест) кв.м., в кв.38 (тридесет и осем), по плана на 25 (двадесет и 

пети) подрайон, на съсобствениците Любчо Стилиянов Панайотов 

и Мери Стилиянова Каракашева; 

- отмяна на Решение № 4624-3 по Протокол № 50/24.01.2007 г.; 

 - разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № 

ЗАО-49249/27.11.2008 г.относно прекратяване на съсобственост върху 

поземлен имот № 10135.3512.224, целият с площ от 12890.00 кв.м, 

находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост” ІІ м.р. чрез замяна на 



притежаваните от Община Варна 2 374.00 кв.м ид.части, съгласно 

АОС № 2949/2004 г.срещу 1648.00 кв.м ид.части от ПИ пл. № 2586 „за 

озеленяване, находящ се в 19-ти п.р.по плана на ж.к. „Чайка”, 

собственост на „БОЛЯРИ” ЕАД. 

     Докл.: Цв. ТЪНМАЗОВА – Председател ПК 

        Б. ГУЦАНОВ        – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

ПРОЕКТ   ЗА   РЕШЕНИЕ: 

 

  946-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 6, ал. 1 от 

ЗОС  и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-

5719/22.04.2008 г., Общински съвет – Варна обявява за частна общинска 

собственост дворно място с площ 1996 кв.м., съставляващо УПИ XVІІІ – “за 

обществено обслужване”, кв. 682, по плана на 2 м.р. на гр. Варна, с АОС № 

4881/публична/12.02.2008 г. 

 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

състави Акт за частна общинска собственост за горепосочения имот. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 4, против - 37, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

Решението не се приема. 

 

 

 

 

    

  947-3. 1. На основание чл.21, ал.l, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.l, 

т.2 от ЗОС, във връзка с чл.92, ал.5, във връзка с чл. 97 от НРПУРОИ и 

по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-15250/21.08.2008 

г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 

Община Варна, от една страна, и от друга страна Желка Георгиева 

Бойчева и Митко Стефанов Бойчев, чрез продажба на имот-общинска 

собственост,находящ се в гр. Варна, ул. "Цар Асен" № 19, 21, 23, 

представляващ земя с площ  от 57,24 кв.м. ид.ч. от УПИ V- 15,7, 

кв.450, l-ви м.р. гр.Варна, ул."Цар Асен"№ 19, 21, 23, целият с площ 

1200,00 кв.м. при граници: УПИ IV-14, ул."Цар Асен", УПИ V-17,6, 

УПИ VII-18, УПИ VIII-19, УПИ IX-20, на съсобствениците Желка 

Георгиева Бойчева и Митко Стефанов Бойчев. 



За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 4385/28.05.2007 г.  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка, чл. 22, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет - Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с продажбата на имота, в размер 
на 79570.00 лв. без включен ДДС, определена от оценител на имоти.  

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни 
цени, за сумата от 79570.00 лв.,  както и ДДС в размер на 15914.00 лв..  

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

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 26, против - 0, въздържали се – 2, отсъстват – 23/ 
 

 

 

 

 

 

    

  948-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС 

и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-

9302/184/10.10.2008 г., Общински съвет – Варна обявява за частна 

общинска собственост имот – начално училище "Васил Левски", находящ 

се на ул. "Найчо Цанов"№ 14, УПИ І – 1086 "За начално училище", кв.70, 

по плана на 28 м.р. на гр.Варна, кв. Аспарухово, с АОС (публична) № 4599/ 

10.09.2007 г.  

 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

състави Акт за частна общинска собственост за горепосочения имот. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 26, против - 1, въздържали се – 6, отсъстват – 18/ 

 

 

 

 

 

   

  949-3.  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 

1 от ЗОС, във връзка с чл. 92, ал.l във връзка с чл.93 от НРПУРОИ и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-

9300/59/22.10.2008 г., Общински съвет – Варна решава да се проведе 

публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - 

частна общинска собственост, находящ се в град Варна, улица 



"Йордан Йовков", представляващ: сграда със застроена площ 28,00 

(двадесет и осем)кв.м.; конструкция - полумасивна; етажност - 1 етаж; 

година на построяване - 1970 г. и земя, представляваща поземлен имот 

№10135.3515.481 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-

64 от 16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, 

кадастър и картография, с площ 420,00 кв.м., който е идентичен с УПИ 

ХХIХ “за жилищно строителство и магазини (двадесет и девет), с 

площ 425,00 (четиристотин двадесет и пет) кв.м., при граници: УПИ 

ХХVIІ "за обществено обслужване, УПИ ХХVIII "за обществено 

обслужване, УПИ ІІ-279, УИИ ХХV-303, в квартал 40 (четиридесет), 

по плана на 16 (шестнадесети) микрорайон, с начална тръжна цена в 

размер на 368 420,00 лева (триста шестдесет и осем хиляди 

четиристотин и двадесет) лева, в това число: за сграда - 10 620,00 лв. и 

за земя - 357800,00 лв., без включен ДДС.  

 За имота има съставен АЧОС№ 4183/05.03.2007 г.  

2. На основание чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, 

Общински съвет-Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във 

връзка с продажбата на имота чрез провеждане на публичен търг с явно 

наддаване, в размер на 368 420,00 лева (триста шестдесет и осем хиляди 

четиристотин и двадесет) лева, в това число: за сграда - 10620,00 лв. и 

за земя - 357 800,00 лв., без включен ДДС, определена от оценител на 

имоти.  

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 

368 420,00 лева (триста шестдесет и осем хиляди четиристотин и 

двадесет) лева, без включен ДДС.  
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

издаде заповед за назначаване на комисия, която да проведе публичния 
търг.  

3. 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 

36842,00(тридесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и два)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 XII-я етаж в сградата на Община 
Варна, срещу сумата от 1000,00 (хиляда) лева, платима по IBАN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 
70 ОО, при «Централна кооперативна банка» АД клон Варна.  

2.16. Стъпката за наддаване, съгласно чл. 75, ал.1 от НРПУРОИ, 

се определя на 36 842,00 (тридесет и шест хиляди осемстотин 



четиридесет и два)лева.  

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 

въз основа на резултатите от търга да издаде заповед и сключи договор 

със спечелилия участник. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 

 

 

 

950-3. 1. На основание чл.21, ал.l, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.l, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл.92, ал.5, във връзка с чл.97 от НРПУРОИ и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
23963/22.10.04.2008г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга 
страна Марин Великов Митев, Тихомир Иванов Митев и Иво 
Каменов Георгиев, чрез продажба на имот общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, с.о."Сотира", представляващ земя с площ  
113,00 кв.м. ид.ч. от УПИ XLIV- 303, 304, 305, 306, 383, 384, 385, 386, 
396, 402, 403, 1030, 1031, 9531, целият с площ 9807,00 кв.м., кв.24, 
с.о."Сотира", гр.Варна, при граници: УПИ ХХХV-1029, УПИ XXXVI-309, 
УПИ XLII-382, УПИ XXIV-404, УПИ XLIII-I032, УПИ ХII-40б, УПИ XIII-
400, УПИ XVI-399, УПИ УII-398, УПИ VIII-397, УПИ XIX-919, УПИ Х-920, 
УПИ XI-921, на съсобствениците Марин Великов Митев, Тихомир 
Иванов Митев и Иво Каменов Георгиев. 

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5018/23.06.2008 г. 

 2. На основание чл.21, ал.l, 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-23969/22.10.2008 г., Общински съвет – Варна одобрява 

пазарната оценка, изготвена във връзка с продажбата на имота, в 

размер на 18 800,00 /осемнадесет хиляди и осемстотин/ лева, както и 

ДДС в размер на 3 760,00 /три хиляди седемстотин и шестдесет/ лева,  

определена от оценител на имоти. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни 
цени, за сумата от 18 800,00 лева, както и ДДС в размер на 3 760,00 
лева.  

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

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 32, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 



  951-3. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 

1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 92, ал. 5 във връзка с чл. 97 от НРПУРОИ 

и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-

23963/22.10.04.2008г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати 

съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга 

страна ЕТ"Сириус-57- Тихомир Димитров"-гр.Варна, чрез продажба на 

имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 

ул."Дубровник", представляващ земя с площ от 115,00 кв.м. идеални 

части от УПИ XIV-“хлебопроизводство и търговия” – целия с площ 

945,00 кв.м., при граници: ул. "Дубровник", парцел "Млечна кухня", 

зелени площи, парцел "Аптека", в кв.32 по плана на 24 м.р. на гр. 

Варна, на съсобственика ЕТ "Сириус-57 - Тихомир Димитров" -

гр.Варна.  

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 2091/20.08.2001г.  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка, чл. 22, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет - Варна одобрява 
пазарната оценка,  изготвена във връзка с продажба на имота, в размер 
на 117 578,00 (сто и седемнадесет хиляди петстотин седемдесет и осем) 
лева, без включен ДДС, определена от оценител на имоти.  

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни 
цени, за сумата от 117 578,00 (сто и седемнадесет хиляди петстотин 
седемдесет и осем)лева, без включен ДДС.  

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

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 32, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

 

 

 

  952-3. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 

1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 92, ал. 5 във връзка с чл. 97 от 

НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-

23527/22.10.04.2008 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати 

съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга 

страна Василка Пеева Петкова, чрез продажба на имот – частна 

общинска собственост, находящ се в град Варна, улица "Петко 

Напетов" № 56 (петдесет и шест), представляващ земя с площ 166,34 

(сто шестдесет и шест цяло и тридесет и четири стотни) кв.м. идеални 

части от поземлен имот № 10135.52.178 (десет хиляди сто тридесет и 

пет точка петдесет и две точка сто седемдесет и осем) по кадастрална 



карта, одобрена със Заповед № РД-18-40 от 14.07.2006 г. на 

Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, кадастър и 

картография, целият с площ 313,00 (триста и тринадесет) кв.м., който е 

идентичен с ПИ № 3 (три), в квартал 20 (двадесет), по плана на 12 

(дванадесети) м.р. на гр. Варна, на съсобственика Василка Пеева 

Петкова, ЕГН .  

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 3639/27.01.2006г.  

2. 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 
пазарната оценка,   изготвена във връзка с продажбата на имота, в 
размер на 97 140,00 (деветдесет и седем хиляди сто и четиридесет) 
лева, бе з включен ДДС, определена от оценител на имоти.  

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни 
цени, за сумата от 97 140,00 (деветдесет и седем хиляди сто и 
четири  десет) лева, без включен ДДС.  

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

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 30, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

953-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение

на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9302/102/27.10.2008 г., Общински 

съвет – Варна отменя свои решения № 506-7, № 507-7, № 508-7, № 509-7, № 

510-7 по протокол № 7/21.05.2008 г. и решения № 672-3, № 673-3, № 674-3,

№ 675-3, № 676-3 по Протокол № 9/25,28.07.2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 34, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

954-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от

НРУПСЧОВКТД, във връзка с докладна записка от Любчо Любчев – 

управител на “Обреди” ЕООД с вх. № ОС-8-9901/11/10.07.2008 г., 

Общински съвет – Варна решава  “Обреди” ЕООД да проведе търг за 

продажба с тайно наддаване по реда на Наредбата по чл.8, ал. 2 от ЗОС на 

автомобил – марка “Мерцедес”, модел 230, ДР № В6136 СВ, двигател № 

102982112250678 и № на рама WBD 1240831F236079 с остатъчна стойност 

към 01.01.2008 г. – 0 лв. 



Пазарната цена на автомобил марка “Мерцедес” модел 230, 

собственост на търговското дружество, да бъде определена от лицензиран 

експерт-оценител. 

След извършването на продажбата  средствата да бъдат използвани 

за закупуването на ДМА, необходими за развитие на общинското търговско 

дружество.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 35, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 

 

 
  

  955-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 7 от 

ТЗ, във връзка с чл. 4, ал. 1 от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна 

дава съгласие "Обреди" ЕООД да дари на Община Варна два специализирани 

мотоциклета нововнос, (закупени със собствени средства), които да бъдат 

ползвани за нуждите на “Общинска полиция” със следните параметри:  

Наименование/модел бр. единична. цена лв.     общо лв. 

Мотоциклет "Сузуки" модел 

ДЛ 650 В СТРОМ   

  2       14468.87 лв.    28937.75 лв. 

ДР № В 31 71 К;  

№ на двигателя Р 509173751; 

№ на рама JS1B11111100140975; 

ДР № В 31 73 К;  

№ на двигателя Р 509171610; 

№ на рама JS1B11111100140405; 

   

Специализирано оборудване 

за мотоциклета 

 2        3 158.59 лв. 6 317.18 лв. 

Специализирано оборудване 

за водача 

 2      1 179.80 лв.   3 359.60 лв. 

 ОБЩО:   38 614.53 лв. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 34, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

  956-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС и 

чл.2, ал.2, изр. 2 от НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на Община 

Варна с вх. № ОС-8-9302/186/10.10.2008 г., Общински съвет – Варна включва 

2 бр. жилища във фонд “Резервен”, както следва: 

 

1. ул.“Евлоги Георгиев” № 15 бл. - вх.  - ет.  6    ап.  48          - АОС  5098/08 г.                 

2. ул.  “Брегалница” № 60                        бл. 1 вх.  Г ет.  2 ап.  24 - АОС  4913/08 г.                                    

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 39, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 



 

  957-3.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал.2 от ЗОС и 

по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-

94.М/191/12.06.2008 г., № РД-8-94.Д/315/09.10.2008 г., № РД-8-

94.С/335/24.10.2008 г., Общински съвет – Варна променя предназначението 

на: 

  957-3-1.   - 3 бр. жилища от фонд “Резервен” във фонд “Жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”, както 

следва: 

 

1. ж.к. “Младост” бл. 110 вх.  5 ет.  5     ап.  94           - АОС  2782/03 г.                 

2. ж.к  “Вл.Варненчик”                            бл. 403 вх.  13 ет.  3 ап.  58 - АОС  1407/99 г.                                    

3. ул. “Дрин”              бл. 12 вх.  В    ет.  9   ап.  55     - АОС  1143/99 г.  

 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

  957-3-2.   - 2 бр. от фонд „Жилище за настаняване под наем на 

граждани с установени жилищни нужди” в „Жилище за продажба”, 

както следва: 

 

1. ж.к. “Възраждане” бл. 7 вх.  2 ет.  3 ап.  29 - АОС  2794/03 г.                 

2. ул. „Добротица” бл. 10 вх.  - ет.  3 ап.  5 - АОС  4224/07 г.                 

 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

  
 

  958-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ат ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС 

и чл. 3, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № РД-8-9302/52/24.04.2008 г., Общински съвет – Варна  

предоставя безвъзмездно за управление на социалните заведения закупени 

от  Община Варна транспортни средства, както следва:  
1. Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост 

"Свети Йоан Златоуст" - микробус марка "Мерцедес", модел Бенц 208 D, 
регистрационен № В94-24РА, рама № 2WDB90236111P848841, двигател №  
Р6010112901, цвят - бял.  

2.Домашен социален патронаж - три броя микробуси марка 
“Форд”, модел “Транзит”:  

- регистрационен № В90-79РА, рама № WFOHXXGBVHTD76227, 
двигател 4FBTD76227, цвят-жълт/червен;  



-   регистрационен № В90-82Р А, рама № WFOHXXGBVHTD76236, 
двигател № 4FBTD762275, цвят/жълт/червен;  

-   регистрационен № B90-81PA, рама № WFOHXXGBVHTD76237, 
двигател № 4FBTD76237, цвят жълт/червен.  

3. Дом за стари хора "Гергана" - специален автомобил-линейка, 
марка "Мерцедес", модел 51ОК, регистрационен № В9079РA paмa № 
WDB6670611Р162708, двигател № 10294610000896Е90, цвят бежов/червен.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 38, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 

 

 

  С резултати от гласуването: за – 32, против – 0, въздържали се – 

0, присъстващите общински съветници приеха процедурното 

предложение на г-н Б. Гуцанов за гласуване анблок на подточките по 

търговските дружества, описани по-долу: 

 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 

  959-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 

доклад за дейността на “Диагностично консултативен център І – “Света 

Клементина” – Варна” ЕООД за 2007 г.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 959-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 

от отговорност д-р Иван Иванов - управител на “Диагностично 

консултативен център І – “Света Клементина” – Варна” ЕООД за 2007 

г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

 959-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично 

консултативен център І – “Света Клементина” – Варна” ЕООД Красен 

Колев Матев за периода 01.01.07 г. до 31.12.07г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 



959-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

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

управител на “АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на 

“Диагностично консултативен център І – “Света Клементина” – 

Варна” ЕООД за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

 

 

 

   960-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 

доклад за дейността на “Диагностично консултативен център ІІІ – 

Варна” ЕООД за 2007 г.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 35, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 960-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 

от отговорност д-р Ивелина Василева - управител на “Диагностично 

консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 35, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 960-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично 

консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД  Диляна Мирославова 

Йорданова за периода 01.01.07 г. до 31.12.07г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 35, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

960-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

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

управител на “АКТИВ” ООД за извършване на одиторски контрол на 

“Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 35, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 

 

 

 

 



  961-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 

доклад за дейността на “Диагностично консултативен център “Чайка” 

ЕООД за 2007 г.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 38, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 

961-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 

от отговорност д-р Юлияна Йоргова - управител на “Диагностично 

консултативен център “Чайка” ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 38, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 

961-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна 

освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично 

консултативен център “Чайка” ЕООД  д-р Людмил Цветков за периода 

01.01.07 г. до 31.12.07г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 38, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 

961-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

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

управител на “АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на 

“Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 38, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 

 

 

 

 

 

 

  962-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 

доклад за дейността на “Диагностично консултативен център “Свети 

Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” ЕООД за 2007 г.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 35, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 



962-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 

от отговорност д-р Свилен Андонов - управител на “Диагностично 

консултативен център “Свети Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” 

ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 35, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 

962-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна 

освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично 

консултативен център “Свети Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” 

ЕООД д-р Росен Русев за периода 01.01.07 г. до 31.12.07г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 35, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 

962-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира “Ай Си Ар” ЕООД, представлявано 

от д.е.с Светослав Петров Станиславов – управител, за извършване на 

одиторски контрол на “Диагностично консултативен център “Свети 

Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” ЕООД за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 35, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 

 

 

 

 

 

  963-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 

доклад за дейността на “Диагностично консултативен център V  Варна – 

“Света Екатерина” ЕООД за 2007 г.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 34, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 

 963-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 

отговорност д-р Галина Павлова - управител на “Диагностично 

консултативен център V Варна – „Света Екатерина” ЕООД  за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 34, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 



 963-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично 

консултативен център V Варна – „Света Екатерина” ЕООД  Ивелина 

Стоянова за периода 01.01.07 г. до 31.12.07г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 34, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 

 963-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира “Ай Си Ар” ЕООД, представлявано 

от д.е.с Светослав Петров Станиславов – управител за извършване на 

одиторски контрол на “Диагностично консултативен център V Варна – 

„Света Екатерина” ЕООД  за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 34, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 

 

 

   964-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 

доклад за дейността на “Специализирана болница по очни болести за 

активно лечение – Варна” ЕООД за 2007 г.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 33, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

964-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 

от отговорност д-р Драгомир Драганов – управител на “Специализирана 

болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД  за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 33, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

964-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна 

освобождава от отговорност контрольора на “Специализирана болница по 

очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД д-р Деян Драгиев за 

периода 01.01.07 г. до 31.12.07г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 33, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

964-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира “ТУРЕКСПЕРТ” ООД – ВАРНА за 

извършване на одиторски контрол на “Специализирана болница по очни 

болести за активно лечение – Варна” ЕООД за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 33, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 



  965-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 

доклад за дейността на “Амбулатория групова практика за 

специализирана медицинска помощ - Център за психично здраве – 

Варна” ЕООД за 2007 г.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 33, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

965-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 

от отговорност д-р Цветелина Дончева – управител на “Амбулатория 

групова практика за специализирана медицинска помощ - Център за 

психично здраве – Варна” ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 33, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

965-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна 

освобождава от отговорност контрольора на “Амбулатория групова 

практика за специализирана медицинска помощ - Център за психично 

здраве – Варна” ЕООД Румяна Вълчева за периода 01.01.07 г. до 31.12.07г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 33, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

965-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира “Ай Си Ар” ЕООД, представлявано 

от д.е.с Светослав Петров Станиславов, за извършване на одиторски 

контрол на “Амбулатория групова практика за специализирана 

медицинска помощ - Център за психично здраве – Варна” ЕООД за 2008 

г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 33, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 

 

 

 

 

 

  966-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 

доклад за дейността на “Медицински център за рехабилитация и 

спортна медицина І – Варна” ЕООД за 2007 г.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 



 

966-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 

от отговорност д-р Лазар Пашков – управител на “Медицински център за 

рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

966-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна 

освобождава от отговорност контрольора на “Медицински център за 

рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД  Йордан Руменов 

Йорданов за периода 01.01.07 г. до 31.12.07г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

966-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира “Ай Си Ар” ЕООД, представлявано 

от д.е.с Светослав Петров Станиславов, за извършване на одиторски 

контрол на “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 

І – Варна” ЕООД  за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

 

 

 

 

 

  967-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 

ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 

от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Градски 

транспорт” ЕАД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 40, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

967-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 

ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 

Съвета на директорите на “Градски транспорт” ЕАД в състав: Миглена 

Петрова Делчева,  Атанас Борисов Атанасов, Младен Радев Марчев, Павел 

Петров Кюрчев, Христо Миланов Цветков, за периода от 01.01.2007 г. до 

31.12.2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 40, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 



967-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. д-р ик.н. Калю Донев за 

извършване на одиторски контрол на “Градски транспорт” ЕАД за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 40, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

 

 

 

 

 

 

 

      968-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 

доклад за дейността на “Обреди” ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 40, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

968-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 

от отговорност Любчо Любчев – управител на “Обреди” ЕООД за 2007 г.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 40, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

968-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност контрольорите на “Обреди” ЕООД Теодора 

Станева и Георги Стефанов за периода 01.01.07 г. до 31.12.07 г.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 40, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

968-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет – Варна избира д.е.с. Слав Минчев Танев за 

извършване на одиторски контрол на “Обреди” ЕООД за 2008 г.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 40, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      969-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 

ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 

от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Общинска 

охранителна фирма” ЕАД, за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 969-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 

от ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 

Съвета на директорите на “Общинска охранителна фирма” ЕАД в състав: 

Димитър Иванов Чутурков, Манол Петков Манолов и Красимира Тодорова 

Александрова, за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 969-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира “Приморска одиторска компания” 

ООД, представлявано от Илия Неделчев Илиев – управител, за извършване 

на одиторски контрол на “Общинска охранителна фирма” ЕАД  за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   970-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с  чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 

доклад за дейността на “Диагностично-консултативен център ІV - 

Варна” ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 36, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 

970-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 

от отговорност управителя на “Диагностично-консултативен център ІV - 

Варна” ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 36, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 



 

970-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично-

консултативен център ІV - Варна” ЕООД д-р Светослав Калчев Калевски 

за периода 01.01.07 г. до 31.12.07 г.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 36, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 

 970-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира “АКТИВ” ООД, представлявано от  

Надя Енчева Костова – управител, за извършване на одиторски контрол на 

“Диагностично-консултативен център ІV - Варна” ЕООД за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 36, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 

 

 

 

 

     971-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 

ТЗ,  Общински съвет –Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 

от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Дворец на 

културата и спорта” ЕАД, за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 36, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 

971-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 

ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 

Съвета на директорите на “Дворец на културата и спорта” ЕАД в състав: 

Георги Стефанов Недялков, Анна Кънчева Костадинова, Борислав Василев 

Люцканов, Милен Николов Бакърджиев, Симеон Нанев Варчев, Сергей 

Сергеев и Ерджан Себайтин Ебатин, за периода от 01.01.2007 г. до 

31.12.2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 36, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 

971-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира “АКТИВ” ООД, представлявано от д-р 

Надя Енчева Костова – управител,  за извършване на одиторски контрол на 

“Дворец на културата и спорта” ЕАД за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 36, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 



   972-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 

ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 

от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Стопанска и 

спомагателна дейност” ЕАД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 34, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

    972-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 

ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 

Съвета на директорите на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД в 

състав: Светлан Димов  Стоянов, Николай Русков Неделчев и Георги 

Христов Дживелски за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 34, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

972-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. Никола Бакалов за извършване на 

одиторски контрол на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД за 2008 

г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 34, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 

 

 

 

 

 

 

  973-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с  чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 

доклад за дейността на “Специализирана болница по акушерство и 

гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” 

ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 38, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 

973-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 

от отговорност д-р Петър Атанасов – управител на  “Специализирана 

болница по акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. 

Стаматов” – Варна” ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 38, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 



 

973-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност контрольора на “Специализирана болница по 

акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” 

– Варна” ЕООД д-р Цветанка Асенова Негрева - Коцева за периода 

01.01.07 г. до 31.12.07 г.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 38, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

973-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира “Турексперт” ООД, представлявано 

от Пенка Кирилова Жекова – управител, за извършване на одиторски 

контрол на “Специализирана болница по акушерство и гинекология за 

активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 38, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 

 

 

   974-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с  чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 

доклад за дейността на  “Дентален център І Варна” ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

     974-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 

от отговорност д-р Слава Даковска – управител на  “Дентален център І 

Варна” ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

974-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност контрольора на “Дентален център І Варна” 

ЕООД д-р Петър Липчев за периода 01.01.07 г. до 31.12.07 г.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 974-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира “Приморска одиторска компания” 

ООД, представлявано от  Илия Илиев и Анелия Люцканова – управители, за 

извършване на одиторски контрол на “Дентален център І Варна” ЕООД 

за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 



  975-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с  чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 

доклад за дейността на “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични 

заболявания със стационар” ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

975-3-2. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност контрольора на “Областен диспансер за 

пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД д-р Емилия  

Цветанова Младенова за периода 01.01.07 г. до 31.12.07 г.  

 /резултати от поименно явно гласуване:  

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

   975-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира доц. Никола Милев Бакалов за 

извършване на одиторски контрол на “Областен диспансер за пневмо-

фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ   ЗА   РЕШЕНИЕ: 

 

976-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 

отговорност д-р Иван Митишев – управител на “Областен диспансер за 

пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 19, против - 14, въздържали се – 3, отсъстват – 15/ 

Решението не се приема. 
 

 

 

 

 



   977-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с  чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 

доклад за дейността на “Междуобластен диспансер за онкологични 

заболявания със стационар – “д-р Марко Антонов Марков” – Варна” 

ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 35, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 

977-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 

от отговорност д-р Господин Игнатов – управител на “Междуобластен 

диспансер за онкологични заболявания със стационар – “д-р Марко 

Антонов Марков” – Варна” ЕООД  за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 35, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 

977-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност контрольора на “Междуобластен диспансер 

за онкологични заболявания със стационар – “д-р Марко Антонов 

Марков” – Варна” ЕООД Евелина Димчева за периода 01.01.07 г. до 

31.12.07 г.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 35, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 

977-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира доц. Никола Милев Бакалов за 

извършване на одиторски контрол на “Междуобластен диспансер за 

онкологични заболявания със стационар – “д-р Марко Антонов 

Марков” – Варна” ЕООД  за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 35, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     978-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 

ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 

от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Ученическо и 

столово хранене” ЕАД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 30, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 20/ 

   978-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 

от ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 

Съвета на директорите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД в състав: 

Емил Йорданов Маринов, Йордан Христов Стоянов и Румен Тодоров Радев 

за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 30, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 20/ 

   978-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 

от ТЗ, Общински съвет – Варна избира д.е.с. Слав Минчев Танев за 

извършване на одиторски контрол на “Ученическо и столово хранене” 

ЕАД за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 30, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 20/ 

 

 

 

 

   979-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 

ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 

от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на 

“Дезинфекционна станция” ЕАД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 32, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

979-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 

ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 

Съвета на директорите на “Дезинфекционна станция” ЕАД в състав:  

Албена Стойчева Йорданова, д-р Соня Цекова и Иван Маринов Вълчев за 

периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 32, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

979-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. Никола Бакалов за извършване на 

одиторски контрол на “Дезинфекционна станция” ЕАД за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 32, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 



  980-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с  чл. 147, ал. 2 от ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява 

годишния финансов отчет и годишен доклад за дейността на “Жилфонд” 

ЕООД - Варна за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 32, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

980-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 

от отговорност Станислав Антонов – управител на “Жилфонд” ЕООД - 

Варна за 2007 г.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 32, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

980-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност контрольора на “Жилфонд” ЕООД - Варна 

Златко Стефанов за периода 01.01.07 г. до 31.12.07 г.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 32, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

  

 

 

 

 

 

   981-3. Общински съвет – Варна решава проекта за решение с 

текста: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна решава “Жилфонд” ЕООД – Варна да бъде включено в приходната 

част на  Годишния план за Приватизация за 2009 г.” да бъде оттеглено от 

разглеждане на заседанието на Общинския съвет, проведено на 09, 

11.12.2008 г. 

   /за – 31, против – 0, въздържали се – 5/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



982-3. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2,

т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 98, във връзка с чл. 92, ал. 6, т. 6.2 от 

НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-

22762/21.10.2008 г., Общински съвет – Варна решава да бъде допусната 

процедура за замяна на недвижими имоти, както следва: имот - частна 

общинска собственост, находящ се в град Варна, улица "Овчо поле" № 

26(двадесет и шест), представляващ земя - урегулиран поземлен имот VIII-3 

с площ 270,00 кв.м., при граници: улица "Овчо поле", УПИ IX-4, УПИ III-9, 

УПИ VII-2, в квартал 546(петстотин четиридесет и шест) по плана на 

14(четиринадесети) микрорайон на гр. Варна, по Акт за частна общинска 

собственост № 3113/09.07.2004 г., да бъде заменен срещу имот-частна 

собственост, находящ се в град Варна, улица "Струга" № 77 

(седемдесет и седем), представляващ жилищна сграда със застроена 

площ 90,96 кв.м., построена в ПИ № 6 от квартал 545, целия с площ 

220,00 кв.м., при граници: ПИ № 7, ПИ № 5, ПИ. № 10 и улица 

"Струга", състояща се от две отделни жилища, както следва: Данко 

Жеков Минков е собственик на дял 1, с обща застроена площ 57,32 

кв.м., състоящ се от: преддверие, две стаи и кухня, всички те са с 

отделен вход със застроена площ 46,08 кв.м. при граници: дял втори, 

двор на ПИ № 6 от кв. 545, улица "Струга", ПИ № 7 от кв. 545, външна 

баня с тоалет № 1 със застроена площ 3,37 кв.м. и външно складово 

помещение № 1 със застроена площ 7,87 кв.м., както и ½ идеална част 

от дворното място, а Николина Атанасова Минкова е собственик на дял 

ІІ, с обща застроена площ 55,50 кв.м., състоящ се от: преддверие, 

дневна с кухня и една стая, всички те са с отделен вход със застроена 

площ 44,88 кв.м. при граници: дял първи, двор на ПИ. № 6 от кв. 545, 

външен тоалет с баня № 2 на дял ІІ и склад №1 на дял I, ПИ № 7 от кв. 

545, външна баня с тоалет № 2 със застроена площ 3,66 кв.м., и външно 

складово помещение № 2 със застроена площ 6,96 кв.м., както и ½ 

идеална част от дворното място, собственост на Данко Жеков Минков 

ЕГН   и Николина Атанасова Минкова ЕГН  . 
2. 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 
пазарни оценки на имотите, определени от оценители на имоти, във 
връзка с извършване на замяната, както следва:  

1. За недвижим имот - частна собственост, находящ се в град 
Варна, улица "Струга" № 77, представляващ сграда и земя, който се 
засяга от уличната регулация на бул. "Васил Левски", в размер на 217 
320,00 (двеста и седемнадесет хиляди триста и двадесет) лева, без 
включен ДДС, в това число: за сграда 44780,00 (четиридесет и четири 
хиляди седемстотин и осемдесет) лева и за земя 172 540,00 (сто 
седемдесет и две хиляди петстотин и четиридесет) лева.  



 2. За недвижим имот - частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, улица "Овчо поле" № 26, представляващ земя 
с площ 270,00 кв.м., в размер на 342 230,00 (триста четиридесет и две 
хиляди двеста и тридесет) лева, без включен ДДС.  

3. Замяната да се извърши по определените и приети пазарни 
оценки на имотите, определени от оценители на имоти, като Данко 
Жеков Минков и Николина Атанасова Минкова дължат доплащане на 
Община Варна, за уравнение на разликата между стойностите на двата 
имота, на сума в размер на 124 910, 00 (сто двадесет и четири хиляди 
деветстотин и десет) лева, без ДДС.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 31, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 

 

 

 

 

 

 

 

 983-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС и чл. 2, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложения на Кмета на 

Община Варна с вх. № РД-8-9302/118/08.12.2008 г., Общински съвет – 

Варна включва 2 бр. жилища във фонд „Резервен” и 3 бр. жилища във 

фонд “Ведомствен”, както следва:  

Резервни жилища: 

1. ж.к. “Вл. Варненчик”  бл. 203 вх.  2 ет.  6    ап.  58          - АОС  2071/01 г.                 

2. ул.  “Свобода”                         бл. 1 вх.  1 ет.  6 ап.  24 - АОС  2394/02 г.                                    

 Ведомствени жилища: 

1. ул.”Гоце Делчев” № 63 бл. - вх. - ет. 3 ап. 4 - АОС № 5395/2008г. 

2. ул.”Гоце Делчев” № 63 бл. - вх. - ет. 4 ап. 7 - АОС № 5396/2008г. 

3. ул.”Гоце Делчев” № 63 бл. - вх. - ет. 5 ап. 10 - АОС № 5397/2008г. 

 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 33, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 



984-3. 1. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, по реда на чл. 92,

ал. 5 и чл. 97 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община 

Варна с вх. № РД-2-94.Л/10/04.06.2008 г., Общински съвет – Варна 

решава да се прекрати съсобствеността между Община Варна, от една 

страна, и от друга страна Любчо Стелиянов Панайотов ЕГН  , живущ в 

гр.Варна ул."Подвис" 27 вх.А, ет. 7 ап.70 и Мери Стелиянова 

Каракашева ЕГН  , живуща в гр.Варна ЖК"Възраждане" 22 ет.3 ап.13., 

чрез продажба на имот - общинска собственост, находящ се в гр.Варна, 

ул. “Синчец”, представляващ земя с площ 180,00 (сто и осемдесет) 

кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот VI1283,284 (седем-

двеста осемдесет и три, двеста осемдесет и четири) - целия с площ 

526,00 (петстотин двадесет и шест) кв.м., в кв.38 (тридесет и осем), по 

плана на 25 (двадесет и пети) микрорайон на гр. Варна, на 

съсобствениците Любчо Стелиянов Панайотов и Мери Стелиянова 

Каракашева. 

 За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска 

собственост № 3245/17.11.2004г. 

2. На основание чл.21, ал.l, 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-2-94.Л/10/04.06.2008 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с продажбата на имота, в 
размер на 135 540,00 (сто тридесет и пет хиляди петстотин и 
четиридесет) лева, без включен ДДС, определена от оценител на имоти. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни 
цени за сумата от 135 540,00 (сто тридесет и пет хиляди петстотин и 
четиридесет) лева, без включен ДДС, определена от оценител на 
имоти.  

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

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 33, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

985-3. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА и писмо на Кмета

на Община Варна с вх. № ОС-8-9302/167/19.09.2008 г., Общински съвет – 

Варна отменя  свое Решение № 4624-3 по Протокол № 50/24.01.2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 30, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 



  986-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 

ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 

от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Пазари” ЕАД - 

Варна за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 32, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

986-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 

ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 

Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД - Варна в състав: М.Тодоров, Ен. 

Стоянов, Т. Грудев, Г. Генов, Н. Рафаилов за периода от 01.01.2007 г. до 

31.12.2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 32, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

986-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. д-р ик.н Калю Донев за 

извършване на одиторски контрол на “Пазари” ЕАД - Варна за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 32, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

987-3. І. 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 от Кмета на Община Варна 

вх. № ЗАО-49249/27.11.2008 год., Общински съвет – Варна одобрява 

пазарните оценки, изготвени от оценител на имоти, във връзка с 

разпоредителна сделка за ликвидиране на съсобственост чрез замяна върху 

имоти,  както следва:  

 Пазарна оценка  за 2 374.00 кв.м от Поземлен имот  №10135.3512.224 

находящ се в гр.Варна,  ж.к.”Младост” ІІ – ри м.р., целият имот с площ 

12 890.00кв.м,  собственост на  Община Варна,  в размер  на  352 400.00 

лева. 

 Пазарна оценка за 1648.00 кв.м ид. части от  Поземлен имот пл. 

№2586, предвиден “за озеленяване”, попадащ в кв.10 по плана на 19-ти 

м.р. на гр.Варна целият с площ от 7580.00 кв.м., собственост на “БОЛЯРИ” 

ЕАД, в размер на 349 600.00 лева. 



ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА,  чл.36, ал.1, т.4 от ЗОС, 

във връзка с чл.97 във връзка с чл. 92, ал. 5 от НРПУРОИ, Общински съвет 

- Варна дава съгласие  да се ликвидира съсобствеността върху Поземлен 

имот  № 10135.3512.224, целият с площ от 12 890.00 кв.м, находящ се в 

гр.Варна,  ж.к.”Младост” ІІ – ри м.р. чрез замяна на  притежаваните от 

Община Варна 2 374.00кв.м  ид. части, съгласно АОС №2949/2004год. 

срещу 1648.00кв.м ид. части от ПИ пл.№2586 “за озеленяване”, 

собственост на “БОЛЯРИ” ЕАД , находящ се в 19-ти п.р.  по плана на ж.к. 

„Чайка”,  описан  в АОС №2774/2003год. 

Ликвидирането на съсобствеността да бъде извършено по 

горепосочените пазарни цени, определени от оценител на имоти.  

Съсобствениците “БОЛЯРИ” ЕАД  следва да заплатят разликата в 

пазарните стойности на двата имота, предмет на замяна, в размер на 2 

800.00 лева и  ДДС в размер на 20%, начислени върху  сумата от 

362 972.00  лева или сумата от 72 594.40 лева. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение  на разпоредителната  сделка. 

 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 35, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ІV. 

По точка  четвърта от дневния ред: 

Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и приватизационен контрол относно: 

  -  утвърждаване на лицензирани оценители и правоспособни 

юристи за изготвяне на приватизационни оценки и анализи на 

правното състояние; 

  - финализиране на приватизационни процедури за обекти по 

приходната част на Годишния план за приватизация за 2008 г.; 

  - финализиране на приватизационна процедура за продажбата 

на „Топлострой” ЕООД във връзка с молба вх. № ОбС-8-

2600(115)/28.11.2008 г.  

  -  актуализация на приходната и разходната част на Годишния 

план за приватизация за 2008 г. 

Докл.: Т. ТРЕНДАФИЛОВА – Председател 

на Комисия по приватизация и 

следприватизационен контрол 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

988-4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.6 и чл.6.1. от 

Правилник за дейността на комисията за приватизация и 

следприватизационен контрол и свое решение №861-6/10/23,29.10.2008г., 

Общински съвет – Варна утвърждава лицензирани оценители за изготвяне 

на приватизационни оценки на предложените за приватизация обекти, както 

следва: 

 МАКСИМ НИКОЛОВ СТАВРЕВ 

 “БУЛКАРГО” ООД 

 “ВЕЛИНОВ КОНСУЛТ” ЕООД 

 ЕТ “МАКЕН – МАРИН МИХАЙЛОВ” 

 КАЛИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА 

 СТЕФАН ИВАНОВ БЯНОВ 

 ПЕТКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА 

 ПЕНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА 

 ЦВЕТА ВАСИЛЕВА ВЪЛЧЕВА 

 ЖИВКО БОРИСОВ БАЕВ 

 “ГАЛАКТ” ООД 

 “ИМИЛЕКС” ООД 

 КИЧКА ТОДОРОВА КАТЕЛИЕВА 



 ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА 

 “РЕНИТА ЕКСПЕРТ” ЕООД 

 “ФОРУМ” ЕООД. 

 

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

 

 

 

 

 
 

989-4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.6 и чл.6.1. от 

Правилник за дейността на комисията за приватизация и 

следприватизационен контрол и свое решение №861-6/10/23,29.10.2008г., 

Общински съвет – Варна утвърждава правоспособни юристи за изготвяне 

на правни анализи на предложените за приватизация обекти, както следва: 

 ИВАН ВАСИЛЕВ КАРАБОЕВ 

 ТОМИНА НИКОЛОВА ТОМОВА. 
 

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

 

 

 

 
 

990-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, 

ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.39 от Наредбата за търговете и конкурсите и във 

връзка с изпълнение на свое решение №605-4/8/ 25.06.2008 г. и изготвен 

протокол от 27.08.2008г., касаещ проведен публичен търг с явно наддаване 

за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 

ул.”Двадесет и седми юли” №66 по АОС №1790/15.05.2000 г. и 

представляващ две стаи в сутерена със застроена площ 45,00 кв.м., заедно с 

11,11% идеални части от общите части на сградата, от правото на строеж и 

1/3 идеална част от тавански складови помещения, със застроена площ на 

тавана 95,57кв.м. и 1/3 идеална част от дворно място, представляващо 

парцел (УПИ) ХVІІ28 в кв.22, цялото с площ 293,00кв.м., в качеството си на 

орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

Във връзка с неплащане на цената в срока, определен с решение 

№856-6/10/ 23,29.10.2008г. на Общински съвет – Варна, достигната при 

проведен на 27.08.2008г. публичен търг с явно наддаване за приватизация 

на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Двадесет и 

седми юли” №66 по АОС №1790/15.05.2000г. и представляващ две стаи в 

сутерена със застроена площ 45,00кв.м., заедно с 11,11% идеални части от 

общите части на сградата, от правото на строеж и 1/3 идеална част от 



тавански складови помещения, със застроена площ на тавана 95,57кв.м. и 

1/3 идеална част от дворно място, представляващо парцел (УПИ) ХVІІ28 в 

кв.22, цялото с площ 293,00кв.м., задържа депозита за участие в публичния 

търг с явно наддаване на ЕТ “Манекс – Наско Манасиев” в размер на 13 

000лв. /тринадесет хиляди лева/. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

991-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32,

ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.37, ал.1 и ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите 

и във връзка с изпълнение на свое решение №605-4/8/25.06.2008 г. и 

изготвен протокол от 27.08.2008г., касаещ проведен публичен търг с явно 

наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 

гр.Варна, ул.”Двадесет и седми юли” №66 по АОС №1790/15.05.2000 г. и 

представляващ две стаи в сутерена със застроена площ 45,00кв.м., заедно с 

11,11% идеални части от общите части на сградата, от правото на строеж и 

1/3 идеална част от тавански складови помещения, със застроена площ на 

тавана 95,57кв.м. и 1/3 идеална част от дворно място, представляващо 

парцел (УПИ) ХVІІ28 в кв.22, цялото с площ 293,00кв.м., в качеството си на 

орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет да подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на 

настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 

тръжната документация – на общински нежилищен имот, находящ се в 

гр.Варна, ул.”Двадесет и седми юли” №66 по АОС №1790/15.05.2000г. и 

представляващ две стаи в сутерена със застроена площ 45,00кв.м., заедно с 

11,11% идеални части от общите части на сградата, от правото на строеж и 

1/3 идеална част от тавански складови помещения, със застроена площ на 

тавана 95,57кв.м. и 1/3 идеална част от дворно място, представляващо 

парцел (УПИ) ХVІІ28 в кв.22, цялото с площ 293,00кв.м. с “КЛАС АГРО” 

ЕООД, ЕИК:103790419, с управител и представляващ Георги Атанасов 

Атанасов – ЕГН: , класирано на второ място в проведения публичен търг с 

явно наддаване, при следните условия: 

1.1. Определя срок 20 /двадесет/ дни от приемане на настоящото 

решение за внасяне отново на депозита за участие и представяне на 

декларация за произход на средствата. 

1.2. Достигнатата при търга цена, предложена от “КЛАС АГРО” 

ЕООД, в размер на размер на 308 059,20лв. /триста и осем хиляди петдесет 



и девет лева и двадесет стотинки/, в това число 38 059,20лв. /тридесет и 

осем хиляди петдесет и девет лева и двадесет стотинки/ данък върху 

добавената стойност /ДДС/ да се заплати в срок 30 /тридесет/ дни от 

приемане на настоящото решение, преди сключване на договора и без 

използване на други законни платежни средства.  
 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 

 

 
 

 

 

992-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, 

ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.39 от Наредбата за търговете и конкурсите и във 

връзка с изпълнение на свое решение №606-4/8/25.06.2008г. и изготвен 

протокол от 28.08.2008г., касаещ проведен публичен търг с явно наддаване 

за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 

ж.к.„Чайка”, №170 по АОС №2469/23.12.2002г. и представляващ масивна 

едноетажна сграда със застроена площ 95,00кв.м.; изба с площ 45,00кв.м. и 

масивна едноетажна сграда (склад) със застроена площ 55,00кв.м., заедно с 

правото на строеж, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, 

Общински съвет – Варна реши: 

Във връзка с неплащане на цената в срока по решение №857-6/10/ 

23,29.10.2008г. на Общински съвет – Варна, достигната при проведен на 

28.08.2008г. публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински 

нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ж.к.„Чайка”, №170 по АОС 

№2469/23.12.2002г. и представляващ масивна едноетажна сграда със 

застроена площ 95,00кв.м.; изба с площ 45,00кв.м. и масивна едноетажна 

сграда (склад) със застроена площ 55,00кв.м., заедно с правото на строеж, 

задържа депозита за участие в публичния търг с явно наддаване на Полина 

Любомирова Димитрова в размер на 11 500лв. /единадесет хиляди и 

петстотин лева/. 
 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

 

 

 

 



993-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32,

ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.37, ал.1 и ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите; 

във връзка с изпълнение на свое решение №606-4/8/25.06.2008г. и изготвен 

протокол от 28.08.2008г., касаещ проведен публичен търг с явно наддаване 

за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 

ж.к.„Чайка”, №170 по АОС №2469/23.12.2002г. и представляващ масивна 

едноетажна сграда със застроена площ 95,00кв.м.; изба с площ 45,00кв.м. и 

масивна едноетажна сграда (склад) със застроена площ 55,00кв.м., заедно с 

правото на строеж, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, 

Общински съвет – Варна реши: 

1. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет да подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на 

настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 

тръжната документация – на общински нежилищен имот, находящ се в 

гр.Варна, ж.к.„Чайка”, №170 по АОС №2469/23.12.2002г. и представляващ 

масивна едноетажна сграда със застроена площ 95,00кв.м.; изба с площ 

45,00кв.м. и масивна едноетажна сграда (склад) със застроена площ 

55,00кв.м., заедно с правото на строеж с “ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА 

КОМПАНИЯ” ЕООД, ЕИК:103259183, с управител и представляващ Григор 

Георгиев Фиданов – ЕГН: , класирано на второ място в проведения 

публичен търг с явно наддаване, при следните условия: 

1.1. Определя срок 20 /двадесет/ дни от приемане на настоящото 

решение за внасяне отново на депозита за участие и представяне на 

декларация за произход на средствата. 

1.2. Достигнатата при търга цена, предложена от “ХОТЕЛСКО 

МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, в размер на 420 000лв. 

/четиристотин и двадесет хиляди лева/ да се заплати в срок 30 /тридесет/ 

дни от приемане на настоящото решение, преди сключване на договора и 

без използване на други законни платежни средства.  

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

994-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32,

ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.39 от Наредбата за търговете и конкурсите и във 

връзка с изпълнение на свое решение №608-4/8/ 25.06.2008г. и изготвен 

протокол от 29.08.2008г., касаещ проведен публичен търг с явно наддаване 

за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 

бул.”Осми приморски полк” №135, блок 36 по АОС №2663/21.07.2003г. и 



представляващ помещения, намиращи се в подблоковото пространство на 

жилищен блок №36, между входове “А” и “Б”, със застроена площ 

100,00кв.м. и 1,11% идеални части от общите части на сградата и от 

правото на строеж, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, 

Общински съвет – Варна реши: 

Във връзка с неплащане на цената в срока по решение №859-6/10/ 

23,29.10.2008г. на Общински съвет – Варна, достигната при проведен на 

29.08.2008г. публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински 

нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Осми приморски полк” 

№135, блок 36 по АОС №2663/ 21.07.2003г. и представляващ помещения, 

намиращи се в подблоковото пространство на жилищен блок №36, между 

входове “А” и “Б”, със застроена площ 100,00кв.м. и 1,11% идеални части 

от общите части на сградата и от правото на строеж, задържа депозита за 

участие в публичния търг с явно наддаване на “ИНФОТУР” ЕООД в размер 

на 16 800лв. /шестнадесет хиляди и осемстотин лева/. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

995-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32,

ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.37, ал.1 и ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите 

и във връзка с изпълнение на свое решение №608-4/8/25.06.2008г. и 

изготвен протокол от 29.08.2008г., касаещ проведен публичен търг с явно 

наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 

гр.Варна, бул.”Осми приморски полк” №135, блок 36 по АОС №2663/ 

21.07.2003г. и представляващ помещения, намиращи се в подблоковото 

пространство на жилищен блок №36, между входове “А” и “Б”, със 

застроена площ 100,00кв.м. и 1,11% идеални части от общите части на 

сградата и от правото на строеж, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 

от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет да подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на 

настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 

тръжната документация – на общински нежилищен имот, находящ се в 

гр.Варна, бул.”Осми приморски полк” №135, блок 36 по АОС 

№2663/21.07.2003г. и представляващ помещения, намиращи се в 

подблоковото пространство на жилищен блок №36, между входове “А” и 

“Б”, със застроена площ 100,00кв.м. и 1,11% идеални части от общите части 

на сградата и от правото на строеж с ТОШО СТАНЧЕВ РУСИНОВ – ЕГН: , 
класиран на второ място в проведения публичен търг с явно наддаване, при 

следните условия: 



1.1. Определя срок 20 /двадесет/ дни от приемане на настоящото 

решение за внасяне отново на депозита за участие и представяне на 

декларация за произход на средствата. 

1.2. Достигнатата при търга цена, предложена от ТОШО СТАНЧЕВ 

РУСИНОВ, в размер на 296 000лв. /двеста деветдесет и шест хиляди лева/ 

да се заплати в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, 

преди сключване на договора и без използване на други законни платежни 

средства.  

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

996-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 от ЗПСК

и във връзка с молба входящ №ОБС-8-2600/115/28.11.2008г. от “ЕВРО 

ИМОТИ” АД /с предишно наименование “ТОПЛОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” 

АД/, ЕИК:103301604, представлявано от Изпълнителния директор Славчо 

Георгиев Славов – ЕГН: , в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, 

Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие за окончателно плащане по приватизационни 
договори №ВД-2600/57/14.04.2000г. и №ВД-9200/230/02.06.2000г., касаещи 

продажбата на 4 302 дяла /100%/ от капитала на “ТОПЛОСТРОЙ” ЕООД в 

размер на 143 955,49лв. /сто четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет 

и пет лева и четиридесет и девет стотинки/, както следва: 

1.1. Вноски по приватизационни договори №ВД-

2600/57/14.04.2000г. и  №ВД-9200/230/02.06.2000г. за 2009г. и 2010г. в 

размер на 134 479,34лв. /сто тридесет и четири хиляди четиристотин 

седемдесет и девет лева и тридесет и четири стотинки/. 

1.2. Неустойки по плащания по приватизационни договори №ВД-

2600/57/ 14.04.2000г. и №ВД-9200/230/02.06.2000г. за периода от 2002г. до 

2008г. в размер на 9 476,15лв. /девет хиляди четиристотин седемдесет и 

шест лева и петнадесет стотинки/. 

2. Дава съгласие за деактуване на имотите – общинска собственост, 
по приватизационни договори №ВД-2600/57/14.04.2000г. и №ВД-

9200/230/02.06.2000г. и за заличаване на вписаната договорна ипотека, след 

заплащане на сума в размер на 143 955,49лв. /сто четиридесет и три хиляди 

деветстотин петдесет и пет лева и четиридесет и девет стотинки/. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 



997-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от 

ЗПСК и във връзка със свое решение №792-1/10/23,29.10.2008 г., Общински 

съвет – Варна актуализира Годишния план за приватизация за 2008 г. в 

приходната и разходната част, съгласно приложение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. 

По точка  пета от дневния ред: 

Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 

бюджет”  относно:  

- осигуряване на целеви средства за довършителни  строително-

монтажни работи на блок “Христо Ботев”; 

- приемане на План-сметка за дейност «Чистота» за 2009 г.;   

- актуализиране на решение № 4777-2/52/16.03.2007г. за 

финансиране на инвестиционни обекти на територията на Община 

Варна, чрез банков заем; 

- промяна в Приложение № 2 към „Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Варна”; 

- предложение за опрощаване на държавни вземания;   

- освобождаване от такса битови отпадъци.   

- изменение на „Наредба за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Варна”; 

- определяне размера на такса за битови отпадъци за 2009 г.; 

приемане на актуализирани варианти на: „Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Варна”, Приложение № 1 и Приложение № 2 към същата; 

- финансиране на Центровете за социални услуги по Социалната 

програма – общинска делегирана дейност от 01.01.2009 г.; 

- участие на Община Варна с проектно предложение за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма «Околна среда 2007-2013», процедура  BG 161 PO 

005/08/1.10/02/04 «Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.»,  

Приоритетна ос 1: «Подобряване и развите на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и населени 

места под 2 000 е.ж. попадащи в градски агломерации ариали»;  

- кандидатстване на Община Варна по ОП “Развитие на 

човешките ресурси” 2007-2013 г. схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ: BG051PO001-5.2.03 “За по-добро бъдеще на децата” 

наименование на проекта: Заедно за децата на Варна.  

- одобряване на две нови щатни бройки в ОП „Инвестиционна 

политика”; 

    - разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна 

относно необходимостта от  осигуряване на допълнителни средства за 

обезпечаване на учебния процес извън определените по единни 

разходни стандарти на паралелки в общинските училища ОУ „Кап. 

Петко войвода”, ОУ „П. Волов”, ОУ „Кл.Охридски”, с. Константиново 

и Оздравително училище „Д-р Н. Димитров”;    



    - съфинансиране на проект за газификация на студентско 

общежитие: блок 3, находящо се в гр. Варна, ул. „Брегалница” – 

публична държавна собственост, съгл. АДС № 1175/04.06.1998 г., 

предоставено за управление на МУ„Проф. д-р П. Стоянов” със заповед 

№ 1293/02.12.1997 г. на Областен управител – Варна и газификация на 

студентско общежитие – блок 35, находящо се в гр. Варна, ул. „Петър 

Райчев” – публична държавна собственост, съгл. АДС № 

1176/04.06.1998 г., предоставено за управление на МУ „Проф. д-р П. 

Стоянов” със заповед № 1293/02.12.1997 г. на Областен управител – 

Варна. 

      Докл.: д-р Я. СТАНЕВ – Председател ПК 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 41 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

998-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка писмо 

№ 08-00-1562/27.10.2008 г. на Министерството на финансите и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-0400/419/24.11.2008 

г., Общински съвет-Варна дава съгласие планираните довършителни  

строително-монтажни работи за блок “Христо Ботев” по извънбюджетната 

план-сметка «Приватизация» да бъдат изплатени от Бюджет 2008 г.на 

Община Варна с целево осигурените средства от Министерството на 

финансите на Република България, в размер на 199 943 лв. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 38, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 

 

999-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 

и т.7 от ЗМСМА, чл. 66 ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община 

Варна с вх. № РД-8-9300/73/27.11.2008 г., Общински съвет-Варна приема 

План-сметка за дейност «Чистота» 2009 г, съгласно приложение. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 38, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 

 

 

1000-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, решение № 

4777-2/52/16.03.2007 г. на Общински съвет – Варна за финансиране на 

инвестиционни обекти на територията на Община Варна, чрез банков заем и 

във връзка с решение № 791-1/10/23,29.10.2008 г. на Общински съвет - 



Варна за актуализиране на Бюджет 2008г. и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № ОС-8-9302/233/27.11.2008 г., Общински съвет-Варна 

дава съгласие за финансиране на обекти от инвестиционна програма по 

Бюджет 2008 на Община Варна, с остатъка от неусвоения банков заем, 

одобрен с решение № 4777-2/52/16.03.2007 г., в размер на 14 436 978 лв. с 

ДДС, съгласно приложен списък. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 35, против - 1, въздържали се – 5, отсъстват – 10/ 

 

 

 

1001-5. На основание чл. 21, ал. 1,т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-9302/231/25.11.2008 

г.,, Общински съвет – Варна отменя свое решение № 2014-3-

(37)/31.07.2002г. считано от 01.01.2009 г. 

/за – 38,  против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 

 

1002-5. На основание чл. 21, ал.1, т. 13 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 

2 и чл. 9 от ЗМДТ и по предложение от Кмета на Община Варна с вх. № 

ОС-8-9302/231/25.11.2008 г., Общински съвет- Варна отменя т. 6.3 

«Поставяне на стикер с холограма - таксиметрова дейност» от раздел VІ на 

Приложение № 2 към Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и приема 

нова номерация в раздел VІ, както следва: 

Досегашните точки с номера 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 и 6.9 стават 

съответно точки с номера 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 и 6.8. 

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

 

 

 

 

1003-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 и чл. 

9 от ЗМДТ, чл. 3а, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 8 от Закона за туризма и 

по предложение от Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-

9302/231/25.11.2008 г., Общински съвет- Варна отменя раздел ХІ “Дирекция 

“Култура и духовно развитие” на Приложение № 2 към Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Варна и приема нов раздел ХІ “Дирекция “Култура 

и духовно развитие”, със следния текст: 
 



ХІ. Дирекция "Култура и духовно развитие" 
 
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВАРНА   

 

11.

1  Входни билети  ЦЕНИ      

  За възрастни За деца     

 Отдел "Археология"  10.00 лв  2.00лв     

 Обект "Римски терми" 4.00 лв 2.00лв     

 Обект "Аладжа манастир" 5.00 лв  2.00лв     

 Обект "Побити камъни" 3.00 лв 2.00лв     

 Отдел "Етнография" 4.00 лв 2.00лв     

 Отдел "Природа" 3.00 лв 2.00лв     

 

Отдел"Българските земи ХV -

ХІХ в." 3.00 лв 2.00лв     

 Отдел "Нова история" 4.00 лв 2.00лв     

 

Отдел"Художествен"-КМ 
"Г.Велчев" 2.00 лв 1.00лв     

 
Цени на билети за групови посещения на чуждестранни 
посетители над 10 души     

 Отдел "Археология" 8.00 лв 2,00 лв     

 Обект "Римски терми" 3.00 лв 2,00 лв     

 Обект "Аладжа манастир" 3.00 лв 2,00 лв     

 Отдел "Природа" 2.50 лв 1,00 лв     

 Обект "Побити камъни" 2.50 лв 1,00 лв     

 Отдел "Етнография" 3.00 лв 1,00 лв     

 

Отдел "Българските земи ХV -
ХІХ в." 2.50 лв 1,00 лв     

 Отдел Нова история" 3.50 лв 1,00 лв     

 

Отдел "Художествен"-КМ 

"Г.Велчев"  1.50 лв 1,00 лв     

11.

2  Изнасяне на беседи  

За 

индивидуални 

посетители При групови посещения     

 Отдел "Археология" 20.00 лв 30,00 лв     

 Обект "Римски терми" 20.00 лв 30,00 лв     

 Обект "Аладжа манастир" 20.00 лв 20,00 лв     

 Отдел "Природа" 10.00 лв 20,00 лв      

 Обект "Побити камъни" 20.00 лв 20,00 лв     

 Отдел "Етнография" 10.00 лв 20,00 лв     

 

Отдел "Българските земи ХV -

ХІХ в." 5.00 лв 10,00 лв     

 Отдел Нова история" 10.00 лв 20,00 лв     

        

11.3. Специализирани програми в "Учебна експозиция" на 

отдел “Археология”     

  Учебна експозиция - отдел "Археология"  5,00 лв      

11.4 Услуги на юридически и физически лица        

http://www.varna.bg/adm/nar/prl2_2008.htm#0#0


 

*Такса за извънредно отваряне 

на музей 

30.00лв./час      

 

* Ксерокопия на документи, 
снимки и други материали          

 - за формат А-3 1,50 лв./стр.      

 - за формат А-4 1,00 лв./стр.      

 

* Изработване на черно-бял 

негатив от музейните фондове 6,00 лв. /бр.      

 

* Копиране на чернобяла 

снимка от музейните фондове         

   За формат 9/12  2.00 лв./бр.      

   За формат 13/18 3.00 лв./бр      

   За формат 24/30 4.00 лв./бр      

 За формат 30/40 10.00 лв./бр      

       

 

* Копиране на цветни снимки 

от музеен фонд 

За формат 9/12 - 

2.00 лв./бр      

 

* За изнасяне на оригинални 

материали за копиране с 
придружител извън музея  2.00 лв./стр.      

 

* Специализирана консултация 
за предложен материал  

от 5.00 до 
100.00 лв.       

 

* Изготвяне на тематични 
планове за изложби по външни 
поръчки  

от 300.00 до 
1000.00 лв.      

 

* Организиране на изложби по 
външни поръчки 

от 500.00 до 
1000.00 лв.      

 

* Изготвяне на материал - 
справка за събитие или 

личност  20.00 лв./стр.      

 

* Изготвяне на историческа 
справка за предмет 20.00 лв./стр.      

 

* Предоставяне на печатни 

материали за еднократно 
ползване в музея  5.00 лв./бр.      

 

* Изготвяне на доклади по 

външни поръчки 100.00 лв./бр      

 

* Любителско видеозаснимане 

в музеите 20.00 лв./час      

 

* Професионално заснимане с 

камера 

от 200.00 до 

1000.00 лв       



 

* Фотозаснимане на материали 

от фондовете на музеите-
предмет или документ  

от 20.00 - 200.00 
лв.       

 

* Любителско фотозаснимане в 

експозициите  20.00 лв./час      

 

* Професионално 

фотозаснимане в музеите 100.00 лв./час      

 

* Предоставяне на музейни 
материали за заснимане на 

филми или телевизионни 

предавания  200.00 лв./час      

 

* Предоставяне на касета от 
аудиофонда за презапис с 

придружител  50.00 лв./бр.      

 

* Предоставяне на касета от 

видеофонда за презапис с 
придружител  300.00 лв./бр.      

11.5 Цена за възстановяване на консумативи 
/ел.енергия за прожектори и почистване/ за 

провеждане на мероприятия извън програмата 
на общината :     

 - за репетиции 50.00 лв./час 

 

    

 

- за концерти, представления и 

др.  100.00 лв./час     

11.6 Аранжиране на зали и 

открити пространства за 
изложби  150 лв./час        

11.7 Научни и рекламни издания финансирани от РИМ - 
Варна се продават със себестойност завишена със 

следните проценти :     

 - рекламни материали 50 % 
 

    

 - научни издания  70 %     

11.8 Услуги от ателието за 

консервация и реставрация при 
РИМ-Варна  ЦЕНИ        

 

* Консервация и реставрация 

/стойността на труда е в 
зависимост от състоянието на 

движимия паметник на 

културата/       

 

Реставрация на икони - за 25 

кв.см от 75.00-150.00 лв.      

 

Реставрация на живопис - за 
25 кв.см от 50.00-150.00 лв.      

 

Реставрация на хартия - за 25 

кв.см от 15.00 - 50.00 лв.      



РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ"          

11.9 Годишни читателски такси:  ЦЕНИ        

 * за възрастни читатели 10.00 лв      

 * за читатели-пенсионери 4.00 лв      

 

* за читатели на Детски и 

средношколски отдел  5.00 лв      

Забележки: 1. Читателите-инвалиди не заплащат 
читателска такса;    

2. Първото дете от многодетни семейства (2 и повече 

деца) заплаща читателска такса.    

Останалите деца (от същото семейство) - читатели на 

Детския и средношколски отдел и отдел "Изкуство" се 

освобождават от читателски такси;     

11.10 Читателски карти за 
определен период от време:  ЦЕНИ        

 * за 6 месеца  6.00 лв      

 * за 1 месец 4.00 лв      

 * дневен пропуск 1.00 лв      

 читатели-пенсионери:       

 * за 6 месеца 2.00 лв      

 
читатели на детски и 
средношколски:         

   * за 6 месеца  3.00 лв      

 * за 1 месец 2.00 лв      

 * дневен пропуск 1.00 лв      

11.11  За възстановяване на 
загубена читателска карта:         

  ЦЕНA  1.50 лв       

11.12 Глоби за пресрочено 
връщане на заети библиотечни 

документи:           

   * закъснение до 6 месеца 0.75 лв.за всеки месец      

 
* закъснение над 6 месеца 

читателят губи правото 

да заема литература за 
дома в срок от 6 месеца     

11.13  Цени за интернет-достъп:        

 

* Интернет достъп - 

самостоятелна работа 1.20 лв./час      

Забележкa:        

 

Минимално време за 

таксуване до 15 мин/0.30 лв      

 

* Текстообработка - 

самостоятелна работа  1.00 лв./час      



 * Сканиране        

 

** сканиране на 

книга/списание 0.50 лв.до 1.00 лв.на стр.      

 ** сканиране на графика 1.00 лв.до 2.00 лв.на стр.       

 

** сканиране на 

микрофилм/микрофиш 

1.00 лв.до 2.00 лв.на 

кадър       

 

** запис върху CD-ROM на 

библиотеката 1.00 лв.      

Забележкa:       

1. Цените за сканиране на книга/списание, графика и 

микрофилм/ микрофиш се определят според спецификата на 

изискванията на читателите.      

2. Срокът на изпълнение се определя според спецификата на 

заявката.      

11.14 Ползване на технически 
средства на библиотеката:           

ОТДЕЛ "ИЗКУСТВО"        

 

* Ползване на специализирани 

технически средства в 
аудиозалата 2.00 лв. на час      

11.15 Справочно-библиографски 

и информационни услуги:           

 * Библиграфски справки  ЦЕНИ --- СРОК       

 

** писмена справка с голяма 
ретроспекция  

Изпълнение от 5 до 10 дни 
- 10.00 лв.      

 ** бърза справка  
Изпълнение до 3 дни – 
5.00 лв.      

 ** експресна справка 
Изпълнение до 2 часа – 
6.00 лв.      

Забележкa:       

1. В цената на бързите и 
експресните справки е включена 

разпечатката.         

11.16 Цени на МЗ(междубиблиотечно заемане) и 
ММЗ(междунар. междубибл. заемане) :     

Заемането на материали от чужди библиотеки става срещу 

читателска карта поне за 6 месеца.    

 

*заявка на библиотечни 

материали от друга библиотека 

в страната 2.00 лв      

 

*заявка за библиотечни 
материали от библиотека в 

чужбина  5.00 лв      



Забележкa:       

Читателят поема пощенските 
разходи и таксите на библиотеките, 

които предоставят материалите.         

11.17.Копирни услуги и 
разпечатване на принтер:           

 * Едностранно копиране A4  0.08 лв./стр.      

 

* Едностранно копиране A4 - 
репродукции  0.15 лв./стр.      

 * Двустранно копиране A4 0.15 лв./стр.      

 * Едностранно копиране A3 0.20 лв./стр.      

 

* Едностранно копиране A3 - 
репродукции 0.30 лв./стр.      

 * Разпечатка на принтер:       

 **  черно-бяло 0.20 лв./стр.      

 **  цветно  1.20 лв./стр.      

11.18 Експертно-консултантски 

услуги :          

Експертно-консултантски услуги 
според категорията на 

консултиранта библиотека, описана 

в наръчник “Минимум библиотечна 
техника”:         

 

*Библиотечна сбирка до 4 

хиляди тома 50.00 лв.      

 

*Библиотека с библ.фонд от 4 
хиляди до 30 хиляди тома 100.00 лв.      

 

*Библиотека с библ.фонд над 
30 хиляди тома 150.00 лв.      

11.19 Глоби за загубени книги:          

Глобата за загубена библиотечна книга се определя по нейната 

съвременна пазарна цена. Върху нея се прилагат изискванията на 

Наредбата за запазване на библиотечните фондове.      

За физическо увреждане на книги, читателят плаща обезщетение 
в размер на стойността на повредата (подвързията) - 5.00 лв.      

ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА 

ГАЛЕРИЯ - ВАРНА          

11.20. Входен билет ЦЕНИ       

 * за възрастни  2,00 лв.       

 * за деца / за учащи се 1.00 лв.      

11.21.Продажба на 

фоторепродукции - 1 брой  
3,00 лв 

      

Заснимане в зали на ГХГ от 100 лв. до 500 лв.      

11.22 Изложбена дейност          



* Цена за възстановяване на консумативи при аранжиране на 

изложби за линейни метри (въжета, месина, куки, тапи, стъкла, 

ел.крушки, кубове) - в зависимост от аранжираните метри:     

 * (за 20 дни)ЗАЛИ 2 + 3 250.00 лв.       

 * (за 20 дни)ЗАЛА 5  150.00 лв.      

 * (за 20 дни)ЗАЛА 6 130.00 лв.      

 * (за 20 дни)ЗАЛА 7 130.00 лв.      

 * (за 20 дни)ЗАЛА 10 150.00 лв.      

 * (за 20 дни)ЗАЛА 11 150.00 лв.      

 * (за 20 дни)ЗАЛА 12 150.00 лв.      

 * (за 20 дни)ЗАЛА 15 200.00 лв.      

 * (за 20 дни)ЗАЛА ІІІ етаж 600.00 лв.      

11.23. Концертна дейност          

* Цена за възстановяване на консумативи (ел. енергия за 

осветление, за отопление, климатик, ел. крушки, нафта) за 

сценична площ и зрителски места.      

 § Репетиции (за 1 час)  60.00 лв.      

 § Концерти (за 1 час)/ солов 120.00 лв      

 

§ Концерт за колективи (за 1 
час) 200.00 лв      

 

§ Представяне на книги, худ. 
творби (за 1 час) 120.00 лв      

 

§ Ревюта, промоции на фирми 

(за 1 час) 250.00 лв      

 § Ползване на роял (за 1 час) 50.00 лв.       

Забележкa:          

Всички услуги от т. 11.23 за учащи са с 50% намаление.      

11.24. Продажба на входни билети за Международни 

фестивали - безплатно     

11.25. Такси за Международна лятна музикална академия     

 - Активни участници/българи  120.00 лв.      

 - Активни участници/чужденци 400.00 лв.      

 - Слушатели/българи  60.00 лв.      

 - Слушатели/чужденци  200.00 лв.      

11.26. Такса участие на чуждестранен хоров колектив в 

Международния майски хоров конкурс :    

1. Хоров колектив от трета категория                  600.00 лв.     

2. Хоров колектив от първа, втора и четвърта 
категория    800.00 лв.     

 * Забележка : Българските хорови колективи са 

освободени от такси за участие.     

        

11.27. Цени за рекламни материали      

 - Каталог 3.00 лв.      

 - Програма за концерт  1.00 лв.      



/за – 38,  против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 

 

1004-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 и чл. 

9 от ЗМДТ и по предложение от Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-

9302/231/25.11.2008 г., Общински съвет – Варна отменя текста на т. 13.9 в 

частта й „Услуги за граждани”, приета с решение на Общински съвет – 

Варна № 3045-10(37)/25.01.2006 г. от раздел ХІІІ Други услуги, невключени 

в раздели І до ХІІ на Приложение № 2 към Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и създава нова ал. 3 на т. 13.9 със следния текст:  
 

 

№  

Услуга 
Цена 

лв./минути 

 Плувен басейн    

1. Граждани 3.00/60мин. 

 2. Ученици, студенти, пенсионери 2.00/60мин. 

 3. Абонаментна карта за 20 посещения за граждани 40.00 

 4. Абонаментна карта за 20 посещения за ученици, студенти, пенсионери 20.00 

 5. Входна такса за обучение 0.50 

6. Сауна 6.00/60мин. 

7. Хидромасаж (джакузи) 10.00/30мин. 

8. Парна баня 10.00/60мин. 

9. Масаж:  

  - класически (цяло тяло) 25.00/50мин. 

  - класически (частичен) 15.00/20мин. 

  - антицелулитен с масло 15.00/30мин. 

  - масаж на цяло тяло с шоколад или мед 30.00/50мин. 

  - масаж на цяло тяло с етерични масла 30.00/50мин. 

 При комбинирано ползване на басейн + SPA услуга – цена на басейна  2.00/60.мин. 

10.  Тенис корт без треньор  10.00 

 

/за – 38,  против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

1005-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо вх. № ОС-8-9910/6/17.07.2008 г. от Администрацията на Президента 

на Република България, Общински съвет – Варна  предлага на Президента 

на Република България да не се опрости задължението на ИВАН СТОЯНОВ 

ИВАНОВ от гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик” бл. 402, вх. 4, ап. 63. 

/за – 39,  против – 0, въздържали се – 0/ 

 



 

1006-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-8-

94.С/27/16.10.2008г., Общински съвет – Варна не освобождава Снежинка 

Великова Димитрова-Колони от заплащане на дължимата такса за битови 

отпадъци за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Васил Априлов” №  

19, ет. 5, ап. 19. 

/за – 39,  против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

1007-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № МД-8-

94.И/11/17.10.2008 г., Общински съвет – Варна не освобождава Ирина 

Веселинова Мичел от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 

2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  бул. “Мария Луиза” №  8, ап. 2. 

/за – 39,  против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

1008-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № МД-8-

94.С/10/24.10.2008 г., Общински съвет – Варна не освобождава Станка 

Иванова Симеонова-Кръстева от заплащане на дължимата такса за битови 

отпадъци за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. “Младост”, бл. 

107, вх. 5, ет. 8, ап. 62. 

/за – 39,  против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

1009-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № РД-8-

94.Д/335/27.10.2008 г., Общински съвет – Варна не освобождава Добрин 

Николов Василев от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 

2009 г. за имоти, находящи се в гр. Варна,  ул. “Неофит Бозвели” № 15, ап. 4 

и ап. 4а. 

/за – 39,  против – 0, въздържали се – 0/ 

 



1010-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № МД-8-

94.К/3/04.11.2008г., Общински съвет – Варна не освобождава Калинка 

Асенова Йорданова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 

2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Илинден” № 2, вх. 1, ет.1, ап. 2. 

/за – 39,  против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

1011-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с вх. № 

РД-8-9100/680/30.10.2008 г., Общински съвет – Варна не освобождава 

Красимира Гочева Йовчева от заплащане на дължимата такса за битови 

отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  местност “Липов 

кладенец” – (р-т „Трифон Зарезан”). 

/за – 39,  против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

1012-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с вх. № 

РД-8-9100/680/30.10.2008г., Общински съвет – Варна не освобождава Елена 

Апостолова Желева от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 

2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  местност “Липов кладенец” – (р-т 

„Трифон Зарезан”). 

/за – 39,  против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

1013-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Варна и във връзка с декларация  с вх. № 

МД-8-9901/8/06.11.2008г., Общински съвет – Варна не освобождава 

“Кауфланд България”  от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 

за 2009 г. за имоти, находящи се в гр. Варна,  бул. “Владислав Варненчик” 

№ 1 и комплекс “Владиславово”, местност “Боклук Тарла”, УПИ ІІІ – 23001. 

/за – 39,  против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 



1014-5. На основание чл. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗМДТ  и чл. 21, ал. 2 във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение от Кмета на 

Община Варна с вх. № OС-8-9300/60/03.12.2008 г., Общински съвет – Варна 

изменя Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията 

на Община Варна, приета с решение №271-4/4/06.02.2008 г.,  както следва: 

1. Отменя досегашният текст на чл. 14 и се приема нов текст със 

следното съдържание: 

Чл. 14. Размерът на данъка върху недвижимите имоти е 2 на хиляда 

върху данъчната оценка на недвижимия имот. 

2. Отменя досегашният текст на чл. 27 и се приема нов текст със 

следното съдържание: 

Чл. 27. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или 

заветник, както следва: 

1.  за братя и сестри и техните деца - 0,8 на сто  за наследствен дял над    

250 000 лв.; 

2.  за лица,  извън посочените в т. 1 - 6,6 на сто за наследствен дял над    

250 000 лв. 

3.  Отменя досегашният текст на ал. 1 и ал. 2 от чл. 34 и се приема нов 

текст със следното съдържание: 

        чл. 34, (1) При дарение на имущество, както и в случаите по 

чл.31, ал.2, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното 

имущество в размер на : 

а)  0,8 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца; 

б)  6,6 на сто – при дарение между лица извън посочените в буква”а”. 

чл. 34, (2) При възмездно придобиване  на имущество данъкът е в 

размер 2,6 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна 

– върху оценката на имуществото с по-висока стойност. 

Текстът на чл. 34, ал. 3 от Наредбата остава непроменен. 

4. Измененията на Наредбата влизат в сила от 01.01.2009 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 32, против - 1, въздържали се – 2, отсъстват – 16/ 

 

 

 

 

1015-5. На основание чл. 9 и чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 21, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА и по предложение от Кмета на Община Варна с вх. № OС-8-

9300/61/03.12.2008 г., Общински съвет – Варна определя следния размер на 

таксата за битови отпадъци за 2009 г.: 

1. Определя такса за битови отпадъци пропорционално върху 

данъчната оценка на жилищните имоти на граждани и предприятия  в 

размер на 1 на хиляда. 

По видове услуги таксата е както следва: 



- за сметосъбиране и сметоизвозване - 0,62 на хиляда; 

- за обезвреждане на битови отпадъци и депо - 0,10 на хиляда; 

- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

други територии, предназначени за обществено ползване - 0,28 на хиляда. 

2. Определя такса за битови отпадъци върху отчетната стойност на 

нежилищните имоти на предприятията и върху данъчната оценка на 

нежилищните имоти на гражданите в размер на 3,90 на хиляда.  

По видове услуги таксата е както следва: 

- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,20 на хиляда; 

- за обезвреждане на битови отпадъци и депо - 0,55 на хиляда;  

-  за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

други територии, предназначени за обществено ползване – 1,15 на хиляда.  

3. Определя таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти, в 

зависимост от вида и броя на декларираните до 30 ноември на предходната 

година съдове за изхвърляне на отпадъци в размер на 18 лв. за 1 куб.м 

некомпактирани битови отпадъци, при честота на извозване съгласно 

заповед № 4059/30.10.2008 г. на Кмета на община Варна. 

4. Фирмите, които притежават разрешение за събиране  и 

транспортиране на битови отпадъци по реда на чл. 37, т. 1 “6” от Закона за 

управление на отпадъците, дължат такса за поддържане на чистота на 

териториите за обществено ползване. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 29, против - 1, въздържали се – 6, отсъстват – 15/ 

 

 

 

1016-5.  На основание чл. 9 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, 

ал. 1, т.7 от ЗМСМА и по предложение от Кмета на Община Варна с вх. № 

OС-8-9300/61/03.12.2008 г., Общински съвет – Варна изменя чл. 18 от 

Приложение № 1 към Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Варна 

/НОАМТЦУТОВ/, съобразно одобрените с решение № 1015-5(11)/09, 

11.12.2008 г. размери на такса за битови отпадъци за 2009 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 34, против - 1, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

1017-5-1. На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и 

т. 23 от ЗМСМА, чл.6, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № РД-8-9302/115/08.12.2008 г., Общински съвет- 

Варна приема изменения и допълнения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Варна, съгласно Приложение 1.  

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 35, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 16/ 



1017-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна решава размера на местните такси за хората с 

намалена трудоспособност 50 % и над 50 % да бъде намален с 30 % в 

случаите, в които не са предвидени по-големи облекчения. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 35, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 16/ 

 

 

 

1018-5. На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 

от ЗМСМА, чл.6, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № РД-8-9302/115/08.12.2008 г., Общински съвет – Варна 

приема изменения и допълнения в Приложение 1 към Наредбата за 

определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Варна, съгласно Приложение 2. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 36, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 15/ 

 

 

 

1019-5. На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 

от ЗМСМА, чл.6, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ  и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № РД-8-9302/115/08.12.2008 г., Общински съвет – Варна 

отменя Приложение 2 към Наредбата за определянето и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и приема 

ново Приложение 2 към същата, съгласно Приложение 3.  
 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 36, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 14/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Председателят на комисията д-р Я. Станев представи текста на 

следващото проекто-решение от ПК по финанси и бюджет: „На основание 

чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-9302/236/01.12.2008 

г., Общински съвет – Варна дава съгласие Центровете за социални услуги по 



Социалната програма на Община Варна – общинска делегирана дейност да 

бъдат финансирани без прекъсване считано от 01.01.2009 г. до приемане на 

Бюджет 2009 на Община Варна, съгласно приложен списък. 

 Средствата за издръжка на Центровете за социални услуги да бъдат 

заложени по Бюджета на Община Варна за 2009 г.” 

 

 Постъпиха следните изказвания: 

доц. Лидия ПЕТКОВА 

Г-н председател, уважаеми колеги, като председател на комисията по 

Социални дейности искам да уточня някои неща. Никой от комисията не е 

против стабилното и устойчиво развитие на социалните услуги. Напротив, 

но те изискват актуализация, изискват контрол, изискват определяне  на 

това кои са ефективни и кои не. Едно изречение ме притеснява. Първо 

искам да кажа, че тези решения не са минали през нашата комисия. 

Притесняваме изречението “Средствата за издръжка на центровете за 

социални услуги да бъдат заложени в бюджета на общината за 2009 г.”. 

Това значи, че комисията по социални дейности спокойно може да не 

работи и да не прави нова социална програма.  

 

д-р Янко СТАНЕВ 

Мога ли да отговоря на тоя въпрос? Няма такъв нормативен 

документ в Закона за общинските бюджети и в другите нормативни актове, 

който да предопределя с едно решение на ОбС следващо решение на ОбС 

да бъде изключено. Нека да  сме наясно, че всички решения на ОбС 

подлежат на ревизия в този Общински съвет, а приемането на бюджета на 

община Варна е главния закон и основния закон. Но и приемането на 

бюджета на община Варна не означава, че това което е записано в хартията 

на бюджета са кешовите пари. Т.е няма такова решение на ОбС, което да 

предопределя следващия бюджет. Тука става въпрос в това решение, видях 



кое ви смущава, за това, че през първите три месеца на годината до 

приемането на бюджета за следващата година да се изпащат договорените 

суми по договорите по въпросната социална програма. Има нещо много 

важно, което трябва да се знае. В предишни години се харчеше 1/12 от 

сумата без да има нужда от специални излишни решения. Моето лично 

мнение, че това решение го предлага администрацията само по една 

единствена причина. Причината е в новите нормативи, които са наложени, 

тъй като при одиторите на всеки три месеца са от Еврокомисията и има 

нови щампи върху които ние трябва да отговаряме на тях. Това разбира се 

е моето обяснение и това е нормалната логика. Септември-октомври когато 

ни одитираха имаха такива забележки към нас, че не сме превели 

собствените си решения към нормативите.  

 

Цвета ГЕОРГИЕВА 

Аз смятам, че с така предложеното предложение узуитите просто 

могат да дойдат и да се поучат от нас. Защото  докато повечето си мислят, 

че там пише до първи януари 2009 г. моля да обърнете внимание, че там 

пише от първи януари 2009 г. А след това като погледнете списъка на 

сключените договори с общината виждате, че те са сключени до 2011 г., 

сиреч  до края на мандата. При условие, че обществената поръчка е до края 

на 2008 г. аз не виждам как изведнъж се оказва тези договори, че са 

сключени до 2011 г. Чува ли се добре на микрофона? Притеснявам се в тоя 

случай. Та не знам кой е езуит тука и кой си прави майтап с N броя 

общински съветници тук, но това просто евала.  

 

д-р Янко СТАНЕВ 

Вий сте се объркали нещо. Това не е социална комисия и аз не съм 

председател на социалната комисия да ви докладвам социалните програми, 

които сте приели на комисията, след това сте предложили в Общински 



съвет и аз съм ви гласувал. Вие сте ги гласували предния път тука аз само 

съм определил средствата, които са необходими за първите три месеца в 

този проект за решение, които по изпълнение на тази социална програма 

на тоя общински съвет са гласувани от комисията по финанси и бюджет. 

Това е финансов въпрос в това решение, което се дава. Тука няма нито 

една промяна на социална програма, нито  една промяна във финансиране. 

Сега ако дебата ви за социалната програма, за начина, по който искате да 

го прехвърлите в финансовата комисия, много съжалявам. Ще трябва да си 

проведете във вашите комисии тия дебати. Съгласен съм с много 

аргументи, но искам да кажа, че това е финансово решение. Няма нищо 

общо с вашите предложения за решения за допълнения и изменения и т.н. 

Доктор Марков вероятно ще ви обясни конкретните фактологически 

факти.  

 

д-р Здравко МАРКОВ 

Уважаеми дами и господа, това е едно от сериозните достойнства и 

постижения на този ОбС и на общинската администрация приетата 

социална програма през 2008 г. Това е безспорно, много пъти е 

коментирано досега, излизало е пред медиите, коментирано е на централно 

ниво и извън страната. Самата програма е резултат на общинската 

стратегия за развитието на социални услуги за деца и семейства в 

общността и за развитие на социалните услуги за възрастни. Надявам се, че 

всички вие както и аз сме горди с това, че Варна е най-добрия град за 

живеене. За да стане обаче най-добрия град за живеене едно от 

съществените неща е общодостъпната архитектурна среда и развитите 

социални услуги. Това е критерий без който не може да бъде определен 

нито един град в страната за най-добрия за живеене. Няма какво да 

коментираме. Тук няма нищо езуитско. Гласувано е неколкократно, 

веднъж като цяло, веднъж за разкриване на процедура за разкриване на 



всяка конкретна социална услуга. Само през 2008 година ново разкритите 

социални услуги като общинска делегирана дейност са  дванадесет на брой 

плюс една от предходната година за социалните асистенти. За всички тях 

има решение на ОбС, както и решение на ОбС за разкриване на 

процедурата. След това със заповед на кмета е определена комисия, в 

която комисия заместник председател е общински съветник и един от 

членовете е общински съветник. Тези двамата се определят от 

председателя на ОбС. Комисиите са провели процедура по закона, след 

това е излязла заповед на кмета, има обяви във вестниците, навсякъде са 

писани условията за участие в конкурса и какво представляват самите 

конкурси и договорите. Договорите са раздадени предварително, те  са 

разписани. За съжаление обаче финансирането до този момент е гласувано 

в тази социална програма, която е едногодишна, съгласно стратегията до 

31.12.2008 г. От 01.01.2009 г. до гласуването на новия бюджет тези ново 

разкрити социални услуги, които обслужват 1100 потребители – деца с 

увреждания, социални асистенти, възрастни хора с увреждания, възрастни 

хора в домове и центрове - и в които работят 110 човека. Това е трудова 

заетост допълнителна, която създаваме на всички тези социални асистенти, 

социални работници и хора, които работят там, остават без финансиране. 

Нищо езуитско няма в цялата тази работа. Има проведени 12 конкурса, в 

тези конкурси са участвали хора, определени от ОбС. Ако има нещо 

езуитско моля те да станат и да кажат къде ние сме процедирали езуитски 

и кое незаконно в цялата работа. За периода от януари до март ние трябва 

да осигурим някакво финансиране до приемането на новия бюджет. Иначе 

ще имаме едно  много сериозно прекъсване, това прекъсване ще създаде до 

понижаване качеството на социалните услуги, тези хора ще трябва да 

бъдат освободени от работа, ще настъпи хаос. Децата няма да могат да 

ходят на училище, 90 деца без социални асистенти. И още по-отрицателен 

ще е ефекта за самия общински съвет и за самата община. 



 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, д-р Марков, чакайте малко... Нито ще спрат социалните 

услуги, нито Общинския съвет ще бъде този орган, който няма да приеме 

социалната програма, тъй като има възможност по 1/12 да бъде плащано и 

вие добре го знаете. Въпросът е съвета в момента убеден ли е, че това 

може да го гласуваме или не. Ако не е убеден, чакайте не може да играем 

против социалната си програма. Би било несериозно. Нещо, което ние сме 

приемали и което е абсолютно вярно, че община Варна е водеща. Трябва 

ли допълнително гледане през комисията по Социални дейности, тъй като 

комисията по Финанси и бюджет си е свършила работата и тук д-р Станев 

е абсолютно коректен и точен, че това което зависи от комисията по 

Финанси и бюджет те са го направили. Да влезе в комисията по Социални 

дейности. Защото отрицателно гласуване, извинявайте много, но няма да 

допусна на социалната програма. Това би било несериозно отношение от 

страна на Общинския съвет. Нещо, което ние сме приели и нещо, което 

министерството идва да гледа какво ние правим. Внесено е на 2 декември 

гледано е вчера на 7 декември от комисията по Финанси и бюджет, през 

тези пет дена нямало е комисия по Социални дейности. По-добре да се 

оттегли да се гледа в комисията по Социални дейности и да се гледа 

отново през януари месец. Няма нужда да правим отрицателни гласувания.  

 

Цвета ГЕОРГИЕВА 

Най-малко точката, последния параграф от 23 точка “Средствата за 

издръжка на центровете да бъдат заложени в бюджета” това да отпадне от 

гледането на тая сесия, а да си се гледа на бюджета. 

 

 д-р Янко СТАНЕВ 

Това е свързано само с горното до приемането на бюджета. 



 

Борислав ГУЦАНОВ 

Искам да попитам ще бъде ли голям проблем ако това се гледа 

втората половина на януари, когато ще бъде сесията. Три седмици ще бъде 

ли голям проблем д-р Марков?  

 

д-р Янко СТАНЕВ 

Не, аз питам следното нещо. Може ли да се изкажа? Искам нещо 

съвсем искрено да кажа. Какво ще се промени  в четирите основни 

компонента на моето решение и къде ще се промени то при положение, че 

не искате днес да го гласувате. Първо в състояние ли сме, в правомощие ли 

сме да променяме социалната програма, приета миналата година? Да 

променяте вече приетата социална програма, проведените процедури по 

ЗОП и сключените договори? Питам сериозни въпроси. Вижте искам да  ви 

насоча мисълта към това каква е разликата между това, което искаме да 

направим за бюджета и това, което е. Никой не може да променя тия неща 

до приемането на бюджет 2009, тъй като промяната в тия неща води до 

спирането на социалната програма, за което всички тука ми са кълнете, че 

няма да се спре.  И на мене ми е ясно това. Второто, което искам да ви 

питам какво ще се промени до януари месец по отношение на парите, 

които трябва да се отпуснат. Повече ли ще станат, по-малко ли ще станат, 

по-зависими от бюджет 2008 или бюджет 2009? Нищо не може да се 

промени. Това решение няма никаква връзка с някакви  промени в 

обстоятелствата. Единственото, което мога да си помисля е, че поради това 

че не е гледано в комисията по Социални дейности не може да си надвиете 

нещо, което като преди малко при наредбата. Прав си г-н Андреев, когато 

наредбата не е четена два пъти няма как да я гласуваш със съзнанието за 

умения и познания. Прав си, но и аз много неща ги гласувам така и се 

доверявам на експертите от администрацията и на експертите в комисиите 



които са ги гласували. Защото няма как да прочета 740 страници на една 

сесия. По същия начин стоят и тука нещата. Но понеже има обичаен 

заподозрян. Господа, когато има обичаен заподозрян винаги действате по 

схемата проверка, проверка на нещата. Значи проверявате социалната 

програма нарушена ли е, към този момент няма нито един сигнал финансов 

за нарушение. Има ежемесечни, ежеседмични отчети, няма такова нещо. 

Проверявате дали има, дали има нарушение в процедурите. Проверявате 

дали има нарушение изобщо в изпълнението. Няма как  да ме убеждавате, 

че искате да го отложите от добронамереност за да го  гледате в 

Социалната комисия. Какво ще    гледате в Социалната комисия? Кажи ми 

доц.Петкова какво ще гледате в Социалната комисия? Нова програма на 

старите бюджети на старите .... Затова е предадено в моята комисия, а аз 

бях тогава заместващ председателя, г-н председателя тогава отсъстваше, аз 

го резолирах. То беше за моята комисия и го резолирах и до комисията на 

доц.Петкова. И когато до вчера  не беше гледано, аз го гледах в комисията 

по Финанси и бюджет, каквато е практиката и с другите решения, които 

нататък ще ви предложа. Говоря разпалено по принцип защото съм 

свикнал да се приемат точките, които съм ги гледал, защото съм ги огледал 

внимателно, огледал съм ги морално. Аз не искам да има конфликт. Не съм 

съгласен с д-р Марков с това, което накрая каза. Да съгласен съм не може 

да се спре социалната програма. Но може би трябва повече да се 

обясняваме повече в началото. И затова тука ви обяснявам. Какво точно ще 

се прави, че януари да се приеме. Не съществува нагласа. Какво означава 

това, че не съществува нагласа? Ами ако януари месец не съществува 

нагласа в мене и ви предложа да вземете решение да уведомим 

европейските експерти, че не искаме да работим по таблиците,  по които се 

прави одите на община Варна и на средствата и си работим по нашата 

схема по старата 1/12 от бюджета. Не може да стане. Няма как да стане. 

Затова сме взели това решение и не е изтъкано с никакви подмолни неща. 



Ако е имало нещо подмолно изобщо не е тука и не е в социалната 

програма.  

 

д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

Сега аз няма да говоря толкова много и толкова разпалено. Просто 

искам да обясня тука в тая зала е гласувана социална програма с 

финансиране за 2008 г. т.е. това, което Общинския съвет е гласувал е 

социалната програма за 2008 г. И именно това нещо и това е записано в 

социалната програма, където ясно категорично и декливно е посочено 

крайния срок за финансиране, това е декември месец. Това, което ни се 

предлага и аз съм крайно учуден, че наистина договорите са сключени за 

три години, и всъщност предрешават цялата социална програма и 

разпределението на парите. Искам да ви напомня, че социалната програма 

за 2008 г. е 2 милиона лв., а така предложената актуализация и то само по 

отношение на НПО е също около 2 милиона, 1 780 000 лв. И по отношение 

на това като несъответствие в цифрите ще ви дам следния пример. 210 

хиляди лв. е финансирането на трапезарията, обществената, а тук ни се 

предлага бюджет от 377 х.лв. Никой не може да ме убеди, че в рамките на 

четири месеца това е бюджетирането. Това не е за цялата година, защото 

социалната програма на община Варна отново казвам се гласува година за 

година. За този година са гласувани 210 хил.лв. Тука сега ни карат да си 

вдигнем ръката за    377 520 лв. Давам ви какво несъответствие и тука ни 

се говори за четири месеца, сега се оказва и за цялата година, не знам 

следващия път какво ще се окаже. Че  всъщност като сме приели 

бюджетирането така ще бъде до края на мандата. Отново казвам този 

Общински съвет е гласувал бюджетиране за 2008 г. социална програма. 

Това е нещото, което е гласувано в тази зала.  Никой от нас не ще вече да 

гласува против вече гласуваната социална програма. Тя ще продължи да си 

работи. Но не мога да се съглася със това, че ние  предрешаваме нашата 



социална програма за още две години и половина напреде. Това ни карат в 

момента да гласуваме за съжаление. И аз ще питам защо все пак не е 

изпълнил решение на ОбС и защо са сключени договорите за три години? 

 

д-р Здравко МАРКОВ 

Значи сметките са много прости. Ако прочетете внимателно 

предложението ще разберете, че социалната програма за 2008 г. влиза 

практически всичките социални услуги влизат в действие някои от 

септември, а някои от първи октомври. Т.е средствата там са заложени за 

едно тримесечие, а не за цяла година. Ако направите една елементарна 

сметка ще видите, че по критериите и по стандартите на Закона за 

социално подпомагане средствата са абсолютно точни до стотинка. Няма 

нищо променено. Ако прочетете внимателно Закона за социално 

подпомагане и правилника за приложението му ще видите, че с оглед 

стратегията на държавата за устойчивост на социалните услуги не се 

разкриват социални услуги година за година, а минимум за три години. 

Точно за това го правим. Представяте ли си да почнем да разкриваме 

процедура сега от януари месец, пак да обявяваме, пак да чакаме два 

месеца т.е. пак да стигнем до същия неблагоприятен за нас изход три-

четири месеца да лишим над 1100 потребители от социални услуги. И 

всичките тези хора, които работят там да ги оставим пак на улицата. И това 

е много просто. Сметката е ясна и точна. Нямам какво друго да добавя. 

Благодаря ви за вниманието.  

 

доц. Борислав БОРИСОВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, аз сигурно съм човека, който най-много трябва да се 

притеснява когато се поемат финансови ангажименти за следващата 

бюджетна година, защото още не знаем каква ще е рамката. И всяко едно 



решение от сега взето ни ангажира с финансовото му осигуряване. Но тука 

ми се струва, че в момента бъркаме три неща и ги смесваме в някаква 

такава смес. Едното е обществени поръчки и договори сключени с 

фирмите изпълнителки на тези социални дейности. Второто е бюджетния 

процес и третото е социалната програма. Това са три различни неща. Значи 

бюджетния процес започва с  подготовката на бюджета и приемането му в 

началото на март някъде, обикновено след като се приемат законите и под 

законовите нормативни актове. Социалната програма е годишна. Тя е за 

една година от първи януари до 31 декември. Договорите, те могат да 

бъдат за три години, но какво пише там? Там пише, че фирмите 

изпълнителки на тези социални услуги имат правото да получават 

финансиране за извършените от  тях дейности предвидени в социалната 

програма. Там няма заложени пари, които така ще им ги дадем работят не 

работят и да предопределят нещата за три години напред. Видите ли вече 

те са осигурени, няма такова нещо. Те ще получат това, което вие решите, 

че ще влезе в социалната програма. А социалната програма разбира се ще 

бъде разчетена с бюджетни средства при приемането на бюджета. Това са 

три различни неща. И въпросът тук доколкото и аз схващам и разбирам е, 

че 1/12 ние харчим от делегираните държавни дейности....  

Октомври месец, преди това те нямат история, те не са съществували 

през януари и февруари 2008 г. Няма ли да ги финансираме. И с това 

решение ние гарантираме изпълнението на социалната програма през 2009 

г., която вие разбира се ще приемете и вие ще я разчетете с какви пари ще 

бъде. А ние ще бъдем задължени с правенето на бюджета да ги предвидим 

тези средства. Колко ще са вие ще ги кажете. Няма нищо общо с 

тригодишните договори, няма нищо общо с някакви предварително 

предопределени решения. Иначе пак казвам, което може да се спести би 

било добре дошло. Но в случая ако мислим с грижа за социалната 

програма трябва да бъде прието. 



 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, социалната програма е приета от Общинския съвет, няма и 

да бъде събаряна. Няма смисъл от повече дебати. Ако съвета не е убеден 

няма да го подложа на гласуване. Казвам го съвсем откровено. Няма 

социалната програма да я подлагаме на такова изпитание. Ще бъде 

оттеглено и януари месец ще се вкара след като мине през комисията по 

Социални дейности. Какво е виждането на съвета?  

 

Тодор МУТАФОВ 

Ние няма да разваляме готова работа, затова защото някои колеги, 

които мъчат да драматизират тези неща и колегите, които са вези участие в 

тази социална програма и те се знаят кои са. Тези колеги, които участваха 

в тези обществени поръчки и които знаят, че те са за три години, и затова, 

че не са минали през социалната програма се правят на обидени и искаме 

да развалим една добра работа, която сме  приели. Точно така е г-н 

председател. И трябва да ви кажа защо. Затова защото ако ние не одобрим 

тома решение, за което става въпрос, с изключение на това, че 

задължително трябва да се приеме бюджета за 2009 г., тука са назначени 

хора по 7-8 човека на щатна работа в тези сдружения. Тези хора трябва да 

бъдат съкратени от първи януари. Те няма как технически да бъдат 

назначени от първи януари ако не се вземе решение, че се осигурява до 

приемането на бюджета. И  така е записано в договора между общината и 

тези сдружения, че общината не гарантира и не носи отговорност ако в 

бюджета за следващите периоди не се приемат тези суми. Т.е. ако за 

бюджет 2009 г. т.е. март-април когато се приеме не се одобрят тези суми 

прекратява дейността с хората с увреждания и още веднъж показваме, че 

ние постъпваме с съответната дискриминация отново с хората с 

увреждания. Това означава. Т.е. моето предложение е да се приеме първата 



част на решението до приемането на бюджета тъй като не позволява както 

казва и доц.Борисов възможността 1/12 част да се ползва. Т.е. ще се 

прекрати дейността на тези 12-13 или 15 сдружения. Това е. 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Уважаеми колеги, с голямо прискърбие трябва да кажа, че всъщност 

ние в голямата си част включително и аз, не четем всички материали и то е 

нормално, защото е невъзможно да бъдат прочетени. И в случая тогава, 

когато си гласуваме по инерция, както беше досега нямаше проблеми. В 

момента обаче се опитва да се създаде някакъв конфликт и така погледнато 

на първо четене, както и на мен ми беше показано и аз бях убеден, че едва 

ли не нас ни подвеждат. В момента обаче след като чух експертите от 

администрацията – доц.Борисов и Здравко Марков, най-малко мене някой 

може да ме обвини в пристрастие особено към Здравко Марков,  но в 

случая те според мен са си свършили професионално работата. И в 

момента ако говорим професионално нали и без политически излишни 

пристрастия аз мисля, че това нещо трябва да го подкрепим. Всичко това, 

което се изложи от доц.Борисов и от Здравко Марков просто ако ние не го 

направим на практика плюем. Дали ще се  гледа през комисията януари 

месец аз не виждам какво ще се промени. В момента стана ясно, че просто 

наистина формално не е гледано, но ние много неща не сме гледали в 

комисията и съвсем спокойно си ги гласуваме тука. Тука става дума за над 

1000 човека, както става въпрос, голяма част в неравностойно положение и 

да отлагаме тези въпроси само някой не харесва някого или на някой не му 

е минал проекта според мене това е абсолютно безотговорно. Затова 

предлагам и тука подкрепям г-н Мутафов и администрацията тези неща да 

бъдат гласувани за да могат да продължат проектите. Разбрахме че става 

дума до март и в последствие ще имаме възможност в гледането на 

бюджета да решим дали да продължат нещата нататък. Благодаря. 



 

Кирил ЙОРДАНОВ - кмет на община Варна 

Уважаеми общински съветници, облекчен бях в значителна степен в 

изказването и от г-н Мутафов и от г-н Марешки. И аз ще го повторя в тази 

част на неговото изказване, както  той по отношение на Здравко Марков, 

така и ние помежду си трудно бихме могли да бъдем упрекнати в 

сговаряне предварително или съгласуване на действията в никакъв случай. 

Това е ясно. Ще се опитам да охарактеризирам такава каквато тя се вижда 

отстрани. И един съвет в последствие за друга сфера на активност подобна 

г-то Георгиева. Обидно е двустранно това, което се случва, обидно е за 

моите колеги, че трябва да се оправдават едва ли не за работа, която са 

свършили добре. Обидно е. Ако в залата, далеч не цялата, в отделни 

огнища на съпротивлението става дума за неразбиране на материята, това е 

обидно с оглед липсата на капацитет да се разбират и решават  

проблемите. Ако случая не е такъв има разбиране, но се дава друга форма е 

страшно за хората, които чакат тази услуга и тази позиция. Няма проблем 

за това принципа е гласувате със съвестта си и решавате както прецените и 

крайна сметка броите се ще видим какво ще излезе най-накрая. Разбира се 

ние ще бъдем длъжни да дадем обяснение. Ако хипотезата е тази втората 

наличност на капацитет, но прикрит зад други благовидни намерения, аз 

приключвам това което и започнах. Един съвет. Току що ми донесоха 

отчетите на нашите спортни мероприятия около 780 х.души през 

басейните са минали през тях. Ударете следващата сфера да бъде тази, 

ударете я защото както в социалната политика така и в тази  политика 

резултатите са едни от най-значими неща, които сме направени през 

последните години. Преценете как да формирате позицията си уважаеми 

общински съветници. 

 

Цвета ГЕОРГИЕВА 



Г-н Йорданов изключително ви благодаря за това, че директно се 

обърнахте към мен в ефир така да се каже. Тука става дума за това, че не 

можем в момента да предрешим какво ще правим след март за бюджета 

2009. И през цялото това време ставаше дума за изречението, което е 

заложено като последно в тази точка. В крайна сметка по съвест или не аз 

също предлагам съвестно да се прецени колко от тези центрове и НПО 

действително работят. Само, че тъй като това не е тема на Общинския 

съвет на нас ни се оставя само ние да гласуваме бюджета, а в последствие 

тези пари дали да вършат работа или не реално остава на чуждо 

усмотрение. И това остава извън залата. В следващият момент ние тук в 

края на януари искаме да кажем какво ще  става с бюджета 2009. Ами 

оставете го на бюджета 2009 да го реши. И през цялото това време ставаше 

дума за това. Аз благодаря разбира се на доц.Борисов, който точно и ясно 

показа разликата между едното и другото решение. Но тук не трябва да 

бъдат демонизирани общинските съветници или огнищата им на 

съпротива. Защото тук не става дума за съпротива в социалната програма, 

а за това по какъв начин се решава тя.  

 

Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 

По отношение на вас придобих яснота към коя от двете хипотези, 

които казах в началото, неразбиране или разбиране, но завоалиране, 

принадлежите вие. Дължа уточнение разбира се. Но лично аз за вас се 

ориентирах. За какво ми благодарите, че съм споменал името в ефир? За 

какво ми благодарите? Не се поставяйте сами в неудобно положение да 

благодарите за това, че е споменато името ви в ефир. Стремете се то да 

звучи в ефир в обществеността обвързано разбира се с отговорна политика 

с добри резултати. Това е по-важното. Казахте да сравните кои дейности и 

кои центрове работят. Елате на обществения съвет, срещнете се с тези 

хора, минете от всяко място за което имате съмнение за да разберете 



реално, реално за какво става дума та да може да са подплатени 

изказванията. Ако някъде нещо не сте разбрали, г-н Марешки го каза не е 

възможно да се четат всички документи и това е вярно. Не на всякъде 

човек разполага със специалната компетентност за да вникне, но когато се 

изказва най-малкото фактическите му впечатления да са автентични да 

съответстват на реалното. Олеквате с такива изказвания дали и как работят 

тези центрове. Елате и придобийте впечатление е моето предложение. 

Поканата е към всички. Защо следващата година нали това се постави 

въпроса и един човек ако не вникне ще каже хайде гласувайте го март 

месец. Въпросът беше поставен какво става на 5 януари. Нека и това да не 

звучи подвеждащо. Или ако някой сам у себе си е подведен да не въвежда 

в заблуда други. Ако се предполага до доказване на противното 

добросъвестността на всяко изказване, което приемем че е така. Какво 

правим след 5 януари?  

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги дай вече да преминем към гласуване, няма някой да каже 

нещо по-различно от това което е. 

 

д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

 Наистина има неща, които трябва да се повтарят, които не ги прави 

от лъжата истина, но може би ще бъдат чути. Не знам и аз къде оприличен 

и къде ще бъда поставен, дали в листата на капацитета точно по отношение 

на контрола. Присъствах на организираната от фондация Вижън в Златни 

пясъци  среща по отношение на не правителствените организации. И там 

международен експерт каза, че най-големия проблем по отношение на 

финансирането е точно контрола. Точно контрола от страна на общините. 

Това не се отнася само за община Варна, а за всички общини. И точно там 

наказват експертите, че трябва да се насочат усилията на общините, 



именно по контрола на разходване на обществените средства. Сега, тъй 

като моето изказване беше много конкретно като дадох за пример 

обществената трапезария аз твърдя, че сумите са завишени двойно и 

тройно. Така, че ще говоря конкретно само с цифри за да могат по съвест 

колегите да преценят как да гласуват. Това го уточнихме с председателя на 

комисията. Искам още да кажа, че правилно беше казано от г-н Здравко 

Марков, че  финансирането е реално октомври месец. Но част от парите и 

то в много голяма степен вече са предадени на тези НПО, защото тука 

става въпрос, отново казвам, единствено за финансирането на НПО е този 

близо 1800 хил.лв. Единствено и само по отношение на НПО. Така, че аз 

не се притеснявам, че дейността ще бъде прекратена. И говоря за 

несъответствие в цифрите и несъответствие отново казвам между 

решенията на ОбС за финансиране до края на 2008  година и сключените 

договори много моля защото г-н кмета каза,  че ще отговоря на всички 

въпроси.... 

Имаше такива мероприятия като обичам те животно, нали. Да така се 

казва мероприятието “бал с маски”. Отново казвам наистина колегите да 

гласуват по съвест. Мисля, че не е голям проблем да се отложи това 

решение да се постови на обсъждане в ресорните комисии и да се вземе 

вярното решение от нас. Защото в момента казват вие сте много лоши, не 

искате да изпълнявате и вие знаете ли, че 1100 човека ще останат без 

работа и не осигурени. Това не е така. И го казвам не поради липса на 

капацитет. Значи и потребители, и служители. 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Колеги, имаме две възможности. Едната е да бъде оттеглено и да 

бъде гласувано януари месец. Втората възможност е следната: Последното 

изречение “Средствата за издръжка на центровете за социални  услуги да 

бъдат заложени в бюджета на община Варна за 2009 г.” категорично да 



отпадне, тъй като това няма как просто да остане и това, което е за 

социалната кухня, щом има завишаване на цената и ... /реплики от залата, 

които не се чуват/ 

 

 д-р Янко СТАНЕВ 

 Г-н председател искам само да кажа само едно нещо. Ако някой от 

вас смята, аз съм съгласен, че трябва да се правят проверки, че тая дейност 

не е на някакви нормативи и не е на държавно приети нормативни 

дейности и не се контролира. Значи той тогава за това си представя, че 

нещата могат да вървят така. Когато човек не е наясно с нещо си представя 

за какво става въпрос. Всичко, което го има, сега аз не казвам нататък как 

контрола се прави, но всичко, което е заложено като норматив, е свързано 

с нормативни дейности, които са заложени. Чакайте малко. Как си 

представяте, че ще гледаме в тавана и ще определяме каква е услугата... 

 /не се чува нататък/  

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Добре, ясно е, че последното изречение ще отпадне. Но като цяло 

така имам чувството, че в залата няма да можем да съберем нужните 

гласове, което не редно социалната програма да я подлагаме на такова 

изпитание. Добре ако искаш ще го подложа без последното изречение, но 

след това  как ще го вкараме януари месец, ако не мине.  

 Колеги, няма 26 гласа поименно да се събере. След  което ще 

изпаднем в много по-деликатна ситуация какво да се прави януари месец. 

Вижте аз много добре смятам гласовете в момента без да е подложено на 

гласуване. Няма ги гласовете.  

 

 д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

 Процедурно предложение да отпадне до разглеждане в комисии. 



 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Процедурното предложение е да отпадне и да бъде гледано в 

комисията по Социални дейности и да бъде вкарано месец януари.  

 

 д-р Янко СТАНЕВ 

 Г-н председател имам процедурно предложение да подложите  

предложението на гласуване. Вижте искам да ви кажа като председател на 

комисията по Финанси и бюджет, че моята работа е свършена и аз съм ви е 

предложил на вниманието. От тук нататък беше съвсем други неща. Затова 

се нуждае от гласуване. Това, че ще отхвърлите решението или ще го 

приемете е въпрос на ваш личен избор. И г-н председател аз изобщо не се 

притеснявам от това, че примерно няма да бъде прието решението за до 

финансирането. Не, притеснявам се единствено за другото, защото знам 

искате и вълка сит и агнето цяло. Хем да не гласувате решението, хем да не 

ви кажат, че йок социалната програма я бъркаме по някакъв начин. Без да 

изпадам в крайности, нищо на тая свят не е спряло с едно малко решение 

от една комисия, но много решения – малки и по-големи - много от тях 

водят  до проблемите. За това аз ви моля пък обратно. Приемете решението 

на комисията ни. Гледайте го в Социалната комисия януари. Излезте 

февруари преди работата на бюджета с решение какво, що, как, излезте с 

контрол, излезте с конкретни цифри, излезте с конкретни нормативи. Аз от 

тука така ще гласувам за всяко нещо, което ми предлагате. Днеска нито 

едно нещо не предложихте за коригиране на решението. Единствено едно 

обсъждане, едно отхвърляне. Вижте нещата са простички. Аз не ви  

убеждавам да гласувате социалната програма защото сте я гласували. 

Нещата са прости. Или предлагаме решения нови, за да заместим старото. 

Вие знаете ли какво предлагате сега? Предлагате да платим на тези всички 

социални дейности в социалната програма по втория начин. Това ми 



предлагате господа. Моето решение е това да им плащаме до бюджета, 

който вие ще приемете по законов начин. Вие ми предлагате по втория 

начин да им плащаме. Или да им плащаме не по втория начин, а февруари 

или март. Няма страшно в нищо. Ами това ми предлагате долу горе. 

Казвате няма проблем, няма да спре. Ами ако сесията е февруари. И какво 

ще се промени във вас. Ще я разгледате и няма да има. Съгласен съм 

мъжко решение. Има финансова криза, не сме съгласни с туй, много крадат 

НПО, много краде общината, много крадат в комисиите, договорите не са 

правилни. Това е вече позиция. Предлагам да се развали тази част от 

социалната програма. Това е мъжка позиция и сериозна позиция. И аз ще 

подкрепя такава позиция, ако има факти и доказателства. Не приемам 

половинчатото поведение.  

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Колеги, преминаваме към гласуване. Колеги стига толкова, 

преминаваме към гласуване.  

 

 Веселин МАРЕШКИ 

 Първо, все пак по тоз повод ще мога да взема думата. Не може да 

приравняваме съдбите на тези хора, на деца и т.н. с някакви цифри. 

Второто, което е. Първото процедурно предложение, ако сме толкова 

принципни, първото процедурно предложение беше да преминем към явно 

гласуване на предложението на г-н Станев. Така, че моля ви да спазваме 

правилата, още повече ... 

 

 доц. Лидия ПЕТКОВА 

 Аз също имам процедурно предложение. След отпадане на втората 

част, аз мисля, че не бива да сваляме от дневен ред едно решение, което 



защитава социалните интереси и аз никога не съм казвала, че искам да 

отпадне това решение. 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Втората част ще рече: “Средствата за издръжка на центровете за 

социални услуги да бъдат заложени по бюджета на община Варна за 2009 

г.”, т.е. приемаме, че се  гласува от сега до приемане на бюджета за 2009 г. 

по този начин.  Подлагаме го на гласуване, като не се приеме, януари месец 

комисия по Социални дейности и да се вкара отново в зала. С това 

допълнение, което аз го правя. Гласува се по следния начин: отпада втората 

част “Средствата за издръжка на центровете за социални услуги да бъдат 

заложени по бюджета на община Варна за 2009 г.”. Това нещо отпада като 

текст. Остава само “Да бъдат финансирани тези центрове до приемането на 

бюджета за 2009 г.”. Да се надяваме, че по този начин ще бъде прието. Ако 

не дай си боже не бъде прието, правя второ  предложение да бъде гледано от 

Социалната комисия и отново вкарано. Минаваме на гласуване с това 

допълнение, което се направи. Първото да това, което г-жа Лидия Петкова 

го направи е това, което и аз го потвърждавам “до приемането на бюджет 

2009 г.”, т.е. става въпрос в рамките на три месеца. 

 

 

ПРОЕКТ   ЗА   РЕШЕНИЕ: 
 

1020-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 

ОС-8-9302/236/01.12.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

Центровете за социални услуги по Социалната програма на Община Варна – 

общинска делегирана дейност да бъдат финансирани без прекъсване считано 

от 01.01.2009 г. до приемане на Бюджет 2009 на Община Варна, съгласно 

приложен списък. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 23, против - 0, въздържали се – 18, отсъстват – 9/ 

   Решението не се приема. 



1020-5-2.  На основание чл. 36 от „Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет – 

Варна решава проект за решение № 1020-5-1(11)/09, 11.12.2008 г. да бъде 

върнат в ПК „Финанси и бюджет” и в ПК „Социални дейности и жилищна 

политика” за повторно разглеждане и обсъждане. 

/за – 37, против – 2, въздържали се – 0/ 

 

 

 

 

1021-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-

0400/408/26.11.2008г., Общински съвет - Варна: 

1. Дава съгласие, Община Варна да кандидатства с проектно 

предложение по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG 161 PO 005/08/1.10/02/04 «Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 

е.ж.»,  по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.» със следните 

обекти: 

- Пречиствателна станция за отпадъчни води – Варна 

- КПС «Акациите» 

2. Дава съгласие в Бюджет 2009 на Община Варна да се предвидят 

собствени средства в размер на 2 000 000 лв. за покриване на разходи по 

проекта, преди те да бъдат възстановени на Общината от Оперативна 

програма «Околна среда 2007-2013 г.», както и за разходи, които не се 

покриват от Оперативната програма. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 36, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 

 

1022-5.  На основание чл. 21, ал., 1 т. 8 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № МСП-8-

9303/59/26.11.2008 г., Общински съвет-Варна дава съгласие, сградата на 

дома за Деца, лишени от родителска грижа “Другарче”, находящ се на ул. 

“Генерал Колев” № 90, описана в АОС № 5032/15.07.2008г. да се предостави 

за целите на проект по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 

схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-

5.2.03 “За по-добро бъдеще на децата”, компонент 1;  с наименование на 

проекта: «Заедно за децата на Варна» за период от 5 години от стартирането 

на проекта. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 36, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 



1023-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА във връзка 

с чл. 52 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-

5300/71/08.12.2008 г., Общински съвет – Варна реши: 

Увеличава числеността на персонала на ОП”Инвестиционна 

политика” с две нови щатни бройки, съответно – 1 главен експерт 

електронен регистър и 1 брой експерт електронен регистър, считано от 

01.01.2009год. и изменя Правилника за дейността на Общинското 

предприятие, в съответствие с увеличената численост на персонала. 

Да се завиши лимита, определен за работни заплати в предприятието 

с цел покриване на разходите за работни заплати и осигуровки на новите 

щатни бройки. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 39, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

 

 

   

1024-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 

29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 

учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 

градини и обслужващите звена и по предложения на Кмета на Община 

Варна вх. № РД-8-9302(104)/10.11.2008 г. и вх. № ОС-8-

9302(168)/19.09.2008 г., Общински съвет – Варна  решава: 

 1. Разрешава формиране на самостоятелна паралелка в ОУ „Кап. 

Петко войвода” в VІІІ клас – 13 ученици за учебната 2008/2009 г.според 

изключенията на Наредба № 7/29.12.2000 г.чрез осигуряване на 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, в 

размер на 1429.00 лв. до 31.12.2008 г. 

 2. Разрешава формиране на самостоятелна паралелка в ОУ „П. 

Волов” в VІІІ клас – 17 ученици за учебната 2008/2009 г.според 

изключенията на Наредба № 7/29.12.2000 г.чрез осигуряване на 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, в 

размер на 286.00 лв. до 31.12.2008 г. 

3. Разрешава формиране на самостоятелна паралелка в ОУ „Д-р Н. 

Димитров” в VІ клас – 11 ученици за учебната 2008/2009 г.според 

изключенията на Наредба № 7/29.12.2000 г.чрез осигуряване на 

допълнителни средства за осигуряване на допълнителни средства за 

обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни 

стандарти за съответната дейност, в размер на 1 490.00 лв. до 31.12.2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 35, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 



1025-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 

29.12.2000 г.за определяне броя на паралелките и групите и броя на 

учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 

градини и обслужващите звена и по предложения на Кмета на Община 

Варна вх. № РД-8-9302(104)/10.11.2008 г. и вх. № ОС-8-

9302(168)/19.09.2008 г., Общински съвет – Варна  решава: 

1. Разрешава формиране на слети паралелки в ОУ „Кл. Охридски” – 

с. Константиново в І-ІІІ кл.; ІІ-ІV кл.; V-VІ кл. И VІІ-VІІІ кл. за учебната 

2008/2009 г.според изключенията на Наредба № 7/29.12.2000 г.чрез 

осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес 

извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, 

както следва: 

- дофинансиране за 31 ученици І–ІV кл.       –  8 861.00 лв. до 31.12.2008 г. 

- дофинансиране за 50 ученици V–VІІІ кл.  – 14 292.00 лв. до 31.12.2008 г. 

 2. Разрешава формиране на слети паралелки в Оздравително 

училище „Д-р Н. Димитров” – в І-ІV кл. – 16 ученици; ІІ–ІІІ кл. – 13 

ученици за учебната 2008/2009 г. според изключенията на Наредба № 

7/29.12.2000 г.чрез осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване 

на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за 

съответната дейност, в общ размер на 29 790.00 лв. до 31.12.2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 35, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 

 

 

   

 

1026-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 3 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна решава да бъдат отпуснати 

средства на МУ „Проф. д-р П. Стоянов”, за реализирането на проекта по 

газификация на студентско общежитие - блок 3, находящ се в гр. Варна, 

ул. „Брегалница” – публична държавна собственост, съгл. АДС № 

1175/04.06.1998 г., предоставено за управление на МУ„Проф. д-р П. 

Стоянов” със заповед № 1293/02.12.1997 г. на Областен управител – Варна 

и газификация на студентско общежитие – блок 35, находящ се в гр. Варна, 

ул. „Петър Райчев” – публична държавна собственост, съгл. АДС № 

1176/04.06.1998 г., предоставено за управление на МУ„Проф. д-р П. 

Стоянов” със заповед № 1293/02.12.1997 г. на Областен управител – Варна 

в размер на 483 982.37 лева. 

 

/резултати от поименно явно гласуване:  

за – 33, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 17/ 



VІ. 

По точка  шеста от дневния ред: 

Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 

общината и населените места” относно: 

- съгласуване на  ПРЗ за УПИ І-115 “за жилищна сграда” кв. 24, 

план извадка от ПП за ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. 

Варна; 

- съгласуване на  ПРЗ за УПИ VІ-123 “за жилища” и  УПИ VІІІ-

123 “за жилища”, кв. 20, план извадка от ПП за ПРЗ на к.к. “Св. Св. 

Константин и Елена”, гр. Варна; 

- съгласуване на  ПРЗ на УПИ VІ-13 “за ниско етажно курортно 

строителство или жилищни сгради”, кв. 25, план извадка от ПП за ПРЗ 

на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна; 

- приемане на ПР за УПИ ІІ- 3519 “за панорамна площадка”, кв. 

1, СО “Зеленика”, гр. Варна; 

- съгласуване на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ І-1424 “за обслужващи 

дейности”, кв. 31 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна; 

- съгласуване на промяна в инвестиционните намерения и 

частично изменение на ПРЗ на УПИ VІІІ-13, кв. 3, по плана на к.к. 

„Златни пясъци”, гр. Варна. 

      Докл.: Вл. ТОНЕВ – Председател ПК 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1027-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 3 

от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-

30661/22.10.2008 г., Общински съвет-Варна съгласува  План за регулация и 

застрояване за УПИ І-115 “за жилищна сграда” кв. 24, план извадка от ПП 

за ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна.   

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

 

 

1028-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 3 

от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-

31623/10.10.2008 г., Общински съвет-Варна съгласува  ПРЗ за УПИ VІ-123 

“за жилища” и  УПИ VІІІ-123 “за жилища”, кв. 20, план извадка от ПП за 

ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна. 

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

 



1029-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 3 

от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-

32848/16.11.2007 г., Общински съвет-Варна съгласува  ПРЗ на УПИ VІ-13 

“за ниско етажно курортно строителство или жилищни сгради”, кв. 25, план 

извадка от ПП за ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна. 

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

 

 

1030-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 6 от 

ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-

32560/30.10.2008 г., Общински съвет-Варна приема ПР за УПИ ІІ- 3519 “за 

панорамна площадка”, кв. 1, СО “Зеленика”, гр. Варна. 

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

 

 

1031-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 3 и 

във връзка с разпоредбите на чл. 36, ал. 4 от ЗУТ и по предложение на 

“Лазурен бряг 91” ЕООД с вх. № ОС-8-9901/29/20.11.2008 г., Общински 

съвет - Варна съгласува ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ І-1424 “за обслужващи 

дейности”, кв. 31 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна, при условие да бъдат 

спазени всички необходими отстояния и бъдат изградени изискуемите по 

закон паркоместа. 

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

                

 

1032-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 3 от 

ЗУТ и по предложение на Изпълнителния директор на “Златни пясъци” АД 

с вх. № ЗАО-48396/20.11.2008 г., Общински съвет - Варна съгласува 

частично изменение на ПРЗ на УПИ VІІІ-13, кв. 3, по плана на к.к. “Златни 

пясъци”, гр. Варна, при следните условия: 

1. капацитета на новоизградената пречиствателна станция да бъде за 

80 000 /осемдесет хиляди/ потребители, като същия бъде достигнат 

поетапно, но не по-късно от 2012 година; 

2. новоизградената пречиствателна станция поема водосбора на 

потребителите извън територията на к.к. “Златни пясъци” /к.к. “Чайка”, 

“Ален мак” и др. територии, обслужвани от “В и К” ООД - Варна/, като в 

този случай териториалният и обхват е не по-малък от този на 

съществуващата към настоящия момент пречиствателна станция, като за 

тези територии разрешителният режим за В и К услуги се осъществява от 

“В и К” ООД- Варна. 

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



 



VІІ. 

По точка  седма от дневния ред: 

Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване”  

относно:  

- отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани; 

- отпускане на еднократна финансова помощ на безплодни 

двойки в програма ІVF със средства, отпуснати от Община Варна; 

- избор на управител на „Диагностично-консултативен център 

ІV – Варна” ЕООД. 

Докл.: проф. А. КЛИСАРОВА –                   

Председател ПК 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1033-7. 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  № 340-5/5/19.03.2008 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 – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 

     

 

1034-7.  На основание чл.21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 

от ЗМСМА и  на база здравен статус, Общински съвет – Варна не отпуска 

финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към 

настоящото решение.  

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

1035-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска финансови средства  на безплодни 

двойки, одобрени за включване в “Програма ин витро ІVF” на Община 

Варна от комисия, избрана с решение № 534-10/7/21.05.2008 г. на 

Общински съвет – Варна. 

Процедурата да бъде извършена в Медицински центрове за 

асистирана репродукция  и извършване на ин витро (ІVF) процедура, 



определени по реда на решение № 889-7/10/23,29.10.2008 г. на Общински 

съвет – Варна, съгласно приложени списъци към настоящото решение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

 

 

 

1036-7. 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, чл. 5 (1) и чл. 6 (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 Соня Георгиева Цекова - „Ординатор уши, нос, гърло” в 

„Диагностично-консултативен център Чайка” ЕООД, гр. Варна за временно 

изпълняваща длъжността  управител на лечебно заведение - 

"Диагностично-консултативен център ІV - Варна" ЕООД, с всички 

произтичащи от избора й права и задължения, за срок до назначаване на нов 

управител след проведен конкурс по реда на Наредба № 9/26.06.2000 г., но 

за не повече от 90 дни от приемане на настоящото решение. 

 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 

сключването на договор за управление с д-р Соня Георгиева Цекова. 
               

      /за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ВТОРИ   ДЕН 

11.12.2008 г./09.00 - 12.30 ч. 

Отсъстват шест общински съветници: 

Валентин Христов МИЛКОВ 

Веселин Христов ДАНОВ 

Виолета Иванова ГЬОНДРЕВА 

д-р Ивайло Христов МИТКОВСКИ 

Иван Стоянов СЛАВКОВ 

Красимир Тодоров УЗУНОВ 

Николай Филев ДЖАГАРОВ 

Христо Веселинов ДАНОВ 

 

VІІІ. 

По точка осма от дневния ред: 

Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика”  относно:  

  - отпускане и неотпускане на еднократни финансови помощи за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 

граждани; 

 - създаване на работна група за систематизиране предложенията 

за промени в „Наредба за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински 

жилища”.  

     Докл.: доц. Л. ПЕТКОВА – Председател ПК 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1037-8. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 във връзка с чл.17, 

ал.1, т.7 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с решение на Общински съвет 

– Варна № 340-5/5/19.03.2008 г. и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, 

Общински съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за 



задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 

лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 

 

   

 1038-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 

ЗМСМА и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП, Общински съвет – 

Варна не отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности на лицата, посочени в 

приложение към настоящото решение. 

 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/     

 

 

 

 

 

      1039-8. На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.7 от 

ЗМСМА, и във връзка с чл.30, ал. 4 от "Правилника за организация и 

дейност на Общински съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация", с оглед постъпилите предложения за 

промени в „Наредба за условията и реда за установяване на жилищни 

нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища” и 

високата социална и обществена значимост на нормативния акт, Общински 

съвет - Варна реши:  

1. Създава работна група от общински съветници, която да 

систематизира, анализира и даде становище по законосъобразност и 

целесъобразност на постъпилите предложения за промени в  „Наредба за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, 

настаняване и продажба на общински жилища”.   

2. Определя срок за работа на групата един месец, считано от 

датата на приемане на настоящото решение.  

3. Определя състава на работната група да бъде от петима 

общински съветници.  

4. Избира за членове на работната група от състава на Общински 

съвет - Варна следните общински съветници: 

 1. Лидия Петкова 

 2. Пламен Пенев 

 3. Валерия Ангелова 

 4. Цвета Георгиева 



 5. Драгомир Дончев  

5. Задължава председателите на ПК "СДЖП" и ПК "ПРАВНА 

КОМИСИЯ", след приключване работата на групата да проведат съвместно 

заседание на двете комисии, като на заседанието да бъдат поканени 

вносителите на предложенията за промени в „Наредба за условията и реда 

за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба 

на общински жилища”. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/     

 

 

 

 



ІХ. 

По точка  девета от дневния ред: 

Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура, 

вероизповедания, медии”  относно:  

- промяна в “Статут за удостояване с почетни звания и отличия 

на Община Варна” приет с решение на Общинския съвет № 640-

11(13)/03, 09.06.2004 г. 

- утвърждаване на проект “Чешката култура във Варна през 

2009 г.”  

      Докл.: П. АНЧЕВ – Председател ПК 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1040-9. На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 

във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна изменя 

и допълва чл. 2, чл. 6, чл. 9 и чл. 10 от “Статут за удостояване с почетни 

звания и отличия на Община Варна” приет с решение на Общинския съвет 

№ 640-11/13/3,9.06.2004 г., съгласно приложение. 

 /за – 37, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

 

  1041-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 

и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА,  Общински съвет – Варна утвърждава проект 

“Чешката култура във Варна през 2009 г.” и задължава Кмета на Община 

Варна да осигури средства за осъществяването му. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

Проекта за решение относно прехвърляне на средства от бюджет 

2008 на Община Варна в размер от 200 000 лв. от § 51, “Основен ремонт 

ДМА” в § 1098 Други Некласифицирани разходи от Дейност 7/32/759 

“Други дейности по културата”, които да бъдат използвани за ремонт и 

оборудване на ново студио, което да се ползва съвместно от Радио Варна 

и Община Варна като концертна и изложбена зала, зала за срещи на 

творците на Варна, за осъществяването на съвместни проекти между 

Радио Варна и Община Варна бе оттеглен от разглеждане. 





 



 Х. 

По точка десета от дневния ред: 

Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки 

дейности и спорт”  относно:  

- приемане на “Общинска стратегия за рехабилитация и 

реинтеграция на лица, зависими от психоактивни вещества – Варна 

2009 – 2013”;      

 - приемане на “Общинска стратегия за превенция на ХИВ/СПИН 

– Варна 2009 – 2014”.        

Докл.: Т. МУТАФОВ – Председател ПК 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
1042-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински 

съвет Варна приема “Общинска стратегия за рехабилитация и реинтеграция 
на лица, зависими от психоактивни вещества – Варна 2009 – 2013”, съгласно 
приложение 1.        

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

 

1043-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински 
съвет Варна приема “Общинска стратегия за превенция на ХИВ/СПИН – 
Варна 2009 – 2014” съгласно приложение 2.        

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

 

 

 



ХІ. 

По точка единадесета от дневния ред: 

Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Наименования”  

относно:  

     -  именуване на улицата, очертана с начална о.т. 77, о.т. 78 и 

крайна о.т. 326, находяща се в ж.к. „Възраждане”, І м.р., гр. Варна, с 

наименованието улица "Моряк"; 

    - именуване на улицата, очертана с начална о.т. 326, о.т. 327 и 

крайна о.т. 328, находяща се в ж.к. „Възраждане”, І м.р., гр. Варна, с 

наименованието улица "Юрдан Тодоров". 

Докл.:доц. К. ТРОШЕВ – Председател ПК 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1044-11. На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и  по 

предложение на Кмета на район "Младост" при Община Варна с вх. № ОС-8-

1000/55/07.10.2008г., Общински съвет-Варна именува улицата, очертана с 

начална о.т. 77, о.т. 78 и крайна о.т. 326, находяща се в ж.к. „Възраждане”, І 

м.р., гр. Варна, с наименованието улица "Моряк". 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

1045-11. На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и  по 

предложение на Кмета на район "Младост" при Община Варна с вх. № ОС-8-

1000/55/07.10.2008г., Общински съвет-Варна именува улицата, очертана с 

начална о.т. 326, о.т. 327 и крайна о.т. 328, находяща се в ж.к. „Възраждане”, 

І м.р., гр. Варна, с наименованието улица "Юрдан Тодоров". 

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

 

 

 

 

 

 

 



 



ХІІ. 

По точка дванадесета от дневния ред: 

Избор на Комисия във връзка с Наредба № 2/08.01.2008 г. за 

съдебните заседатели и писмо вх. № ОС-8-1103(88)/22.10.2008 г. от 

заместник председателя на Варненския окръжен съд. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1046-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1 

от Наредба № 2/08.01.2008 г.за съдебните заседатели и писмо вх. № ОС-8-

1103(88)/22.10.2008 г.от заместник председателя на Варненския окръжен 

съд, Общински съвет – Варна избира комисия от 5 /пет/ души за изготвяне 

предложенията за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели 

при Варненския окръжен съд от Община Варна – 40 души, в състав от 

следните общински съветници: 

1. Валерия Ангелова 

2. Цвета Георгиева 

3. д-р Ивайло Бояджиев 

4. Пламен Пенев 

5. Дилбер Вейсалова 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 

 1046-12-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1 

от Наредба № 2/08.01.2008 г.за съдебните заседатели, Общински съвет – 

Варна избира за председател на комисията общинския съветник Валерия 

Ангелова. 

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

 1046-12-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1 

и ал. 3 от Наредба № 2/08.01.2008 г.за съдебните заседатели, Общински 

съвет – Варна възлага на комисията да докладва предложенията за съдебни 

заседатели на следващата редовна сесия на Общинския съвет, като 

задължително 10 на сто от общия брой на предложените лица да бъдат с 

педагогическа квалификация. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 

1046-12-4. На основание чл. 5, ал. 1, изр. 3 от Наредба № 

2/08.01.2008 г., предложените кандидати трябва да отговарят на 

изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт, а именно: „да бъдат 

дееспособни български граждани, които са навършили 21 години, но не са 

навършили 70 години към момента за определянето им за съдебни 



заседатели, ползват се с добро име в обществото и не са осъждани за 

умишлено престъпление, независимо от реабилитацията. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 

1046-12-5. Всеки кандидат за съдебен заседател подава писмено 

съгласие по чл. 7 от Наредба № 2/08.01.2008 г.да бъде избран като съдебен 

заседател и представя свидетелство за съдимост, от което да е видно, че 

кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от 

реабилитациятаи, като в същото изрично е отбелязано „да му послужи за 

съдебен заседател”, както и други документи, определени в Наредба № 

2/08.01.2008 г.и от Комисията, избрана с решение на Общинския съвет 

1046-12-1 и 1046-12-2(11)/09, 11.12.2008 г. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 

1046-12-6. Предлаганите кандидати за съдебни заседатели във 

Варненския окръжен съд следва да не са съдебни заседатели във 

Варненския районен съд. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 

1046-12-7. Право да предлагат кандидати за съдебни заседатели 

имат всички граждани на Община Варна, чрез общински съветник. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 

1046-12-8. Общински съвет – Варна възлага на Комисията за 

изготвяне предложенията за лицата, които ще се предложат за съдебни 

заседатели да оповести публично на официалния интернет адрес на 

Община Варна и на таблото за съобщения на Община Варна списък на 

необходимите документи, които следва да бъдат представени от 

кандидатите за съдебни заседатели. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 

 

 

 

 



ХІІІ. 

По точка  тринадесета от дневния ред: 

Разглеждане на предложения за решения от ПК „Благоустройство 

и комунални дейности” относно: 

 - даване на съгласие Община Варна да участва като учредител и 

редовен член на сдружение с нестопанска цел в обществена полза 

„Регионално сдружение за управление на отпадъците „ЕКО-2010”; 

 - приемане на план-сметка за дейност „Чистота” за 2009 г.; 

 - вземане на решение във връзка с договор изх. № Д-

9200(7841)/28.10.1999 г. за предоставяне на концесия за дейността по 

поддържане на чистотата на територията на р-н „Одесос” и договор 

изх. № Д-9200(7842)/28.10.1999 г. за предоставяне на концесия за 

дейността по поддържане на чистотата на територията на р-н 

„Аспарухово”. 

Докл.: Пл. ВОЙКОВ – Председател ПК 

 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1047-13. На основание чл. 9, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 15 и т. 23 и 

чл. 59 от  ЗМСМА и чл. 85 от „Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация”, Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да участва като учредител и редовен 

член на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Регионално 

сдружение за управление на отпадъците „ЕКО-2010”, което ще бъде 

учредено за постигане на следните цели: 

- подобряване на качеството на услугите за събиране, 

транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените 

към тях отпадъци; 

- ефективно използване на ресурсите, възникващи в процесите на 

управление на отпадъците; 

- оптимизиране на процесите за управление на отпадъците с оглед 

намаляване на разходите за услугата за събиране, транспортиране и 

обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци; 

- постигане на прозрачност и отговорност на процесите на 

управление на отпадъците; 



- реализиране на целите и изискванията на националното 

законодателство и подзаконовите актове за управление на отпадъците; 

- насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, 

органите на местното самоуправление, стопанските организации при 

решаване на проблемите, свързани с управлението на отпадъците. 

2. Дава съгласие Община Варна да внесе първоначална встъпителна 

вноска за учредяване на Сдружение “Регионално сдружение за управление 

на отпадъците „ЕКО-2010”, в размер на  200 /двеста/ лева, която сума да 

бъде осигурена от бюджета на Община Варна. 

3. Приема предложения проект за устав на Сдружение с нестопанска 

цел в обществена полза “Регионално сдружение за управление на 

отпадъците „ЕКО-2010”. 

4. Определя Кмета на Община Варна за представител на Община 

Варна в учредителното събрание на Сдружение “Регионално сдружение за 

управление на отпадъците „ЕКО-2010”, като го упълномощава да участва в 

гласуването от името на община Варна при приемане на решенията на 

учредителното /общото/ събрание за учредяване на сдружението, за 

приемане на неговия устав и за избор на управителни органи и 

оправомощава същите да подпишат Учредителния документ и Устава на 

Сдружение “Регионално сдружение за управление на отпадъците „ЕКО-

2010”, както и да извършва всички правни и фактически действия от името 

и за сметка на Община Варна във връзка с учредяването на Сдружението и 

вписването му в регистрите на окръжния съд по седалището на 

сдружението. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 35, против – 0, въздържали се - 0, отсъстват – 16/ 

 

 

 

 

1048-13. Общински съвет – Варна оттегля от разглеждане проект за 

решение със следния текст: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 от 

ЗМСМА, решение на Общински съвет – Варна № 3102-12/38/ от 22.02.2006 

г. и във връзка с чл. 14.2 от Договори за предоставяне на концесия за 

дейността по поддържане на чистотата изх. № Д-9200/7841/28.10.1999 г. и 

изх. № Д-9200/7842/28.10.1999 г., Общински съвет – Варна потвърждава, че 

срока на посочените договори започва да тече от 15.07.2005 г. и изтича на 

15.07.2015 година и упълномощава Кмета на Община Варна и Председателя 

на Общински  съвет – Варна да подпишат анекс към договорите, относно 

техния срок.” за допълнително разглеждане и обсъждане през м.януари 

2009 г. 

 /за – 36, против – 2, въздържали се – 2/ 



ХІV. 

По точка четиринадесета от дневния ред: 

Промени в съставите и ръководствата на ПК и ВрК към Общински 

съвет – Варна. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 42 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1049-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общински съвет – Варна освобождава общинския съветник  Тодор 

Мутафов от състава на ПК „Благоустройство и комунални дейности”. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

1049-14-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общински съвет – Варна включва общинския съветник  Тодор Мутафов в 

състава на ПК „Социални дейности и жилищна политика”. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

 

1050-14.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общински съвет – Варна освобождава общинския съветник  д-р Ивайло 

Бояджиев от състава на ПК „Европейски въпроси и международно 

сътрудничество”. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

1051-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общински съвет – Варна освобождава общинския съветник   Андрей 

Василев от състава на ПК „Благоустройство и комунални дейности”. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 



1051-14-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общински съвет – Варна включва общинския съветник   Андрей Василев в 

състава на ПК „Архитектура, строителство, устройство, организация и 

развитие на територията на общината и населените места”. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

 

 

1052-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т. 

2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – 

Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, Общински съвет – Варна освобождава общинския 

съветник Веселин Марешки като председател на ПК „Транспорт”. 

/за – 36, против – 1, въздържали се – 4/ 

 

 

 

 

1053-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общински съвет – Варна избира общинския съветник Красимир Минков 

Маринов за председател на ПК „Транспорт”. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 35, против – 0, въздържали се – 7, отсъстват - 9/ 

 

 

 

 

 

 



ХV. 

По точка петнадесета от дневния ред: 

Разглеждане на предложения за решения от ПК „Правна 

комисия” относно: 

- приемане на “Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество”. 

Докл.: Е. РАДЕВ – Председател ПК 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 42 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1054-15. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗОС във връзка счл. 21, ал. 1, т. 

8 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-9302(212)/27.10.2008 г., Общински 

съвет – Варна приема „Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество”, съгласно приложение № 1,  

със следните изменения и допълнения: 

 

 - от проекто-текста на чл. 27 отпада изречението „Оценките на 

имотите и вещните права и вещите над 5 000 лв. се одобряват от 

общинския съвет и не могат да бъдат по-ниски от данъчните, като чл. 27 

придобива следния вид: „Разпоредителните сделки с имоти и вещни 

права, както и движими вещи се извършват въз основа на пазарни оценки, 

определени по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС.” 

 - към текста на чл. 31 се допълват думите:..., след решение на 

Общинския съвет.” 

- към текста на чл. 32 се допълват думите:..., след решение на 

Общинския съвет.” 

 

 /за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

 



ХVІ. 

По точка  шестнадесета от дневния ред: 

Разглеждане на предложения за решения от Кмета на Община 

Варна относно: 

- присъединяване на Община Варна към общините от европейски 

съюз, подписали „Споразумение на кметовете” за устойчива енергия за 

Европа; 

- участие на Община Варна с проектно предложение за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.” BG161РО005/08/3.0/05 „Опазване 

и възстановяване на биологичното разнообразие в Република 

България” по Приоритетна ос 3. „Опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие”. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 42 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 1055-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9302/114/04.12.2008г., Общински 

съвет-Варна дава съгласие на Кмета на Община Варна да подпише 

споразумение за присъединяване на Община Варна към  Общините от 

Европейския съюз, подписали “Конвент на кметовете” за устойчива енергия 

за Европа. 

 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

 

 

 

 

 1056-16. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-

8-9302/116/08.12.2008г., Общински съвет-Варна: 

1. Дава съгласие, Община Варна да кандидатства за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Околна среда 

2007-2013 г.»  с проектно предложение по следните процедура: 

Процедура ВG 161 PO 005/08/3.0/01/05 «Опазване и възстановяване 

на биологичното разнообразие в Република България»,  по Приоритетна ос 

3. «Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие»  



2. След одобряване на проекта и подписване на договора за 

предоставяне безвъзмездна финансова помощ, разходите по изпълнението 

им да се покриват от средства определени за съфинансиране на проекти в 

Бюджета на Община Варна при същите да бъдат възстановени от 

договарящия орган. 

 

/резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХVІІ. 

По точка  седемнадесета от дневния ред: 

Освобождаване на представителя на Община Варна в Общото 

събрание на акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД, избор 

на нов представител и упълномощаването му да представлява Община 

Варна на ОСА на дружеството, насрочено за 12.01.2009 г., съгласно 

покана вх. № ОС-8-2600/95/05.12.2008 год. 

Докл.: д-р Я. СТАНЕВ – Зам. 

председател ОбС 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

   1057-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна възлага на своя представител в Общото събрание на акционерите на 

„Спортен комплекс Спартак” АД да предприеме всички необходими 

действия за освобождаване на Петромир Веселинов Кънев като член на 

Съвета на директорите на „Спортен комплекс Спартак” АД и за 

освобождаването му от отговорност за дейността му като такъв. 

 /за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

1058-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна възлага на своя представител в Общото събрание на акционерите на 

„Спортен комплекс Спартак” АД да предприеме всички необходими 

действия за избиране на Илияна Русанова Кръстева за член на Съвета на 

директорите на „Спортен комплекс Спартак” АД. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 4/ 

 

 

1059-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 

на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 

Варна освобождава като представител на Община Варна в Общото 

събрание на акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД г-н Христо 

Веселинов Данов. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 



1060-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 

на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 

Варна определя за представител на Община Варна в Общото събрание на 

акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД общинският съветник 

Веселин Найденов Марешки. 

/за – 33, против – 3, въздържали се – 3/ 

 

 

1061-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 

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

покана вх. № ОС-8-2600/95/05.12.2008 год., Общински съвет – Варна 

упълномощава представителя на Община Варна в Общото събрание на 

акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД г-н Веселин Найденов 

Марешки да участва в общото събрание на акционерите на дружеството, 

насрочено за 12.01.2009 год. със следните права:  

По точка 1 от дневния ред: „Освобождаване на Петромир 

Веселинов Кънев като член на Съвета на директорите на „Спортен 

комплекс Спартак” АД и освобождаване от отговорност за дейността му 

като такъв” – Да участва в разискванията по тази точка и гласува „за” 

освобождаване на Петромир Веселинов Кънев като член на СД на 

дружеството, както и за освобождаването му от отговорност за дейността 

му като такъв; 

По точка 2 от дневния ред: „Избор на член на Съвета на 

директорите, по предложение на представителя на Община Варна в ОСА на 

дружеството, съгласно чл. 73, ал. 2 от Устава на „Спортен комплекс 

Спартак” АД” – Да направи предложение на заседанието на общото 

събрание на акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД за член на 

Съвета на директорите на дружеството да бъде избрана Илияна Кръстева и 

да гласува „за” избирането на същата за член на Съвета на директорите на 

дружеството. 

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

 

 

 

 



ХVІІІ. 

По точка  осемнадесета от дневния ред 

Освобождаване на представителя на Община Варна в Общото 

събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно 

лечение „Света Анна”-Варна” АД, избор на нов представител и 

упълномощаването му да представлява Община Варна на ОСА на 

дружеството, насрочено за 19.12.2008 г., съгласно покана изх. № 

2636/02.12.2008 год. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

Общ брой присъстващи общински съветници – 41 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 

1062-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 

на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет-

Варна освобождава като представител на Община Варна в Общото 

събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение 

„Света Анна”-Варна” АД г-н Веселин Найденов Марешки. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 2/ 

 

 

1063-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 

на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет-

Варна определя за представител на Община Варна в Общото събрание на 

акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света 

Анна”-Варна” АД общинския съветник Красимир Петров Петров. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

1064-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 

на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет-

Варна упълномощава представителя на акционера Община Варна г-н 

Красимир Петров Петров да участва в общото събрание на акционерите на 

„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна”-Варна” 

АД, насрочено за 19.12.2008 год. и да гласува по посочените в 

предварително обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 



ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на предложената от 

Съвета на директорите тригодишна програма за подобряване на 

финансовите и икономическите показатели на дружеството – проект за 

решение: „ОС приема тригодишна програма за подобряване на финансовите 

и икономическите показатели на дружеството” - Да участва в 

разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с 

оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, съобразно 

предложената от СД програма; 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от 

отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 

год. – проект за решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на 

съвета на директорите за дейността им през 2007 год.” - Да участва в 

разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с 

оглед най-добрата защита интересите на Община Варна; 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна в състава на Съвета 

на директорите – проект за решение: „ОС приема предложената промяна в 

състава на Съвета на директорите” - Да участва в разискванията по тази 

точка и да гласува както намери за добре, съобразно направените по 

точката предложения, с оглед най-добрата защита интересите на 

Община Варна. ” 

 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 3/ 

 

 

 

 

 

 

 



ХІХ. 

По точка  деветнадесета от дневния ред: 

Одобряване на рамково споразумение за сътрудничество между 

Община Варна и Националния институт за обучение на директори към 

Министерството на образованието и науката. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 

1065-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 3, чл. 59 и чл. 61 ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община 

Варна, Общински съвет - Варна одобрява “Рамково споразумение за 

сътрудничество между Община Варна и Националния институт за 

обучение на директори към Министерството на образованието и 

науката”, съгласно приложение. 

 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХХ. 

По точка  двадесета от дневния ред: 

Преобразуване на акционерно дружество с общинско имущество 

„Дезинфекционна станция” ЕАД в еднолично дружество с ограничена 

отговорност. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1066-20. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 264 от 

Търговския закон, чл. 5/1/ и чл. 6/1/ 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 

упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на 

„Дезинфекционна станция” ЕАД-гр. Варна, решава едноличното 

акционерно дружество да бъде преобразувано чрез промяна в правната 

форма в еднолично дружество с ограничена отговорност, като 

новоучреденото дружество стане правоприемник на преобразуващото се 

дружество, което се прекратява без ликвидация. 

Определя за проверител по чл. 264д ТЗ проф. д.и.н. Калю Донев, 

който да извърши проверка на капитала при преобразуването, съгласно 

изискванията на ТЗ и внесе за одобрение от Общински съвет-Варна доклад 

относно размера на същия.  

Задължава Съвета на директорите на „Дезинфекционна станция” 

ЕАД да подготвят всички необходими документи за преобразуване на 

дружеството, включително и доклад на управителния орган във връзка с 

преобразуването. 

 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 37, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват - 11/ 

 

 

 

 

 



ХХІ. 

По точка  двадесет и първа от дневния ред: 

Намаляване състава на Съвета на директорите на „Стопанска и 

спомагателна дейност” ЕАД, „Градски транспорт” ЕАД, „Дворец на 

културата и спорта” ЕАД и „Общинска охранителна фирма” ЕАД; 

освобождаване и избор на членове от същите. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

1067-21-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 

във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, Общински съвет – Варна решава да бъде 

намален състава на Съвета на директорите на “Стопанска и спомагателна 

дейност” ЕАД от 5 /пет/ на 3 /трима/ души и приема съответната промяна в 

разпоредбите на Устава на дружеството, касаещи броя на членовете на 

съвета на директорите. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 10/ 

 1067-21-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 

във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като 

членове на Съвета на директорите на “Стопанска и спомагателна дейност” 

ЕАД Георги Стефанов Георгиев и Станимира Полиева Стаменова. 

 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 10/ 

 

 

1068-21-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 

във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, Общински съвет – Варна решава да бъде 

намален състава на Съвета на директорите на “Градски транспорт” ЕАД от 

7 /седем/ на 5 /пет/ души и приема съответната промяна в разпоредбите на 

Устава на дружеството, касаещи броя на членовете на съвета на 

директорите.  

/резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 26, против – 11, въздържали се – 4, отсъстват - 10/ 



1068-21-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 

във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като 

членове на Съвета на директорите на “Градски транспорт” ЕАД Иван 

Дърмонски, Илияна Русанова Кръстева и Стела Генчева Раданова. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 26, против – 11, въздържали се – 4, отсъстват - 10/ 

1068-21-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 

във връзка с чл. 232”а” от ТЗ,  Общински съвет – Варна избира Веселина 

Томова Захариева за член на Съвета на директорите на „Градски 

транспорт” ЕАД. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 26, против – 11, въздържали се – 4, отсъстват - 10/ 

 

 

 

 

 

 

 

1069-21-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 

във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, Общински съвет – Варна решава да бъде 

намален състава на Съвета на директорите на “Дворец на културата и 

спорта” ЕАД от 7 /седем/ на 5 /пет/ души и приема съответната промяна в 

разпоредбите на Устава на дружеството, касаещи броя на членовете на 

съвета на директорите. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 32, против – 3, въздържали се – 6, отсъстват - 10/ 

1069-21-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 

във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като 

членове на Съвета на директорите на “Дворец на културата и спорта” ЕАД 

Симеон Нанев Варчев и Веселина Томова Захариева. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 32, против – 3, въздържали се – 6, отсъстват - 10/ 

 

 

 



1070-21-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 

във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, Общински съвет – Варна решава да бъде 

намален състава на Съвета на директорите на “Общинска охранителна 

фирма” ЕАД от 5 /пет/ на 3 /трима/ души и приема съответната промяна в 

разпоредбите на Устава на дружеството, касаещи броя на членовете на 

съвета на директорите. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 36, против – 3, въздържали се – 2, отсъстват - 10/ 

1070-21-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 

във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като 

членове на Съвета на директорите на “Общинска охранителна фирма” ЕАД 

Мило Цветанов Милов и Димитричка Василева Атанасова. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 36, против – 3, въздържали се – 2, отсъстват - 10/ 

 

 

 

 



ХХІІ. 

По точка  двадесет и втора от дневния ред: 

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Регионален 

център по здравеопазване – Варна върху имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Проф. Державин” № 19, 1-ви 

п.р., кв. 462, ПИ № 13. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1071-22. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 

ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 108 от НРПУРОИ и §31 от ПЗР на Закон за 

държавния бюджет на РБългария за 2008 г., Общински съвет – Варна 

учредява безвъзмездно право на ползване на Регионален център по 

здравеопазване – Варна върху имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Проф. Державин” № 19, 1-ви п.р., кв. 462, ПИ 

№ 13, представляващ триетажна сграда /поликлиника/ със застроена площ 

308 /триста и осем/ кв.м и изба с площ 155 /сто петдесет и пет/ кв.м. 

Граници на имота: ул. „Проф. Державин”, ул. „Братя Миладинови”, 

жилищен блок, масивна сграда. 

За имота има съставен акт за частна общинска собственост № 

2987/22.03.2004 г. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на Регионален център 

по здравеопазване – 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 – 35, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват - 11/ 

 

 

 



ХХІІІ. 

По точка  двадесет и трета от дневния ред: 

Отмяна на решение на Общински съвет – Варна № 781-

1.2(10)/23,29.10.2008 год. в частта му за „Обреди” ЕООД и задължаване 

управителя на дружеството да използва сумата за финансиране 

преместването на трасето на ел.кабел в Централен гробишен парк – 

Варна. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1072-23. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, чл. 5 и чл. 6 от 

НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна реши: 

Отменя свое решение № 781-1.2(10)/23,29.10.2008 год. в частта 

за „Обреди” ЕООД и задължава Кмета на Община Варна да възстанови 

пълния размер на внесения от „Обреди” ЕООД дивидент, дължим от 

печалбата на дружество за 2007 год., в размер на 243 100 /двеста 

четиридесет и три хиляди и сто/ лева, по сметка на „Обреди” ЕООД. 

Задължава управителя на „Обреди” ЕООД да използва 

горепосочената сума за финансиране преместването на трасето на ел.кабел 

в Централен гробищен парк – Варна във връзка с освобождаването на 

допълнителни терени за извършване на погребения, като му препоръчва да 

сключи договор с „Е.ОН България мрежи” АД за преместване на трасето 

на ел.кабела. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 37, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват - 12/ 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, на 11.12.2008 г. в 12.30 ч. 

Председателят на Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов обяви за 

закрито Единадесетото заседание на Общинския съвет. 



 Копие от настоящия протокол да се изпрати до Кмета на община 

Варна и до Областния управител на област Варна. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

         _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

      

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 

     “КАНЦЕЛАРИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ” 

ЛИ/ЛИ          _______________ /Л. ИЛИЕВА/ 

 


