
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 20 

 
На  17 февруари 2010 г. от 09.00 до  18.00 ч. се проведе Двадесетото 

заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя 

на Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов. 

 

Присъстват 46 общински съветници, отсъстват  5 общински 

съветници: 

Веселин Найденов МАРЕШКИ 

Иван Стоянов СЛАВКОВ 

Красимир Тодоров УЗУНОВ 

Николай Купенов ПАШОВ 

Цветелина Тодорова ТЪНМАЗОВА 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, имаме необходимия кворум, можем да започнем своята 

работа, откривам Двадесетото заседание на Общински съвет – Варна. Преди 

да започнем с обсъждането на дневния ред, предоставям думата на г-н 

Лечев – представител на ОИК. 

 

Иван ЛЕЧЕВ – представител на ОИК 

В ОИК постъпи заявление от Виолета Иванова Гьондрева за 

освобождаването й като общински съветник от листата на „Ред, законност, 

справедливост” и с удостоверение № 56/15.02.2010 г., на основание 

решение 577/15.02.2010 г.на нейно място е избран за общински съветник 

Петър Николаев Липчев от същата политическа сила. 



Г-н Петър Николаев Липчев положи клетва като общински 

съветник, подписа клетвен лист, който е неразделна част от настоящия 

протокол. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, имате проекта за дневен ред, предоставям ви думата за 

мнения, предложения, допълнения към дневния ред, заповядайте. 

Аз ви предлагам две нови точки в дневния ред: едната е относно 

промяна в съставите на ПК и ВрК към ОбС, тъй като има постъпили през 

последната седмица заявления от колеги, освен това имаме и нов общински 

съветник, който също трябва да влезе да работи в определени комисии; 

предлагам ви и нова точка относно избор на нов контрольор на Дентален 

център І, тъй като д-р Липчев беше контрольор досега там, вече няма това 

право като общински съветник. 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Във връзка с последното заседание на ПК „Собственост и 

стопанство”, в качеството си на общински съветник и на председател на 

комисията, предлагам в проекта за дневен ред точката    “ ... - закупуване на 

недвижим имот – нива в землището на с. Тополи, община Варна, във връзка 

с разширяване на гробищен парк Тополи.” да се преформулира в следните 

две проекто-решения: 

  * задължаване Кмета на Община Варна да публикува обява от 

името на Община Варна в местните ежедневници с цел закупуване на 

недвижим/и/ имот/и/ във връзка с разширяване на гробищен парк Запад, с. 

Тополи; 

  * създаване на работна група по чл. 30, ал. 4 от „Правилник за  

организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация”,  с цел проучване 



предложения за закупуване на недвижим/и/ имот/и/, граничещ/и/ с 

гробищен парк Запад, с. Тополи, във връзка с разширяване на гробищен 

парк Запад, с. Тополи. 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, правя още едно допълнение към т. 15, която е „Разглеждане 

на заявление от Борислав Светломиров Златев, вх. № ОС-10-94-

Б(1)/14.01.2010 г., относно освобождаването му от Съвета на директорите 

на „Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД”; има още едно заявление за 

освобождаване от Съвета на директорите на „Паркинги и гаражи – Варна” 

ЕАД.” – то  от Кирил Евстатиев Еленков – да бъде допълнено към тази 

точка. 

 

д-р Янко СТАНЕВ 

В точката по финанси и бюджет, предлагаме едно решение във връзка 

с докладна записка относно гравитационни склонови процеси и явления на 

територията на община Варна, сиреч свлачищата след валежите – 

обсъждане и вземане на решение за осигуряване приоритетно средства за 

бедствия и аварии от бюджета на Община Варна за 2010 г. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, няма други допълнения и предложения за изменения на 

проекта за дневен ред; пристъпваме към гласуване на дневния ред: 

- който е да има в дневния ред точка за промяна съставите на ПК и 

ВрК, моля да гласува 

Резултати от гласуването: за – 40, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 



- да има точка в дневния ред относно избор на нов контрольор в 

“Дентален център І- Варна” ЕООД, във връзка с избирането на досегашния 

контрольор за общински съветник 

Резултати от гласуването: за – 40, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 

- да бъде допълнена т. 15, да бъде освободен от Съвета на 

директорите на „Паркинги и гаражи” ЕАД и Кирил Евстатиев Еленков – да 

има такова допълнение към точката; тя вече няма да бъде т. 15, тъй като ще 

има промяна в дневния ред; към тази точка да има такова допълнение, моля, 

гласувайте. 

Резултати от гласуването: за – 40, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 

- който е съгласен с направеното допълнение от председателя на ПК 

по собственост и стопанство Валерия Ангелова, да бъде разгледано към 

точката по собственост и стопанство, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 40, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 

- който е съгласен в дневния ред към точката по финанси и бюджет да 

влезе допълнението при случаи на аварии, свлачищни процеси, да има и 

такава част към бюджета  на общината – отделяне на финансови средства, 

моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 40, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 

Колеги, няма да подложа дневния ред на гласуване анблок, за да няма 

възможност някой да тълкува Правилника по него си начин, затова ще 

предложа  всяка точка  да се гласува поотделно. 

- Моля, гласувайте, т. 1 да бъде „Питания и отговори на питания”. 

Резултати от гласуването: за – 40, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 



- Предлагам ви да направим разместване и т. 2 да бъде  точката по 

собственост и стопанство, тъй като в нея трябва да се приеме Програмата, а 

тя е неразделна част от бюджета – решенията по собственост и стопанство и 

по приватизация трябва да бъдат преди точката за бюджета. 

Който е съгласен т.2 да бъде точката по собственост и стопанство, 

както е изписана в  дневния ред, с направеното допълнение, моля да 

гласува. 

Резултати от гласуването: за – 40, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 

- трета точка да бъде Приватизация – така, както е изписана 

Резултати от гласуването: за – 40, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 

- следващата точка да бъде комисията по финанси и бюджет – така 

както е изписана и с направеното допълнение относно осигуряване 

приоритетно средства за бедствия и аварии от бюджета на Община Варна за 

2010 г., което беше гласувано от ОбС, да бъде неразделна част 

Резултати от гласуването: за – 44, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 

- следващата точка от дневния ред – предложенията за решения от 

ПК„Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 

територията на общината и населените места” – така, както е изписана – 

който е „за”, моля да гласува 

Резултати от гласуването: за – 44, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 

- следваща точка – Младежки дейности и спорт – който е „за”,така 

както е изписана, моля да гласува 

Резултати от гласуването: за – 44, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 



- следваща точка – „Култура, вероизповедания, медии” – който е 

„за”,така както е изписана, моля да гласува 

Резултати от гласуването: за – 44, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 

- следваща точка – „Наука и образование” – който е „за”,така както е 

изписана, моля да гласува 

Резултати от гласуването: за – 44, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 

- следваща точка – „Социални дейности и жилищна политика” – 

който е „за”,така както е изписана, моля да гласува 

Резултати от гласуването: за – 44, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 

- следваща точка – „Европейски въпроси и международно 

сътрудничество” – който е „за”,така както е изписана, моля да гласува 

Резултати от гласуването: за – 44, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 

- следваща точка – Разглеждане на предложение за решение от 

Комисията за провеждане на конкурс за възлагане управлението на 

еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество - 

лечебно заведение - "Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични 

заболявания със стационар - Варна” ЕООД за определяне на кандидата, 

спечелил конкурса, и класиране по ред на следващите участници – който е 

„за”, моля да гласува за тази точка 

Резултати от гласуването: за – 44, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 

- следваща точка – Разглеждане на предложение за решение от 

Комисията за провеждане на конкурс за възлагане управлението на 

еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество - 

лечебно заведение - "Диагностично-консултативен център „Свети Иван 



Рилски” – Аспарухово - Варна” ЕООД за определяне на кандидата, 

спечелил конкурса, и класиране по ред на следващите участници – който е 

„за”, моля да гласува за тази точка 

Резултати от гласуването: за – 44, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 

- следваща точка – Разглеждане на предложение за решение от 

Комисията за провеждане на конкурс за възлагане управлението на 

еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество - 

лечебно заведение - "Диагностично-консултативен център „Чайка” ЕООД 

за определяне на кандидата, спечелил конкурса, и класиране по ред на 

следващите участници.– който е „за”, моля да гласува за тази точка 

Резултати от гласуването: за – 44, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 

- следваща точка – Разглеждане на предложение за решение от 

Комисията за провеждане на конкурс за възлагане управлението на 

еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество - 

лечебно заведение - "Специализирана болница по акушерство и 

гинекология за активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов" - Варна” ЕООД за 

определяне на кандидата, спечелил конкурса, и класиране по ред на 

следващите участници. .– който е „за”, моля да гласува за тази точка 

Резултати от гласуването: за – 44, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 

- следваща точка - Разглеждане на заявление от Борислав 

Светломиров Златев, вх. № ОС-10-94-Б(1)/14.01.2010 г., /и направеното 

допълнение към него за Кирил Евстатиев Еленков/ относно 

освобождаването им от Съвета на директорите на „Паркинги и гаражи – 

Варна” ЕАД – който е „за”, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 44, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 



- следваща точка - Разглеждане на отчет за извършените разходи от 

Председателя на Общински съвет - Варна за командировки в страната за 

периода от 01.10.2009 г. до 31.12.2009 г.  – който е „за”, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 44, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 

- следваща точка – промяна в съставите на ПК и ВрК към Общинския 

съвет Варна – който е „за”, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 44, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 

- последна точка – избор на нов контрольор на “Дентален център І- 

Варна” ЕООД 

Резултати от гласуването: за – 44, против – 0, въздържали се – 0 – 

приема се. 

 

Общински съвет – Варна прие следния 

Д Н Е В Е Н       Р Е Д : 

 

1. Питания и отговори на питания. 
 
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 

стопанство” относно: 
- вземане на решение за безвъзмездно придобиване в собственост в 

полза на Община Варна на имоти – частна държавна собственост, включени 
в капитала на НК„Железопътна инфраструктура”, попадащи в трасето на ул. 
„Девня” в участъка от бензиностанция „Шел” до ул. „Ал. Дякович”, 
съгласно Разрешение за строеж № 7/ГИ/06.02.2006 г. от Главен архитект на 
Община Варна; 

- вземане на решение за безвъзмездно придобиване в собственост в 
полза на Община Варна на имоти – частна държавна собственост и имот  - 
публична общинска собственост, след обявяването му за частна държавна 
собственост, включени в капитала на НК”Железопътна инфраструктура”, 
попадащи в трасето на ул.”Девня” в участъка от о.т. 3295 до о.т. 3337 в 
гр.Варна и Разрешение за строеж № 200/ГИ/31.03.2009 г., издадено от 



Директор на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” в 
Община Варна; 

- даване на съгласие да бъде бракуван рентгенов апарат ТУР Д 800 
с инв. № 74 фабричен № 87901/165 с нулева балансова стойност, 
собственост на "Диагностично-консултативен център ІІІ - Варна" ЕООД; 

- приемане на “Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти-общинска собственост за 2010 г.”. 
      - задължаване Кмета на Община Варна да публикува обява от 
името на Община Варна в местните ежедневници с цел закупуване на 
недвижим/и/ имот/и/ във връзка с разширяване на гробищен парк Запад, с. 
Тополи; 
      - създаване на работна група по чл. 30, ал. 4 от „Правилник за  
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация”,  с цел проучване 
предложения за закупуване на недвижим/и/ имот/и/, граничещ/и/ с 
гробищен парк Запад, с. Тополи, във връзка с разширяване на гробищен 
парк Запад, с. Тополи. 
 

3. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 
приватизация  и следприватизационен контрол относно: 

- приемане на отчет за изпълнението на Годишния план за 
приватизация за 2009 г.за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.; 

- приемане на Годишен план за приватизация за 2010 г.; 
- откриване на процедури за приватизация на обекти по приходната 

част на Годишния план за приватизация за 2010 г.; 
- приемане на анализ на правното състояние, информационен 

меморандум и приватизационна оценка на обекти по приходната част на 
Годишния план за приватизация за 2010 г.; 

- приемане на метод и условия за провеждане на приватизационни 
процедури за обекти с открита процедура за приватизация по Годишния 
план за приватизация за 2010 г.; 

- следприватизационен контрол по Договор № ОС-2-
9200(66)/18.10.2002 г. в изпълнение на решение на ОбС – Варна № 1885-
5(19)/09.12.2009 г. 
 
 

4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 
бюджет” относно: 

- приемане на окончателен годишен план и отчет на приходите и 
разходите по Бюджета на Община Варна за 2009 г.; 



- приемане на Бюджета на Община Варна за 2010 г. по приходи и 
разходи съгласно Единна бюджетна класификация и приложенията към 
него; 

- приемане на изменения в „Наредба за определянето и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна”; 

- приемане на изменения в Приложение № 1 към „Наредба за 
определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна”; 

- приемане на изменения и допълнения в Приложение № 2 към 
„Наредба за определянето и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Варна”; 

- закупуване на  автомобил - санитарна линейка,  за нуждите на 
"Диагностично-консултативен център „Свети Иван Рилски” – Аспарухово - 
Варна” ЕООД, като средствата бъдат отпуснати от Бюджет 2010 на Община 
Варна; 

- сторниране на издадена фактура за периода юни-юли 2009 г. на г-н 
Орлин Димитров в размер на 1 916.25 лв.; 

- вземане на решение с предвидените средства – държавна субсидия 
за „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със 
стационар - Варна” ЕООД в размер на 1 720 000 лв. да бъде извършено 
финансиране на лечебното заведение  по следния план: 400 000 лв. - 
капиталови разходи; 1 320 000 лв. – финансова издръжка; 

- приемане на “Стратегия за развитие на ОДПФЗС – Варна ЕООД – 
Концепция за преструктуриране” и  одобряване на “Антикризисна програма  
за 2010 година”; 

- освобождаване от такса битови отпадъци по молби на граждани; 
- залагане на средства за дофинансиране изграждането на „Система 

за обществено видеонаблюдение” в град Варна; 
- задължително застраховане на имотите – частна общинска 

собственост. 
  - приемане на «Програма за превенция на рисковото поведение сред 

деца и млади хора – 2010 г.». 
   - обсъждане и вземане на решение за осигуряване приоритетно 
средства за бедствия и аварии от бюджета на Община Варна за 2010 г. 
 
 

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

- съгласуване на План за регулация за УПИ Х, “за паркинг”, кв. 16 и 
УПИ VІІІ-73 “за хотелски комплекс”, кв. 17 и улична регулация от о.т. 205 
до о.т. 208 по ПРЗ на к.к. “Златни пясъци”; 



  - съгласуване на План за регулация и застрояване за УПИ І-167 “за 
ниско етажно курортно строителство”, УПИ ХІІ-168 “за ниско етажно 
курортно строителство” и УПИ ХІІІ-797 “за трафопост”, кв. 36 по план 
извадка от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”; 

- приемане на изработения ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-79, ХХІ-79, ХХІІ-
79, ХХІІІ-79 от кв. 1 и УПИ VІІ-79, VІІІ-79, ІХ-79 и Х-79 от кв. 2 и улична 
регулация от о.т. 4 до о.т. 8, о.т. 4 до о.т. 181 по плана на зона СОП 4.2 на 
землище с. Тополи, община Варна; 

 - вземане на решение за пристрояване и отдаване право на строеж да 
не бъдат разглеждани от комисиите към Общински съвет - Варна без 
съгласувателно становище от дирекция «АГУП»;  

- създаване на Работна група от 5 общински съветници членове на 
ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места”, за  извършване на обществен 
контрол по изпълнение на СМР.  
 
 

6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки 
дейности и спорт” относно: 

- приемане на Програма “Младежки дейности - 2010 г.”;   
- приемане на Програма “Спорт - 2010 г.”;   
- приемане на Програма “Социален туризъм - 2010 г.”  

 
 

7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура, 
вероизповедания, медии” относно: 

- приемане на План за организацията на фазите по управление и 
реализация на програмното събитие на ЕС “Европейска столица на 
културата” на град Варна; 

- задължаване на Кмета на Община Варна да определи конкретни 
служители от общинската администрация, на които да бъде възложено 
осъществяването на всички действия, свързани с изпълнението на плана; 

- участие на Община Варна като партньор на местно ниво в Проект 
№00071115 - Програма "Българските библиотеки - място за достъп до 
информация и комуникация за всеки" – Програма  Глоб@лни библиотеки – 
България.  
 

8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и 
образование” относно: 

- приемане на Общинска програма за мерките за насърчаване на 
творческите заложби на деца и студенти  с изявени дарби през 2010 година  
в размер на 48 000 лв.; 



- приемане на  Общинска програма за начално обучение по шахмат 
във варненските училища през 2010 г. в размер на 14 500 лв., от които 4 500 
лв. – от Дирекция „Образование”; 

- приемане на Общинска програма за квалификация и насърчаване 
на научните и педагогическите кадри в Община Варна през 2010 г. в размер 
на 90 000 лв. 
 
 

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

- отпускане на персонална пенсия на детето Мария Пламенова 
Високова; 

- отпускане на персонална пенсия на детето Деница Даниелова 
Георгиева; 

- отпускане на персонална пенсия на детето Кристиян Чавдаров 
Никифоров; 

- даване на съгласие за намаляване на капацитета на Дoм за стари хора 
„Гергана” – Варна с десет места или от 110 места на 100 места, считано от 
01.03.2010 година. 
 

10. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Европейски 
въпроси и международно сътрудничество” относно: 

- даване на съгласие, разходите в размер на 104 550 EUR (204 482,02 
лева) за мостово финансиране при изпълнението на проект «Форми на 
адаптиране към климатичните промени чрез териториални стратегии» 
(F:ACTS!) да се покриват от Бюджета на Община Варна и/или заемни 
средства, преди същите да бъдат възстановени от Договарящия орган по 
програма «INTERREG lУС».  

- даване на съгласие, съфинансирането в размер на 18 450 EUR (36 
085,06 лева) по проект „Форми на адаптиране към климатичните промени 
чрез териториални стратегии” (F:ACTS!) по програма «INTERREG IVC», да 
се покрива от средствата, определени за съфинансиране на проекти в 
Бюджета на Община Варна.  

 
- даване на съгласие, Община Варна да участва като партньор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за 
транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа по проект "Схема за 
управление на мобилностга в Югоизточна Европа (SEE MMS)", като след 
одобрение на проекта и подписване на договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, разходите по изпълнението му да се 
покриват от средствата определени за съфинансиране на проекти в Бюджета 
на Община Варна и/или заемни средства, преди същите да бъдат 
възстановени от Договарящия орган; 



- даване на съгласие, съфинансирането в размер на 190 650 EUR 
(равностойността на 372 879 лева) по проект "MOВISEC - Мобилни 
инициативи за устойчиви европейски общности" по програма "ACTIONS IN 
ТНЕ FIELD OF URВAN MOBILIТY" (Дейности в областта на градската 
мобилност), да се покриват от средствата, определени за съфинансиране на 
проекти в Бюджета на Община Варна, като средствата да бъдат преведени от 
Община Варна по банковата сметка на проекта на две части, както следва: 
през четвърто тримесечие на 2010 г. - 177 295 лв. и през 2011 г. -195 584  лв. 
 
 

11. Разглеждане на предложение за решение от Комисията за 
провеждане на конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с 
ограничена отговорност с общинско имущество - лечебно заведение - 
"Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със 
стационар - Варна” ЕООД за определяне на кандидата, спечелил конкурса, 
и класиране по ред на следващите участници. 
 
 

12. Разглеждане на предложение за решение от Комисията за 
провеждане на конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с 
ограничена отговорност с общинско имущество - лечебно заведение - 
"Диагностично-консултативен център „Свети Иван Рилски” – 
Аспарухово - Варна” ЕООД за определяне на кандидата, спечелил 
конкурса, и класиране по ред на следващите участници. 
 

13. Разглеждане на предложение за решение от Комисията за 
провеждане на конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с 
ограничена отговорност с общинско имущество - лечебно заведение - 
"Диагностично-консултативен център „Чайка” ЕООД за определяне на 
кандидата, спечелил конкурса, и класиране по ред на следващите участници. 

   
 
14. Разглеждане на предложение за решение от Комисията за 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с 
ограничена отговорност с общинско имущество - лечебно заведение - 
"Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение 
„Проф. д-р Д. Стаматов" - Варна” ЕООД за определяне на кандидата, 
спечелил конкурса, и класиране по ред на следващите участници. 
 

15. Разглеждане на заявление от Борислав Светломиров Златев, вх. № 
ОС-10-94-Б(1)/14.01.2010 г., и заявление вх. № ОС-10-44-К(1)/17.02.2010 
г.,относно освобождаването им от Съвета на директорите на „Паркинги и 
гаражи – Варна” ЕАД. 



 
16. Разглеждане на отчет за извършените разходи от Председателя на 

Общински съвет - Варна за командировки в страната за периода от 01.10.2009 
г. до 31.12.2009 г.   

 
17. Попълване съставите на ПК и ВрК към Общинския съвет Варна. 
 
18. Разглеждане на молба от д-р Петър Николаев Липчев, вх. № ОС-

10-94-П(1)/17.02.2010 г.относно освобождаването му като контрольор на 
„Дентален център І – Варна” ЕООД и избор на нов контрольор на 
„Дентален център І – Варна” ЕООД. 

 

/за – 44, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 



І. 

По точка първа от дневния ред: 

Питания и отговори на питания. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

 Г-н Кмете, защо пилоните на двете знамена – националното и на 

Европейския съюз, които са монтирани на „Почивка” толкова дълги месеци 

са вече без знамена? Например, такива пилони има по почти входно-

изходни пунктове на митниците – където няма такива специалисти с такива 

възможности – знамената се веят, а във Варна – морската столица на 

България, не можем да намерим сили да издигнем знамената... Повярвайте 

ми, независимо кой ги измисли и кой ги сложи, те са една много добра идея 

и тя трябва да бъде продължена! 

 

 Кирил ЙОРДАНОВ  - Кмет на община Варна 

 Не е община Варна инициатора, ние подпомогнахме реализацията на 

този проект в прагматичната му част, от само себе си се разбира, че знамена 

с такава площ при тези ветрове, които имахме с десетки км в секунда, са 

несъвместими – най-малкото, като сигурност на хората и на съоръжението, 

но най-вече – и това е ориентирано към бъдещето и аз подкрепям тази идея 

– тези сериозни устройства трябва да бъдат стопанисвани от някого, защото 

се и повреждат... Нямаме нищо против община Варна да поеме издръжката 

им занапред, но очакваме да получим документацията за тях, за да поемем 

грижата за тях. Още при издигането на флаговете беше ясно, че през зимата 

те ще бъдат прибирани, тъкмо поради мащаба и уязвимостта им от зимните 

неблагополучия. Готови сме, чакаме документацията и с удоволствие ще 

поддържаме съоръженията, които аз приемам за хубави и поставени на 

удачно място. 

 



Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

 Има ли някакво решение, което би могъв ОбС да вземе, за да се 

ускори тази операция, защото за външния наблюдател е несериозна 

разправията между Областен управител и Община Варна да е пречка да 

бъдат вдигнати знамената... 

 

 

 

 

 



ІІ. 
По точка  втора от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 

стопанство” относно: 
- вземане на решение за безвъзмездно придобиване в 

собственост в полза на Община Варна на имоти – частна държавна 
собственост, включени в капитала на НК „Железопътна 
инфраструктура”, попадащи в трасето на ул. „Девня”, в участъка от 
бензиностанция „Шел” до ул. „Ал. Дякович”, съгласно Разрешение за 
строеж № 7/ГИ/06.02.2006 г. от Главен архитект на Община Варна; 

- вземане на решение за безвъзмездно придобиване в 
собственост в полза на Община Варна на имоти – частна държавна 
собственост и имот  - публична държавна собственост, след 
обявяването му за частна държавна собственост, включени в капитала 
на НК „Железопътна инфраструктура”, попадащи в трасето на ул. 
„Девня”, в участъка от о.т. 3295 до о.т. 3337 в гр. Варна, съгласно 
Разрешение за строеж № 200/ГИ/31.03.2009 г., издадено от Директор на 
дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” в Община 
Варна; 

- даване на съгласие да бъде бракуван рентгенов апарат ТУР Д 
800 с инв. № 74, фабричен № 87901/165, с нулева балансова стойност, 
собственост на "Диагностично-консултативен център ІІІ - Варна" 
ЕООД; 

- приемане на “Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2010 г.”. 
      - задължаване Кмета на Община Варна да публикува обява от 
името на Община Варна в местните ежедневници с цел закупуване на 
недвижим/и/ имот/и/ във връзка с разширяване на гробищен парк 
Запад, с. Тополи; 
      - създаване на работна група по чл. 30, ал. 4 от „Правилник за  
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”,  с цел 
проучване предложения за закупуване на недвижим/и/ имот/и/, 
граничещ/и/ с гробищен парк Запад, с. Тополи, във връзка с 
разширяване на гробищен парк Запад, с. Тополи. 
     Докл. В. АНГЕЛОВА – Председател ПК 
 
 
 



Общ брой присъстващи общински съветници – 43 
 
Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

 1945-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 5 
изр. 2 от ЗОС във връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗДС и във връзка с чл.4, ал.1 от 
НРПУРОИ, по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-
0400/241/22.01.2010 г. и писмо от Зам. Министъра на регионалното 
развитие и благоустройството с вх. № РД-5-0400/241/01.02.2010 г., 
Общински съвет – Варна взема решение за безвъзмездно придобиване в 
собственост в полза на Община Варна на имоти – частна държавна 
собственост, включени в капитала на НК „Железопътна инфраструктура”, 
попадащи в трасето на ул. „Девня”, в участъка от бензиностанция 
“Шел” до ул. „Ал.Дякович”, съгласно Разрешение за строеж № 
7/ГИ/06.02.2006 г. от Главен архитект на Община Варна, а именно: 
 
 

 

№ Идентификац. 
номер на имот 
по кадастрална  
карта   

Граници 
на имота 

Администра 
тивен адрес 

Площ  АДС  Вписване в 
СВ – АВ –  
гр.Варна 

1. № 10135.65.39 № 10135.65.5;  
10135.65.4;  
10135.1506.14 
 и 10135.65.41 

Ул.”Девня”№ 15 55,00 № 7442/18.11.09 г  16.12.2009 г., том 
LXXV, № 133, 
вх.регистър 26304, 
дело № 16295 

2. № 10135.65.40 № 10135.65.11;  
10135.65.4 и  
10135.65.41 

Ул.”Девня” № 11 65,00 № 7444/18.11.09 г  16.12.2009 г., том 
LXXV, № 11, 
вх.регистър 26284, 
дело № 162 

3. № 10135.65.41 № 10135.65.4;  
10135.65.18;  
10135.65.42;  
10135.65.39;  
10135.65.40;  
10135.65.5;  
10135.65.11 и  
10135.1506.14 

Ул.”Девня” № 11 2655,00 № 7452/18.11.09 г  16.12.2009 г., том 
LXXV, № 127, 
вх.регистър 26294, 
дело № 16287 



4. № 10135.65.42 № 10135.65.14;  
10135.65.18;  
10135.65.43;  
10135.65.41;  
10135.1506.14 и  
10135.65.4 

Ул.”Девня” № 5 187,00 № 7451/18.11.09 г  16.12.2009 г., 
том LXXV, № 
114, вх.регистър 
26279, дело № 
16273 

5. № 10135.65.43 № 10135.65.14; 
10135.65.18; 10135  
10135.65.44; 10135  
и 10135.1506.14 

Ул.”Девня” № 9 273,00 № 7449/18.11.09 г  16.12.2009 г., том 
LXXV, № 140, 
вх.регистър 26312, 
дело № 16302 

6. № 10135.65.44 № 10135.65.14; 
10135.65.17; 10135.  
10135.65.45; 10135.   
10135.1506.14 

Ул.”Девня” № 17 16,00 № 7445/18.11.09 г  16.12.2009 г., том 
LXXV, № 122, 
вх.регистър 26289, 
дело № 16282 

7. № 10135.65.45 
 

№ 10135.65.19; 
10135.65.18; 10135  
10135.65.44; 
10135.1506.14 и 
10135.65.17 

Ул.”Девня” № 7 92,00 № 7447/18.11.09 г  16.12.2009 г., том 
LXXV, № 135, 
вх.регистър 26309, 
дело № 16297 

8. № 10135.65.46 № 10135.65.18; 
10135.1506.14; 
10135.65.45 и 
10135.65.19 

Ул.”Девня” № 5 43,00 № 7450/18.11.09 г  16.12.2009 г., том 
LXXV, № 144, 
вх.регистър 26307, 
дело № 16306 

 ОБЩО:    3386,00   
 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна, 

сключването на договор с Областния управител на Варненска област за 
безвъзмездно  прехвърляне в собственост на Община Варна на имотите, 
след решение на Министерски съвет на Република България. 

 
 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1946-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 5 
изр. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 54, ал. 1  от ЗДС и във връзка с чл. 4, ал. 1 
от НРПУРОИ, предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9302/13/01.02.2010 г. и писмо от Зам. Министъра на регионалното 
развитие и благоустройството с вх. № РД-5-0400/241/01.02.2010 г., 
Общински съвет – Варна взема решение за безвъзмездно придобиване в 
собственост в полза на Община Варна на имоти – частна държавна 
собственост и имот - публична държавна собственост, след обявяването му 
за частна държавна собственост, включени в капитала на НК 
„Железопътна инфраструктура”, попадащи в трасето на ул. „Девня”, в 
участъка от о.т.3295 до о.т.3337 в гр. Варна, съгласно Разрешение за 
строеж № 200/ГИ/31.03.2009 г., издадено от Директор на дирекция 
“Инженерна инфраструктура и благоустрояване” в Община Варна, а 
именно: 
 

№ Идентификацион
ен номер на имот 
по кадастрална 

карта   

Граници на 
имота 

Администр
ативен 
адрес 

Площ  
Кв.м. 

АДС Вписване в 
СВ – АВ – 
гр.Варна 

1. № 10135.1510.37 10135.1510.5; 
10135.1510.38; 
10135.1510.1; 
10135.1510.36; 
10135.1510.35  
и 10135.1510.4 

Южна 
промишлена 
зона 

4753,00 № 7461/03.12.2009 
г. – частна 
държавна 
собственост 

22.12.2009 г., 
том  LXXХ, № 
11, 
вх.регистър 
27273,  дело 
№ 17009 

2. № 10135.1510.36 10135.1510.37; 
10135.1510.5; 
10135.1510.35 
и 10135.1510.4 

Южна 
промишлена 
зона 

4,00 № 7460/03.12.2009 
г. – частна 
държавна 
собственост 

16.12.2009 г., 
том  LXXV, № 
131, 
вх.регистър 
26301,  дело 
№ 16292 

3. № 10135.1510.35 10135.1510.2; 
10135.1510.4; 
10135.1510.37; 
10135.1510.1; 
10135.1510.36; 
10135.3514.64
8; 
10135.1510.34 
и 10135.1510.3 

Южна 
промишлена 
зона 

278,00 № 7471/10.12.2009 
г. – частна 
държавна 
собственост 

22.12.2009 г., 
том  LXXІХ, 
№ 420, 
вх.регистър 
27406,  дело 
№ 17125 



4. № 10135.1510.34 10135.1510.3; 
10135.1510.2; 
10135.1510.35; 
10135.3514.64
8 и 
10135.3514.32
7 

Южна 
промишлена 
зона 

3,00 № 7468/08.12.2009 
г. – частна 
държавна 
собственост 

22.12.2009 г., 
том  LXXІХ, 
№ 1, 
вх.регистър 
27260,  дело 
№ 1699 

5. № 10135.65.47 10135.65.1; 
10135.1506.88
6; 
10135.1506.14 
и 
10135.1506.88
5 

Пл.”П.Славе
йков” № 1 

216,00 № 7458/02.12.2009 
г. – публична 
държавна 
собственост 

16.12.2009 г., 
том  LXXV, № 
157, 
вх.регистър 
26338,  дело 
№ 16320 

 ОБЩО:   5254,00   
 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна, 

сключването на договор с Областния управител на Варненска област за 
безвъзмездно  прехвърляне в собственост на Община Варна на имотите, след 
решение на Министерския съвет на Република България. 

 
 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 
 
 
 
 
 
 

 1947-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 
17, ал. 1 НРУПСОВЧКТД и по повод на докладна записка с вх. № ОС-9-
7400/11/07.12.2009 г., от д-р Ив. Василева – управител на “ДКЦ ІІІ – 
Варна” ЕООД с вх. № ОС-9-7400/11/07.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде бракуван рентгенов апарат ТУР Д 800 с 
инв. № 74, фабричен № 87901/165, с нулева балансова стойност, 
собственост на дружеството.  

 
 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 

 
 
 
 



1948-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 
ЗОС и  по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9302/3/18.01.2010 г., Общински съвет – Варна  приема “Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2010 г.”, съгласно приложение № 1, като прогнозата за 
очакваните приходи и необходими разходи, свързани с придобиването, 
управлението и разпореждането с имоти общинска собственост, е 
следната: 

 
Приходи 
От предоставяне на имоти под наем             450 000 лв. 
От продажба на имоти-общинска собственост    18 915 000 лв. 
по реда на ЗОС 
От учредяване възмездно право на ползване            9 000 лв. 
за срок от 1 /една/ година 
От концесии                                609 000 лв. 
    Всичко приходи:     19 983 000 лв. 

 
Разходи 
За отчуждаване на имоти за изграждане на                             15 262 000 лв. 
нови трасета на градската инфраструктура 
За разработване на подробни устройствени                                  100 000 лв. 
планове за имоти-общинска собственост 
За ремонти на жилища-общинска собственост,                            100 000 лв. 
самосрутващи се 
За съставяне на технически паспорти на имоти-                          130 000 лв. 
общинска собственост 
Други разходи, свързани с дейност на Дирекция „ОС”              155 000 лв. 
              Всичко разходи:                                           15 747 000 лв. 
 

 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 31, против – 0, въздържали се – 11, отсъстват – 9/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 1949-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна в 
еднодневен срок от вземане на настоящото решение да публикува обява – 
във всички местни ежедневници и регионалното приложение на вестник 
“24” часа и вестник “Труд”, както и на официалната страница на Община 
Варна в Интернет и на информационното табло на км. „Тополи”, с която 
да бъдат поканени собствениците на недвижими имоти, граничещи с 
гробищен парк „Запад”, с. Тополи, в срок до 02.03.2010 г. да отправят 
предложения до Община Варна за закупуване на имотите им с цел 
разширяване на парка. 

 /за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 

  
              1950-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 4 
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна, реши: 
            І. Създава Работна група в състав от трима Общински съветници и 
двама представители на общинската администрация, както следва: 

1. Орлин Симеонов – Председател 
2. Владимир Тонев 
3. Красимир Минков Маринов; 
4. Теодора Трендафилова – Директор на Дирекция “Общинска 

собственост” 
5. Валентина Илиева – Началник отдел  “Кадастър и регулация” 
Със следната задача: в двуседмичен срок след изтичане на срока от 

публикуване на обявата по решение № 1949-2(20)/17.02.2010 г. да разгледа 
постъпилите предложения, проведе преговори и извърши необходимите 
проучвания, относно възможността за закупуване на недвижим имот, 
граничещ с гробищен парк “Запад” - с. Тополи.  

ІІ. Задължава Работната група регулярно да докладва на ПК 
“Собственост и стопанство” за постигнатите резултати. 
  ІІІ. Определя срок на действие на Работната група до следващо 
заседание на Общински съвет – Варна.  
 /за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

 

 



 



ІІІ. 

По точка  трета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация  и следприватизационен контрол относно: 
- приемане на отчет за изпълнението на Годишния план за 

приватизация за 2009 г.за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.; 
- приемане на Годишен план за приватизация за 2010 г.; 
- откриване на процедури за приватизация на обекти по 

приходната част на Годишния план за приватизация за 2010 г.; 
- приемане на анализ на правното състояние, информационен 

меморандум и приватизационна оценка на обекти по приходната част 
на Годишния план за приватизация за 2010 г.; 

- приемане на метод и условия за провеждане на 
приватизационни процедури за обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2010 г.; 

- следприватизационен контрол по Договор № ОС-2-
9200(66)/18.10.2002 г. в изпълнение на решение на ОбС – Варна № 1885-
5(19)/09.12.2009 г. 

Докл.:Т. ТРЕНДАФИЛОВА – Председател 
Комисия по приватизация  и 
следприватизационен контрол 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 43 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1951-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна приема “Отчет за изпълнението на Годишния план за 
приватизация за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.”, съгласно 
приложение. 
 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

 

 

 

1952-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, в изпълнение 
на чл.6, ал.2 от ЗПСК и във връзка с проект за решение №1317-
7/15/20.05.2009г., Общински съвет – Варна изважда от точка ІІІ – “От 
реализиращи се сделки към 31.12.2010г.” по приходната част на Годишния 
план за приватизация за 2010г. общински нежилищен имот, находящ се в 



гр.Варна, ж.к.”Чайка” №170 – масивна едноетажна сграда с идентификатор 
10135.2562.32.3 и застроена площ 97,00кв.м.; изба с площ 45,00кв.м. и 
масивна едноетажна сграда (склад) с идентификатор 10135.2562.32.4 и 
застроена площ 56,00кв.м. по Акт за общинска собственост 
№2469/23.12.2002г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 

 
1953-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл.6, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна допълва точка 
ІІІ – “От реализиращи се сделки към 31.12.2010г.” по приходната част на 
Годишния план за приватизация за 2010г. с общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Христо Ботев” №18, вх.1 – ателие №1 със 
застроена площ 88,50кв.м., ведно с изба №337 с площ 11,47кв.м, заедно с 
0.019318% идеални части от общите части на сградата и от правото на 
строеж по Акт за общинска собственост №5927/16.11.2009г.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 

 

1954-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 
изпълнение на чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна допълва точка 
ІІІ – “Приватизация на дялове и акции – собственост на Община Варна от 
търговски дружества” по приходната част на Годишния план за 
приватизация за 2010 г. с участието на Община Варна – 4 720 броя 
поименни акции – в капитала на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

 

 

Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 

Следващото предложение за решение от комисията е: На основание 

чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – 

Варна приема “Годишен план за приватизация за 2010 г.”, съгласно 

приложение. 



д-р Ивайло МИТКОВСКИ 

Предлагам от Годишния план за приватизация за 2010 г.да отпадне в 

раздел ІІІ, позиция 7 – нежилищен имот на бул. „Мария Луиза” № 11 – 

втори надпартерен етаж. Ако си спомняте, преди едно заседание точно за 

този имот с 1 глас не ни достигна да го дадем за определен период от време 

за безвъзмездно ползване на неправителствена организация „Алианз 

Франсез”. Сега, с това решение, ние искаме и да ги извадим от този имот, 

което според мен е меко казано, некоректно от Община Варна към един 

неин дългогодишен партньор във всякакви мероприятия и то безкористен 

партньор. Още повече, доколкото знам, те са изпратили и писмо до нас, с 

което изявяват желанието си за продължаване на договорните си 

задължения срещу общински наем.  

Предложението ми е да отпадне от Програмата за приватизация. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, аз потвърждавам, че наистина има такова писмо пристигнало 

до мен. 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Аз счита, че правилно е залегнало в Програмата за приватизация и 

още повече – за този имот от 2007 г.до сега мисля, че Алианс Франсез не са 

плащали никакъв наем, защото те са били с изтекъл договор към 2007 г., а 

сега сме 2010 г. и никой не им е събирал наем за тези години. Така че 

правилно следва да бъде приватизиран и ще се убедите, че накрая те ще си 

го купят сами. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Проведохме разговори с тях, колегата Митковски е абсолютно прав, 

като каза, че 1 глас не стигна за безвъзмездно предоставяне на този имот на 



предното заседание. След проведените разговори те са съгласни да бъде 

възмездно и да останат на това място. Все пак, имат 100 годишна история 

във Варна и мисля, че не е случайно дружество, така че коректно наистина е 

да се извади, според мен, от Годишната програма за приватизация; 

гласуването ще покаже. 

 

ПРОЕКТ     ЗА     РЕШЕНИЕ: 

 1955-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 
изпълнение на чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна решава от 
Годишния план за приватизация за 2010 г.да отпадне в раздел ІІІ, позиция 7 
– нежилищен имот на бул. „Мария Луиза” № 11 – втори надпартерен етаж. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 23, против – 11, въздържали се – 6, отсъстват – 11/ 

 Решението не се приема. 

 

 

1956-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна приема “Годишен план за приватизация 
за 2010 г.”, съгласно приложение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 36, против – 2, въздържали се – 1, отсъстват – 12/ 

 

 

1957-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Христо Ботев” №18, вх.1 – ателие №1, предмет 
на Акт за частна общинска собственост №5927/16.11.2009г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта.  

 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

 



1958-3. На основание чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 
връзка с чл.5, ал.2, т.5 от НВИДСППСКВПП и свои решения №  1957-
3(20)/17.02.2010 г., №988-4/11/09,11.12.2008г. и №989-4/11/09,11.12.2008г., 
Общински съвет – Варна  решава да бъде открита процедура чрез пряко 
договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен 
меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Христо Ботев” №18, вх.1 – ателие, предмет на 
Акт за частна общинска собственост №5927/16.11.2009г., като възлага на 
Кмета на Община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние - Иван Василев 

Карабоев /правоспособен юрист/; 
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 

меморандум - ЕТ “Макен – Марин Михайлов” /независим оценител/. 
 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 
 

1959-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.4, ал.2 от ЗПСК, 
Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на участието на Община Варна 
– 4 720 броя поименни акции, представляващи 0,014% от капитала на 
„Сосиете Женерал Експресбанк” АД. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки, обезпечаване на 
вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.  

 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

 
 
 

 
1960-3. На основание чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.2, т.4 от НВИДСППСКВПП и свои решения № 1959-
3(20)/17.02.2010 г., №988-4/11/09,11.12.2008г. и №989-4/11/09,11.12.2008г., 
Общински съвет – Варна  решава да бъде открита процедура чрез пряко 
договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен 
меморандум и приватизационна оценка на участието на Община Варна – 
4 720 броя поименни акции, представляващи 0,014% от капитала на „Сосиете 
Женерал Експресбанк” АД, като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 



За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова /правоспособен юрист/; 
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 

меморандум Петка Димитрова Христова” /независим оценител/. 
 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
1961-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.3 и чл.12, 

ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните 
оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, Общински съвет 
– Варна приема анализи на правното състояние, информационни 
меморандуми и приватизационни оценки на обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2010г., както следва: 

1. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Охрид” №25 по АОС №218/28.07.1997г. – 
магазин, изготвен от Иван Василев Карабоев – правоспособен юрист. 

2. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Охрид” №25 по АОС 
№218/28.07.1997г. – магазин, изготвени от Цвета Василева Вълчева – 
лицензиран оценител. 

3. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Дрин” №65, блок 4 по АОС №754/ 14.07.1998г. – 
магазин, изготвен от Томина Николова Томова – правоспособен юрист. 

4. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Дрин” №65, блок 4 
по АОС №754/ 14.07.1998г. – магазин, изготвени от Кичка Тодорова 
Кателиева – лицензиран оценител. 

5. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, местност ”Салтанат” – Почивка по АОС 
№938/18.12.1998г. – едноетажна масивна сграда, изготвен от Иван Василев 
Карабоев – правоспособен юрист. 

6. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, местност ”Салтанат” – 
Почивка по АОС №938/18.12.1998г. – едноетажна масивна сграда, изготвени 
от “Форум” ЕООД – лицензиран оценител. 

7. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Мусала” №7 по АОС №3908/05.06.2006г. – 
едноетажна сграда и идеални части от земя, изготвен от Томина Николова 
Томова – правоспособен юрист. 



8. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Мусала” №7 по АОС 
№3908/05.06.2006г. – едноетажна сграда и идеални части от земя, изготвени 
от Цветана Георгиева Ангелова – лицензиран оценител. 

9. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Мария Луиза” №11 по АОС №479/13.01.1998г. – 
втори надпартерен етаж, изготвен от Иван Василев Карабоев – 
правоспособен юрист. 

10. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Мария Луиза” №11 
по АОС №479/ 13.01.1998г. – втори надпартерен етаж, изготвени от 
”Булкарго” ООД – лицензиран оценител. 

11. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Съборни” №44 по АОС №1261/02.07.1999г. – 
сгради и идеални части от земя, изготвен от Томина Николова Томова – 
правоспособен юрист. 

12. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Съборни” №44 по 
АОС №1261/ 02.07.1999г. – сгради и идеални части от земя, изготвени от 
“Галакт” ООД – лицензиран оценител. 

 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 13/ 

 
 

 
 

1962-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 
ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №1873-5/19/09.12.2009г. за откриване на процедура за приватизация 
на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Охрид” №25 по 
АОС №218/28.07.1997г. и представляващ магазин с идентификатор 
10135.1506.744.1.5, намиращ се в партера на триетажна жилищна сграда със 
застроена площ 21,60кв.м., заедно със съответните идеални части от общите 
части на сградата и от дворното място, представляващо поземлен имот с 
идентификатор 10135.1506.744, цялото с площ 244,00кв.м., Общински съвет 
– Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Охрид” №25 по 
АОС №218/28.07.1997г. и представляващ магазин с идентификатор 
10135.1506.744.1.5, намиращ се в партера на триетажна жилищна сграда със 
застроена площ 21,60кв.м., заедно със съответните идеални части от общите 



части на сградата и от дворното място, представляващо поземлен имот с 
идентификатор 10135.1506.744, цялото с площ 244,00кв.м. при начална 
тръжна цена 58 600лв. /петдесет и осем хиляди и шестстотин лева/. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 5 860лв. /пет хиляди осемстотин и 
шестдесет лева/. 

9. Депозит в размер на 5 860лв. /пет хиляди осемстотин и шестдесет 
лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския 
закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и 
нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 
15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 



13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в зала “37” в сградата на 
Община Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 860лв. /пет 
хиляди осемстотин и шестдесет лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 

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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

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

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

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



14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия 
Добринова, Анна Радева, Иван Луков, Красимир Минков Маринов, Медиха 
Мехмед–Хамза и Петко Бойновски; резервни членове: Пламен Начков и 
Дилбер Вейсалова и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200лв. /двеста лева/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 
произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, преди 
подписване на приложения към тръжната документация договор.  

 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата и 
придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга цена. 

 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 



 
 

1963-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 
ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №1874-5/19/09.12.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Дрин” №65, блок 4 по АОС №754/14.07.1998г. и представляващ магазин 
за хранителни стоки с вход откъм ул.”Хараламби Ангелов”, намиращ се в 
подблоковото пространство на осеметажен жилищен блок със застроена 
площ 24,74кв.м., заедно със съответните идеални части от подблоковото 
пространство, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Дрин” №65, блок 4 
по АОС №754/14.07.1998г. и представляващ магазин за хранителни стоки с 
вход откъм ул.”Хараламби Ангелов”, намиращ се в подблоковото 
пространство на осеметажен жилищен блок със застроена площ 24,74кв.м., 
заедно със съответните идеални части от подблоковото пространство при 
начална тръжна цена 35 500лв. /тридесет и пет хиляди и петстотин лева/. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 3 550лв. /три хиляди петстотин и 
петдесет лева/. 

9. Депозит в размер на 3 550лв. /три хиляди петстотин и петдесет 
лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 



кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския 
закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и 
нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 
15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 14.00 часа в зала “37” в сградата на 
Община Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 550лв. /три 
хиляди петстотин и петдесет лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 

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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 



14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

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

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

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

14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Пламен Начков, членове: Анелия 
Добринова, Добромир Кондов, Пламен Войков, Пламен Пенев, Цветелина 
Тънмазова и Петко Бойновски; резервни членове: Теодора Трендафилова и 
Ради Радев и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете 
и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200лв. /двеста лева/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 
произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 



непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, преди 
подписване на приложения към тръжната документация договор.  

 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата и 
придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга цена. 

 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 
 
 

 
1964-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 

ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №1875-5/19/09.12.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
Приморски парк, местност ”Салтанат” – Почивка (местност ”Салтанат” 
№81) по АОС №938/18.12.1998г. и представляващ едноетажна масивна 
сграда с идентификатори 10135.536.78.1 – застроена площ 246кв.м. и 
10135.536.78.2 – застроена площ 43кв.м., съгласно кадастрална карта на 
Приморски парк – местност ”Салтанат”, заедно с правото на строеж, 
състояща се от склад, две гаражни клетки с врати на изток и работилници, 
Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, Приморски парк, 
местност ”Салтанат” – Почивка (местност ”Салтанат” №81) по АОС 
№938/18.12.1998г. и представляващ едноетажна масивна сграда с 
идентификатори 10135.536.78.1 – застроена площ 246кв.м. и 10135.536.78.2 
– застроена площ 43кв.м., съгласно кадастрална карта на Приморски парк – 
местност ”Салтанат”, заедно с правото на строеж, състояща се от склад, две 
гаражни клетки с врати на изток и работилници при начална тръжна цена 68 
900лв. /шестдесет и осем хиляди и деветстотин лева/. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 



1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 6 890лв. /шест хиляди осемстотин и 
деветдесет лева/. 

9. Депозит в размер на 6 890лв. /шест хиляди осемстотин и деветдесет 
лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския 
закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и 
нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 
15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в зала “37” в сградата на 
Община Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 



14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 6 890лв. /шест 
хиляди осемстотин и деветдесет лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 

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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

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

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

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

14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 



15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия 
Добринова, Снежана Донева, Красимир Маринов Маринов, Красимир 
Симов, Веселин Марешки и Петко Бойновски; резервни членове: Пламен 
Начков и Цанко Цветанов и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на 
комисията в размер на 200лв. /двеста лева/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 
произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, преди 
подписване на приложения към тръжната документация договор.  

 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата и 
придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга цена. 

 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 
 
 
 



1965-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 
ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №1876-5/19/09.12.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Мусала” №7 по АОС №3908/05.06.2006г. и представляващ сграда на 
един етаж с идентификатор 10135.1507.583.2 и застроена площ 91,00кв.м. и 
земя с площ 41,00кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.1507.583, целия с площ от 660,00 кв.м., Общински съвет – Варна 
реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Мусала” №7 по 
АОС №3908/05.06.2006г. и представляващ сграда на един етаж с 
идентификатор 10135.1507.583.2 и застроена площ 91,00кв.м. и земя с площ 
41,00кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.583 
и площ 660,00кв.м. при начална тръжна цена 163 000лв. /сто шестдесет и три 
хиляди лева/. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 16 300лв. /шестнадесет хиляди и 
триста лева/. 

9. Депозит в размер на 16 300лв. /шестнадесет хиляди и триста лева/, 
платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 
при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 



състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския 
закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и 
нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 
15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 14.00 часа в зала “37” в сградата на 
Община Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 16 300лв. 
/шестнадесет хиляди и триста лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 

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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 



приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

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

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

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

14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Пламен Начков, членове: Анелия 
Добринова, Медиха Мехмед–Хамза, Красимир Минков Маринов, Ради 
Радев, Цанко Цветанов и Петко Бойновски; резервни членове: Теодора 
Трендафилова и Анна Радева и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на 
комисията в размер на 200лв. /двеста лева/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 
произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 



V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, преди 
подписване на приложения към тръжната документация договор.  

 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата и 
придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга цена. 

 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 
 
 

 
ПРОЕКТ     ЗА      РЕШЕНИЕ: 

1966-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 
ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №1877-5/19/09.12.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Мария Луиза” №11 по АОС №479/13.01.1998г. и представляващ втори 
надпартерен етаж с идентификатор 10135.1504.221.1.2 и застроена площ 
161,10кв.м. от шестетажна масивна сграда, заедно със съответните идеални 
части от общите части на сградата, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Мария Луиза” №11 
по АОС №479/ 13.01.1998г. и представляващ втори надпартерен етаж с 
идентификатор 10135.1504.221.1.2 и застроена площ 161,10кв.м. от 
шестетажна масивна сграда, заедно със съответните идеални части от 
общите части на сградата при начална тръжна цена 328 800лв. /триста 
двадесет и осем хиляди и осемстотин лева/. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 



7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 32 880лв. /тридесет и две хиляди 
осемстотин и осемдесет лева/. 

9. Депозит в размер на 32 880лв. /тридесет и две хиляди осемстотин и 
осемдесет лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и 
BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския 
закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и 
нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 
15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в зала “37” в сградата на 
Община Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 32 880лв. 
/тридесет и две хиляди осемстотин и осемдесет лева/, платими по сметка 



IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 

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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

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

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

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

14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 



16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия 
Добринова, Дилбер Вейсалова, Добромир Кондов, Красимир Симов, 
Красимир Маринов Маринов и Петко Бойновски; резервни членове: Пламен 
Начков и Веселин Марешки и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на 
комисията в размер на 200лв. /двеста лева/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 
произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, преди 
подписване на приложения към тръжната документация договор.  

 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата и 
придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга цена. 

 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 11, против – 10, въздържали се – 13, отсъстват – 17/ 

 Решението не се приема. 
 

 
 
 

1967-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 
ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №1878-5/19/09.12.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Съборни” №44 по АОС №1261/02.07.1999г. и представляващ сгради: 



втори етаж от масивна двуетажна сграда /до улицата/ със застроена площ 
91,00кв.м., изби с площ 30,50кв.м., представляващи ½ идеална част от 
всички изби с площ 61.00кв.м. и таванска стая с площ 16,45кв.м., заедно с 
63.568% идеални части от общите части на сградата; масивна двуетажна 
пристройка до улицата /без магазина в първи етаж/ със застроена площ 
47,84кв.м. и изба от две помещения с площ 18,78кв.м., заедно с 90% идеални 
части от общите части на сградата; част от масивна сграда, разположена във 
вътрешната част на двора, заемаща дясната половина с разгърната застроена 
площ 106,00кв.м. и земя: 225,75кв.м. идеални части от 330,00кв.м., 
Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Съборни” №44 по 
АОС №1261/ 02.07.1999г. и представляващ сгради: втори етаж от масивна 
двуетажна сграда /до улицата/ със застроена площ 91,00кв.м., изби с площ 
30,50кв.м., представляващи ½ идеална част от всички изби с площ 61.00кв.м. 
и таванска стая с площ 16,45кв.м., заедно с 63.568% идеални части от 
общите части на сградата; масивна двуетажна пристройка до улицата /без 
магазина в първи етаж/ със застроена площ 47,84кв.м. и изба от две 
помещения с площ 18,78кв.м., заедно с 90% идеални части от общите части 
на сградата; част от масивна сграда, разположена във вътрешната част на 
двора, заемаща дясната половина с разгърната застроена площ 106,00кв.м. и 
земя: 225,75кв.м. идеални части от 330,00кв.м. при начална тръжна цена 473 
000лв. /четиристотин седемдесет и три хиляди лева/. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 47 300лв. /четиридесет и седем 
хиляди и триста лева/. 

9. Депозит в размер на 47 300лв. /четиридесет и седем хиляди и триста 
лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 
часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 



10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския 
закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и 
нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 
15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 14.00 часа в зала “37” в сградата на 
Община Варна. 

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 47 300лв. 
/четиридесет и седем хиляди и триста лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 



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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

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

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

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

14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Пламен Начков, членове: Анелия 
Добринова, Снежана Донева, Пламен Войков, Пламен Пенев, Цветелина 
Тънмазова и Петко Бойновски; резервни членове: Теодора Трендафилова и 
Иван Луков и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете 
и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200лв. /двеста лева/. 



ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 
произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, преди 
подписване на приложения към тръжната документация договор.  

 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата и 
придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга цена. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 

 
 
 
 

 
1968-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.3 от ЗПСК 

във връзка със свое решение №1885-5/19/09.12.2009г. и приватизационен 
договор №ОС-2-9200/66/ 18.10.2002 г., Общински съвет – Варна реши: 

Приема изпълнението на поетите задължения с приватизационен 
договор №ОС-2-9200/66/18.10.2002г. на купувача Дамян Тодоров Стилиянов 
за имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Тодор Радев Пенев”, 26 /двадесет и 
шести/ микрорайон, квартал 9 /девети/ и представляващ парцел ІІ /втори/-
общ. с площ 1 080кв.м. /хиляда и осемдесет квадратни метра/, при граници 
на имота: ул.”Тодор Радев Пенев”, парцел І-403 /първи - четиристотин и 
три/, улица, съгласно Акт за общинска собственост №539/14.01.1998г., по 
отношение на инвестиции в размер на 100 000лв. /сто хиляди лева/ и 
осигуряване на заетост по трудов договор на дванадесет човека, съгласно 
протокол на комисията за следприватизационен контрол. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 



ІV. 
По точка  четвърта от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 

бюджет” относно: 
- приемане на окончателен годишен план и отчет на приходите и 

разходите по Бюджета на Община Варна за 2009 г.; 
- приемане на Бюджета на Община Варна за 2010 г. по приходи и 

разходи съгласно Единна бюджетна класификация и приложенията 
към него; 

- приемане на изменения в „Наредба за определянето и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна”; 

- приемане на изменения в Приложение № 1 към „Наредба за 
определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна”; 

- приемане на изменения и допълнения в Приложение № 2 към 
„Наредба за определянето и администриране на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна”; 

- закупуване на  автомобил - санитарна линейка,  за нуждите на 
"Диагностично-консултативен център „Свети Иван Рилски” – 
Аспарухово - Варна” ЕООД, като средствата бъдат отпуснати от 
Бюджет 2010 на Община Варна; 

- сторниране на издадена фактура за периода юни-юли 2009 г. на 
г-н Орлин Димитров в размер на 1 916.25 лв.; 

- вземане на решение с предвидените средства – държавна 
субсидия за „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания 
със стационар - Варна” ЕООД в размер на 1 720 000 лв. да бъде 
извършено финансиране на лечебното заведение  по следния план: 
400 000 лв. - капиталови разходи; 1 320 000 лв. – финансова издръжка; 

- приемане на “Стратегия за развитие на ОДПФЗС – Варна 
ЕООД – Концепция за преструктуриране” и  одобряване на 
“Антикризисна програма  за 2010 година”; 

- освобождаване от такса битови отпадъци по молби на 
граждани; 

- залагане на средства за дофинансиране изграждането на 
„Система за обществено видеонаблюдение” в град Варна; 

- задължително застраховане на имотите – частна общинска 
собственост. 

  - приемане на «Програма за превенция на рисковото поведение 
сред деца и млади хора – 2010 г.». 
   - обсъждане и вземане на решение за осигуряване приоритетно 
средства за бедствия и аварии от бюджета на Община Варна за 2010 г. 

Докл.д-р Я. СТАНЕВ – Председател ПК 



д-р Янко СТАНЕВ 

Уважаеми г-н Председател, колеги съветници, гости, 

Решенията ще започнем с предложенията на първата комисия, които 

са свързани с приемането на отчета на Бюджет 2009. 

Предварително искам да кажа, че към точката в която ще разглеждаме 

приходната и разходната част на Бюджет 2010 г.ще разгледаме преди това и 

окончателното предложение за решение /ще ги прочета от ПК по финанси и 

бюджет/, които са били основанието на Кмета на Общината да промени 

първоначалното си задание в този бюджет. 

Първо предложение за решение: 

    І.  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.29 и 30 от 
Закона за общинските бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за условията и 
реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет и извънбюджетните сметки на община Варна и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/9/26.01.2010 г., Общински съвет 
- Варна приема окончателен годишен  план и отчет на приходите по бюджета 
за 2009 г.             
            План 31.12. 2009 г.    Отчет 31.12.2009 г.  
         / в лв. /     / в лв. /      

 П Р И Х О Д И                219 014 561   203 615 480 
 
Държавни  приходи                  95 429 661               83 065 891 
Неданъчни приходи                                265 690          265 690 
Взаимоотнош. с ЦБ                  93 194 934     84 873 327 
в т.ч.: Обща субсидия § 31-11               88 320 240       80 135 383 
Целева субс. за капит. р-ди § 31-13                    138 750                        2 000                      
Целеви трансфери от ЦБ § 31-18                      702 648                          702 648 
Целеви трансфери от ЦБ § 31-28                   4 033 296                       4 033 296 
Трансфери                    1 147 630               1 147 630 
Врем. безлихвени заеми                   - 84 393         - 84 393 
Операции с финанс. активи и пасиви         905 800    - 3 136 363 
 
Местни приходи               123 584 900             120 549 589 
Имуществени данъци и недан. приходи              
                                                                         98 266 105                         98 266 105 
Взаимоотнош. с ЦБ за местни дейности  20 233 656       18 736 915 
В т.ч.: Обща изравнит. субсидия § 31-12      2 364 300         2 127 870 
  Целева субс. за капит. р-ди § 31-13   17 826 350            16 566 039 



  Целеви трансфери от ЦБ § 31-18                43 006                43 006 
Трансфери  от/за бюдж. и извънбюдж. с/ки - 590 385          - 590 385 
Временни безл.заем м/у бюдж. и извънб.с/ки         - 2 957 286         - 2 957 286 
Операции с финансови активи и пасиви                  8 632 810            7 094 240     

 Гласували: За- 9, против- 0, въздържали се – 3 
Протокол № 18/01.02.2010 г. 

                                               
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 46 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1969-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 
от Закона за общинските бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за 
условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането 
на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община Варна и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/9/26.01.2010 
г., Общински съвет - Варна приема окончателен годишен  план и отчет на 
приходите по бюджета за 2009 г.  

            
                 План 31.12. 2009 г.        Отчет 31.12.2009 г.  
         / в лв.        /в лв./      
 П Р И Х О Д И                219 014 561   203 615 480 
 
Държавни  приходи                  95 429 661                83 065 891 
Неданъчни приходи                                265 690           265 690 
Взаимоотношения с Централния                93 194 934      84 873 327 
Бюджет /ЦБ/ 
в т.ч.: Обща субсидия § 31-11               88 320 240        80 135 383 
Целева субс. за капиталови  р-ди § 31-13         138 750                        2 000                      
Целеви трансфери от ЦБ § 31-18                      702 648                           702 648 
Целеви трансфери от ЦБ § 31-28                   4 033 296                        4 033 296 
Трансфери                    1 147 630                1 147 630 
Временни безлихвени заеми          - 84 393          - 84 393 
Операции с финансови активи и пасиви      905 800     - 3 136 363 
 
Местни приходи               123 584 900             120 549 589 
Имуществени данъци и неданъчни приходи              
                                                                         98 266 105                        98 266 105 
Взаимоотнош. с ЦБ за местни дейности  20 233 656      18 736 915 
В т.ч.: Обща изравнителна субсидия § 31-12             2 364 300          2 127 870 
  Целева субсидия за капит. р-ди § 31-13          17 826 350        16 566 039 



  Целеви трансфери от ЦБ § 31-18                        43 006      43 006 
Трансфери  от/за бюджетни и извънбюдж. с/ки        - 590 385           - 590 385 
Временни безлихвени заеми между                           - 2 957 286         - 2 957 286 
бюджетни и извънбюджетни с/кики  
Операции с финансови активи и пасиви                  8 632 810            7 094 240   
 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 33, против – 0, въздържали се – 11, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 
 

д-р Янко СТАНЕВ 
„2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.29 и 30 от Закона за 
общинските бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет и извънбюджетните сметки на община Варна и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/9/26.01.2010 г., Общински 
съвет - Варна приема окончателен план и отчет към 31.12.2009 г. на 
разходите по Бюджет 2009 година по функции: 
 

    Р А З Х О Д И 
 
 ФУНКЦИИ           План 31.12.20 09 г.          Отчет 31.12. 2009 г.  

/в лева/              /в лева/            
І.                 ИЗО         16 635 261         15 368 440 

 ІІ.    Отбрана и сигурност        3 483 692         3 152 610  
 ІІІ.   Образование         76 697 455             67 443 339  
 ІV.   Здравеопазване        16 331 475              15 089 844 
 V.    Социални дейности       11 344 134             10 877 266  

VІ.   БКС                   61 241 240    58 926 513  
         VІІ.  Култура              7 635 774      7 364 679  
         VІІІ. Икономически услуги       23 710 434             23 457 693  
          ІХ.  Лихви            1 935 096      1 935 096  
           ВСИЧКО  РАЗХОДИ:     219 014 561          203 615 480 

Гласували: За- 9, против- 0, въздържали се – 3 
Протокол № 18/01.02.2010 г. 

 
 
 



Р Е Ш Е Н И Е : 
1970-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 от 

Закона за общинските бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за условията и 
реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет и извънбюджетните сметки на община Варна и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/9/26.01.2010 г., Общински съвет - 
Варна приема окончателен план и отчет към 31.12.2009 г. на разходите по 
Бюджет 2009 година по функции: 

 
   Р А З Х О Д И 

            ФУНКЦИИ          План 31.12.20 09 г.   Отчет 31.12. 2009 г.  
/в лева/              /в лева/             

І.      Изпълнително-                 16 635 261         15 368 440 
        законодателни органи /ИЗО/ 

 ІІ.    Отбрана и сигурност        3 483 692         3 152 610  
 ІІІ.   Образование         76 697 455             67 443 339  
 ІV.   Здравеопазване        16 331 475              15 089 844 
 V.    Социални дейности       11 344 134             10 877 266  

VІ.   Благоустройство и                 61 241 240    58 926 513  
        комунално стопанство /БКС/ 

       VІІ.  Култура              7 635 774      7 364 679  
       VІІІ. Икономически услуги       23 710 434             23 457 693  
       ІХ.   Лихви            1 935 096      1 935 096  
           ВСИЧКО  РАЗХОДИ:     219 014 561          203 615 480 

  /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 33, против – 0, въздържали се – 12, отсъстват – 6/ 
 

д-р Янко СТАНЕВ 

3. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.29 и 30 от Закона за 
общинските бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на община Варна и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-10-9302/9/26.01.2010г., Общински съвет - Варна 
одобрява отчет на разходите по инвестиционната програма на Община Варна 
към 31.12.2009 г. в размер на: 42 788 685 лв. (Пр.4), в т.ч.: 

• усвоени средства от банкови заеми -  11 241 007 лв. (Пр. 4); 
• отчет на целева субсидия за капиталови разходи – 16 533 377 лв., 

съгласно  (Пр. 4); 
• инвестиционни разходи от местни приходи – 15 014 301 лв. (Пр.4) 

Гласували: За- 9, против- 0, въздържали се – 3 
Протокол № 18/01.02.2010 г. 



Р Е Ш Е Н И Е : 
1971-4.  На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 

от Закона за общинските бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за 
условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането 
на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община Варна и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/9/26.01.2010 
г., Общински съвет - Варна одобрява отчет на разходите по 
инвестиционната програма на Община Варна към 31.12.2009 г. в размер на: 
42 788 685 лв. (Пр. 4), в т.ч.: 

• усвоени средства от банкови заеми -  11 241 007 лв. (Пр. 4); 
• отчет на целева субсидия за капиталови разходи – 16 533 377 

лв., съгласно  (Пр. 4); 
• инвестиционни разходи от местни приходи – 15 014 301 лв. 

(Пр. 4) 
 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 32, против – 0, въздържали се – 12, отсъстват – 7/ 

 
 

 
д-р Янко СТАНЕВ 

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 29 и 30 от Закона за 
общинските бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на община Варна и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-10-9302/9/26.01.2010г., Общински съвет - Варна 
одобрява преходен остатък за 2010 г. в размер на: 5 580 733 лв., съгласно Пр.  5,  
в т. ч.: 

- държавни дейности:                                            4 042 163 лв., от които за: 
 функция  “ИЗО” –                                    399 147 лв. 
 функция “Отбрана и сигурност” –           33 124 лв. 
 функция “Образование” –                    3 495 834 лв.  
 функция  “Здравеопазване” –                   91 477 лв. 
 функция  “ Култура” –                              22 581 лв. 
 

     -    местни дейности:                                                      1 538 570 лв. в т.ч.:  
     * д.284 „Ликвидиране на последици от стих.бедствия и произв.аварии” -  
218 752 лв. /дофинансиране/, 
    *  ф-я „Образование”   255 091 лв. /дофинансиране/ 

* д. 629 “Др. д-сти по “БКС”  - 34 661 лв. целева субсидия за капиталови 
разходи по ПМС 324/30.12.2009 г., чл.105 (Пр. 4) 

* д.623   - 1 028 675 лв. 



* д. 606 „Пътища”- преходен остатък от банков заем от 2009 г. – 1 391 
лв. (Пр. 4) 

Гласували: За- 9, против- 0, въздържали се – 3 
Протокол № 18/01.02.2010 г. 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
1972-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 

от Закона за общинските бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за 
условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането 
на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община Варна и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/9/26.01.2010 
г., Общински съвет - Варна одобрява преходен остатък за 2010 г. в размер 
на: 5 580 733 лв., съгласно Пр.  5,  в т. ч.: 

 
- държавни дейности:                           4 042 163 лв.,  

от които за: 
 функция  “ИЗО” –                                    399 147 лв. 
 функция “Отбрана и сигурност” –           33 124 лв. 
 функция “Образование” –                    3 495 834 лв.  
 функция  “Здравеопазване” –                   91 477 лв. 
 функция  “ Култура” –                              22 581 лв. 
  
     -    местни дейности:                             1 538 570 лв. ,  

в т.ч.:  
     * д/ст 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и 

производствени аварии” -  218 752 лв. /дофинансиране/, 
    *  ф-я „Образование”   255 091 лв. /дофинансиране/ 
    * д/ст 629 “Други дейности по “БКС”  - 34 661 лв. целева 

субсидия за капиталови разходи по чл. 105 от ПМС 324/30.12.2009 г., за 
изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2010 г.(ДВ 
бр. 3/12.01.2010 г.), (Пр. 4) 

* д/ст 623  „Чистота” - 1 028 675 лв. 
* д/ст 606 „Пътища” - преходен остатък от банков заем от 2009 г. – 

1 391 лв. (Пр. 4) 
 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 32, против – 0, въздържали се – 12, отсъстват – 7/ 

 
 
 

 



д-р Янко СТАНЕВ 

5. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.29 и 30 от Закона 
за общинските бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет 
и извънбюджетните сметки на община Варна и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-10-9302/9/26.01.2010г., Общински  съвет – Варна 
приема отчет за целеви разходи: 

- Отчет за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ на план  сметка 
“Чистота”  

 за 2009 г.  - 17 613 594 лв. и преходен остатък към 31.12.2009 г. в 
размер на 4 394 308 лв. (Пр. 9). 

- Социална програма на Община Варна – отчет за 2009 г. без 
капиталови разходи - 1 961 507 лв., с капиталови разходи - 2  640 296 лв. 

- Помощи по решения на Общински съвет :  
* за погребения – 7 221 лв.;  
* за социално слаби и за лечение на граждани – 426 800 лв.;  
* д. Др. дейности по културата (междунар. и местни прояви) – 1 468 

040    лв.(Пр.10); 
           * за деца на загинали полицаи – 12 100 лв.; 
 * отчет на разходите на общинските предприятия – 12 732 427 лв. 

(Пр. 8). 
Гласували: За- 9, против- 0, въздържали се – 3 
Протокол № 18/01.02.2010 г. 

 
  

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1973-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 
от Закона за общинските бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за 
условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането 
на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община Варна и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/9/26.01.2010 
г., Общински  съвет – Варна приема отчет за целеви разходи: 

- Отчет за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ на план  сметка 
“Чистота” за 2009 г.  - 17 613 594 лв. и преходен остатък към 31.12.2009 г. 
в размер на 4 394 308 лв. (Пр. 9) 

- Социална програма на Община Варна – отчет за 2009 г. без 
капиталови разходи - 1 961 507 лв., с капиталови разходи - 2  640 296 лв. 

- Помощи по решения на Общински съвет :  
* за погребения – 7 221 лв.;  
* за социално слаби и за лечение на граждани – 426 800 лв.;  



* д/ст „Други дейности по културата” (международни и местни 
прояви) – 1 468 040  лв. (Пр.10); 

* за деца на загинали полицаи – 12 100 лв.; 
  * отчет на разходите на общинските предприятия – 12 732 427 лв. 

(Пр. 8). 
 

 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 32, против – 0, въздържали се – 12, отсъстват – 7/ 

 
 

 
д-р Янко СТАНЕВ 

6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 от Закона за 
общинските бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на община Варна и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-10-9302/9/26.01.2010г., Общински съвет – Варна 
приема отчет за извънбюджетните фондове и сметки за 2009 г., съгласно Пр. 6 : 
91 % Специален фонд за инвестиции и ДМА 

I.  91 % Специален фонд за инвестиции и ДМА : 
                                                     ПЛАН                                       ОТЧЕТ 
                                                     към 31.12.2009 г.                                към 31.12.2009 г. 
ПРИХОДИ                           3 045 097 лв.                                 3 045 096 лв. 
РАЗХОДИ                            3 045 097 лв.                                    804 353 лв. 
ОСТАТЪК                                                                                   2 240 743 лв. 
II. 9 %  Фонд за покриване разходите за приватизация 
ПРИХОДИ                           228 446 лв.                                       228 446 лв. 
РАЗХОДИ                            228 446 лв.                                          35 076 лв. 
ОСТАТЪК                                                                                       193 370 лв. 
      
Всичко   план-сметка “Приватизация” ОБЩО -  91 % и 9 %: 

        
 План 31.12. 09 г.       Отчет 31.12. 09 г.  

             /в лева/               /в лева/ 
        

   П Р И Х О Д И        3 273 543                       3 273 542 
Р А З Х О Д И        3 273 543                       839 429  

 Остатък 31.12.2009 г.         2 434 113 
 
Гласували: За- 9, против- 0, въздържали се – 3 
Протокол № 18/01.02.2010 г. 



Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1974-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 
от Закона за общинските бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за 
условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането 
на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община Варна и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9302/9/26.01.2010г., Общински съвет – Варна приема отчет за 
извънбюджетните фондове и сметки за 2009 г., съгласно Пр. 6: 91 % 
Специален фонд за инвестиции и дълготрайни материални активи /ДМА/ 
 
I.  91 % Специален фонд за инвестиции и ДМА : 
 
                                                     ПЛАН                                       ОТЧЕТ 
                                                                    към 31.12.2009 г.                                          към 
31.12.2009 г. 
ПРИХОДИ                           3 045 097 лв.                                 3 045 096 лв. 
РАЗХОДИ                            3 045 097 лв.                                    804 353 лв. 
ОСТАТЪК                                                                                   2 240 743 лв. 
 
II. 9 %  Фонд за покриване разходите за приватизация 
 
ПРИХОДИ                           228 446 лв.                                       228 446 лв. 
РАЗХОДИ                            228 446 лв.                                         35 076 лв. 
ОСТАТЪК                                                                                     193 370 лв. 
Всичко   план-сметка “Приватизация” ОБЩО -  91 % и 9 %: 

        
 

    План 31.12. 09 г.    Отчет 31.12. 09 г.  
             /в лева/               /в лева/ 
        

        П Р И Х О Д И        3 273 543                     3 273 542 
 
   Р А З Х О Д И        3 273 543                     839 429  
 
     Остатък 31.12.2009 г.       2 434 113 
 

 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 30, против – 0, въздържали се – 12, отсъстват – 9/ 
 
 

 



д-р Янко СТАНЕВ 

7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 29 и 30 от Закона 
за общинските бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на община Варна и чл. 9 от Закона за общинския 
дълг и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9302/9/26.01.2010г., Общински съвет – Варна приема отчет за състоянието на 
общинския дълг за 2009 г., съгласно приложение. 

Гласували: За- 9, против- 0, въздържали се – 3 
Протокол № 18/01.02.2010 г. 

 
 

Цанко ЦВЕТАНОВ 

Този бюджет показва една тенденция към свиване, в началото на 2009 

г.беше гласуван бюджет от 200 900 хлв., след това 11-ти месец 2009 г.беше 

актуализиран с близо 30 млн.лв.и фактически реалното изпълнение на 

бюджета е 203 млн.лв. Това показва тенденция на свиване в предвид на 

икономическата обстановка. Приходите намаляват, както от републиканския 

бюджет, така и собствените приходи на община Варна и тази тенденция в 

предвид на икономическата ситуация ще се запази и в бъдеще. В тази връзка 

бих искал да се спра на въпросите с кредитите, които община Варна ползва за 

формиране на приходната част на бюджета. По справката, която е дадена за 

общинския дълг към 31.12.2009 г.кредитите или задълженията по главницата 

без лихвите възлизат на около 50 400  хлв. Съгласно изискванията на чл. 12 от 

Закона за обществения дълг се въвеждат ограничения за годишния размер на 

плащанията по дълга във всяка отделна бюджетна година. Администрацията 

не е представила график, или поне аз не видях такъв, за плащанията на лихви 

и главница по всички кредити, които е взела и в този аспект съществува 

опасност при следващите бюджетни години, поради изчерпан лимит, при 

възникване на необходимост няма да може да се използват кредитите като 

източник на финансиране на бюджета. 



Доц. БОРИСОВ – зам.кмет на община Варна 

Още веднъж ще дам яснота: 203 млн.лв.и нещо е отчета на бюджета; 

преходен остатък – 4 800 хлв.; 4 900 хлв неусвоен банков кредит поради 

незавършване на обектите от банковия заем и 10 % удържани от държавната 

субсидия за държавно делегираните дейности – ето ви ги 227 млн.лв. – точно 

толкова правят! 

Още когато бях актуализацията бях достатъчно честен да кажа, че това 

не е насрещен план, който ние гоним да изпълняваме и преизпълняваме, това 

е макрорамка, която ние сме длъжни служебно да актуализираме, с ясното 

съзнание още тогава, че няма да получим 10-те %, т.е. 10 млн.лв.за ДЛД... 

Що се касае за кредита – много добре знаете, всяка година когато 

разработваме бюджета ние прилагаме модел за многогодишно финансово 

планиране, който много ясно ни показва какво е икономическото отражение 

на всяко финансово решение със съвсем конкретни параметри и ние имаме 

едно съвсем нормално натоварване на общинския бюджет. При законова 

норма 25 % от местните приходи да не надвишават разходите по лихва и 

главница, ние се движим от 8 до 12 % в различните процента в различните 

години. 

      Съвсем наскоро тук бяха специалисти, които наблюдават 

кредитния рейтинг на община Варна и също представихме всичко, така че 

няма опасност да се нарушат каквито и да било прагове, напротив – ние сме в 

добро финансово здраве. 

 

         Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
1975-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 

от Закона за общинските бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за 
условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането 



на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община Варна и чл. 9 
от Закона за общинския дълг и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД-10-9302/9/26.01.2010 г., Общински съвет – Варна приема отчет 
за състоянието на общинския дълг за 2009 г., съгласно приложение. 
 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 33, против – 0, въздържали се – 12, отсъстват – 6/ 

 
 

 
1976-4-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 

2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, б. «е» и чл. 9 от ЗМДТ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ОС-10-9302/5/20.01.2010 г., Общински 
съвет - Варна отменя чл. 65 и чл. 66 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна.  

/за – 39, против - 0, въздържали се – 0/ 
 
1976-4-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, 

б. «е» и чл. 9 от ЗМДТ и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. 
№ ОС-10-9302/5/20.01.2010 г. и вх. № ОС-10-9302/5/25.01.2010 г., 
Общински съвет – Варна отменя чл. 65 от Приложение 1 към Наредбата за 
определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна. 

/за – 39, против - 0, въздържали се – 0/ 
 
1976-4-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 

и чл. 9 от  ЗМДТ и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. № 
ОС-10-9302/5/20.01.2010 г., вх. № РД-10-9200/25/22.01.2010 г. и вх. № РД-
9-9300/26/30.09.2009 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва 
Приложение № 2 към Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, както 
следва: 

1. Изменя точка 5.13 към раздел V “Дирекция Общинска 
собственост” като след изменението същата придобива следния вид : 

 
 

5.13 

Учредяване на право на 
преминаване през чужд 
поземлен имот за издаване на 
разрешения за строеж за 
проводи на инженерната 
инфраструктура  

До 10 
дни 100 лв.         



   -за кабели – ел. и телефонни   12 лв./л.м.  Х Х Х х 

  - за водопровод и 
канализация   21 лв./л.м.  Х Х Х Х 

  - за топлопровод и 
газопровод   30 лв./л.м. Х Х Х х 

 
2. Отменя забележката към т. 5.15 от раздел V “Дирекция «Общинска 

собственост” 
  3. Допълва т. 7.4, раздел VІІ, „Дирекция „Образование” със следния текст: 

“Регионален фестивал на   училищната самодейност:  
 - за индивидуално изпълнение - 20 лв. 
 - за участник за групови изпълнения -  10 лв.” 

4. Допълва раздел ХІІ “Дирекция “ОООР”,  като създава нова точка 12.2, 
със следния текст: 

 

12.2 

Заверка на протокол 
при определяне на 
строителна линия и 
ниво на строеж и 
откриване на 
строителна площадка 

7 дни 20 лв. Х Х Х Х 

 
5. Изменя точка 13.16, раздел ХІІІ „Други услуги, невключени в раздел І 

до ХІІ” - „Цена за заплащане на всеки час разрешена работа след 24.00 часа”, 
като след изменението същата придобива следния вид : 

 
13.16. Цена за заплащане на всеки час разрешена работа след 24:00 часа  
- За заведения за хранене и развлечения 150 лв./час/еднократно за срока на разрешението   
- За търговски обекти 50 лв./час/еднократно за срока на разрешението   

 
6 .  създава нова точка 13.17. към раздел ХІІІ „Други услуги, невключени в 

раздел І до ХІІ”, със следния текст: 
“т. 13.17. “Цени за престой в модулен паркинг” 
- престой за всеки първи час                            2.00 лв 
- престой за всеки започнат час след първия  1,00 лв. 
- престой за 24 часа                                            12,00 лв.” 

/за – 39, против - 0, въздържали се – 0/ 
 
 



1977-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 
докладна записка от Татяна Аврамова – управител на ДКЦ - 2– “Св. Иван 
Рилски” Варна ЕООД с вх. № ОС-10-9903/1/14.01.2010 г., Общински съвет 
– Варна решава да бъде закупен  автомобил - санитарна линейка  за 
нуждите на „Диагностично-консултативен център “Св. Иван Рилски” – 
Аспарухово – Варна” ЕООД, като средствата бъдат отпуснати от Бюджет 
2010 на Община Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 44, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 7/ 

 
 
 

1978-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по писмо от 
Дирекция “Финансово стопански дейности” с вх. № ОС-9-
94.О/3/21.01.2010 г., Общински съвет – Варна решава да не бъдат 
сторнирани издадените фактури за периода юни-юли 2009 г. на г-н Орлин 
Димитров в размер на 1 916.25 лв. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 39, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 12/ 

 
 
 
 
 

1979-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение от управителя на „Областен диспансер за пневмо-
фтизиатрични заболявания със стационар - Варна ” ЕООД с вх. № РД-10-
2600/49/19.01.2010 г., Общински съвет – Варна  решава предвидените 
средства – държавна субсидия за „Областен диспансер за пневмо-
фтизиатрични заболявания със стационар - Варна” ЕООД, в размер на 
1 720 000 лв. финансиране на лечебното заведение, да бъдат изразходвани 
по следния план: 

   400 000 лв. - капиталови разходи 
1 320 000 лв. – финансова издръжка 
/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 42, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 9/ 

 

 



1980-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение от управителя на „Областен диспансер за пневмо-
фтизиатрични заболявания със стационар - Варна ” ЕООД с вх. № РД-10-
9903/4/18.01.2010 г., Общински съвет – Варна  приема “Стратегия за 
развитие на „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични 
заболявания със стационар – Варна ЕООД – Концепция за 
преструктуриране” и  одобрява “Антикризисна програма  за 2010 
година”, съгласно приложения. 

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

 
 
 

 
 

д-р Янко СТАНЕВ 

Имам едно процедурно предложение – тъй като от т. VІІ до т. 

ХХХVІІ вкл.става въпрос за отказ за изплащането на дължима такса за 

битови отпадъци, предлагам да гласуваме анблок тези предложения. 

С резултати от гласуването: за – 40, против – 0, въздържали се – 0, 

присъстващите общински съветници приеха процедурното предложение 

на г-н Станев, описано по-горе. 

 

         Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
1981-4. 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-9-2600/86/20.11.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
“Зърнени храни – гр. Силистра” АД, с изпълнителен директор д-р Стефан 
Иванов, от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2010 г. за 
имот с идентификатор 10135.3512.265, находящ се в гр. Варна, ж.к. 
“Младост”, ул. “Вяра”, ъгъла с бул. “Цар Освободител”, м.р. 2. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 



           1982-4. 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-9-
2600/87/20.11.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава “Зърно 
Силистра - 97” АД, с изпълнителен директор д-р Стефан Иванов, от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2010 г. за следните 
имоти, находящи се в гр. Варна, ул. “Никола Вапцаров” № 3, а именно:  
   1. ап. 5, вх “б”, ет. 4  
   2. ап. 6, вх “б”, ет. 4 
   3. Подземно паркомясто № 28 на първи сутерен 
   4. Подземно паркомясто № 29 на първи сутерен 
  5. Подземно паркомясто № 35 на първи сутерен 
   6. Подземно паркомясто № 36 на първи сутерен 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 

            1983-4.  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-9-
2400/5/24.11.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Министерството на отбраната, сектор “Регионални дейности – Варна”, от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2010 г. за следните 
имоти: 
 
1. ПИ 10135.5071.16, находящ се в местност “Арабтабия”, кв. Галата, гр. 
Варна 
2. ПИ 000039, находящ се в местност “Акчелар”, кв. Виница, гр. Варна 
3. ПИ 10135.5212.6, находящ се в местност “Тихина”, кв. Аспарухово, гр. 
Варна 
4. ПИ 10135.5212.5, находящ се в местност “Тихина”, кв. Аспарухово, гр. 
Варна 
5. ПИ10135.5212.3, находящ се в местност “Тихина”, кв. Аспарухово, гр. 
Варна 
6. ПИ 10135.5218.1, находящ се в местност “Разсадника”, кв. Аспарухово, 
гр. Варна 
7. ПИ 10135.5218.2, находящ се в местност “Разсадника”, кв. Аспарухово, 
гр. Варна 



8. ПИ 10135.5218.3, находящ се в местност “Разсадника”, кв. Аспарухово, 
гр. Варна 
9. магазинно помещение в партер, находящ се в кв. “Възраждане”, бл. 21,    
гр. Варна 
10. занималня, находяща се в кв. “Младост”, бл. 110, вх. 4, ет. 2, гр. Варна 
11. клуб, находящ се в кв. “Младост”, бл. 110, вх. 4, ет. 2, гр. Варна 
12. 3 склада, находящи се в кв. “Младост”, бл. 110, вх.. 4, ет. 1, гр. Варна 
13. магазин север, находящ се на ул. “Чаталджа”, № 14Б, вх. “А”, ет.1 
14. ПИ 10135.5212.4, находящ се в местност “Тихина”, кв. Аспарухово, гр. 
Варна 
15. ПИ 000051, находящ се в кв. Галата, гр. Варна 
16. ПИ 00066 и ПИ 00099, находящи се в местност “Карантината”, кв. 
Галата, гр. Варна 
17. ПИ 000115, находящ се в с. Каменар, община Варна 
18. жилище, находящо се на ул. “Иван Аксаков”, №  32, ап. 7, гр. Варна 
 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

1984-4. 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-9-2600/90/27.11.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
“ДОРМ” ООД  с управител Милен Кирилов Пантелеев от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2010 г. за  ПИ 761 и ПИ 814, 
находящи се в гр. Варна, по плана на 7 микрорайон, при граници: част от 
“Аспарухов мост”, бул. “Христо Ботев”, ул. “Батак” и ул. “Девня”. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

1985-4. 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-9-94.И/13/30.11.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Димо Димов от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2010 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, ул. “Кубрат”, № 9, ап. 14 и ап. 
18. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 



1986-4. 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-9-94.И/13/30.11.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Иванка Димова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Кубрат”, № 9, ап. 6. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

1987-4. 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-9-7400/1/02.12.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
„Районен център на трансфузионна хематология – Варна” от заплащане 
на дължимата такса за битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. “Цар Освободител”, № 100, район 2, кв. 682, пл. № 47. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

1988-4. 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. № ОС-9-94.Л/5/02.12.2009 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Людмил Георгиев Бояджиев от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2010 г. за имот, представляващ галерия кафе-
бар, находящ се в гр. Варна, ул. “Цар Калоян”, № 9, партиден номер 
5005026666001. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

1989-4. 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-9-2600/93/02.12.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
“МАГИК” ООД от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Габрово”, № 8. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 



1990-4. 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-9-1000/48/07.12.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Станка Стефанова Тодорова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”, № 
95, вх. “В”, ет. 2, ап. 7. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

1991-4. 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-9-1000/48/07.12.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Костадин Маринов Тодоров от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”, № 
95, вх. “В”, ет. 2, ап. 7. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

1992-4. 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-9-94.Н/7/07.12.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Надежда Йорданова Атанасова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, кв. “Христо 
Ботев”, ул. “Горазд”,  № 2. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

1993-4. 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-9-94.И/15/08.12.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Иван Крумов Димитров от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Ил. 
Макриополски”,  № 21, сутеренно помещение. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 



1994-4. 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-9-2600/1090/10.12.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
“ВЕЛА” АД, гр. Шумен, ул. “Цветан Зангов”, № 5 от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. 
Варна, местност “Сотира”, ПИ 2515-3417. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

1995-4. 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-9-2600/1090/10.12.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
“ВЕЛА ТУР” ООД, гр. Шумен, ул. “Цветан Зангов”, № 5 от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2010 г. за имоти, находящи се в 
гр. Варна, жк. “Бриз-юг”, кв. 3, парцел 2262А и парцел 2283. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

1996-4. 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-9-94.Й/6/11.12.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Росен Стефанов Каменски от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, м-ст “Прибой”, кв. 
“Галата”, кв. Аспарухово, партиден  № 6404105469005. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

1997-4. 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-9-94.Г/12/15.12.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Георги Любомиров Велков от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Струга”, № 41, 
ет. 6, ап. 61. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 



1998-4. 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-9-9100/64/15.12.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Лидия Тодорова Константинова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Бриз”, 
пл. № 2569, партиден № 3206236850001. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

1999-4. 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-9-9100/64/15.12.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Теодор Константинов Даиев от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Бриз”, пл. № 
2569, партиден № 3206236850001. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

2000-4. 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-9-9100/64/15.12.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Мария Константинова Даиева-Казакова от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. 
“Бриз”, пл. № 2569, партиден № 3206236850001. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

2001-4. 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-9-94.Е/18/17.12.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Евгений Кирилов Русев от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Цани Гинчев”, 
№ 8, ет. 3, ап. 7. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 



2002-4. 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-9-9100/65/16.12.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Апостол Костов Ангелов от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, м-ст “Манастира- 
Евксиноград”, ул. “14-та”, № 9А, кв. 31, парцел ХVІ-1219. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

2003-4. 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-9-9100/65/16.12.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Дияна Петрова Ангелова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, м-ст “Манастира- 
Евксиноград”, ул. “14-та”, № 9А, кв. 31, п-л ХVІ- 1219. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

2004-4. 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-9-1700/2/18.12.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
“Обединена българска банка”АД от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имоти, находящи се в гр. Варна,   ул. 
“Зограф”, № 21. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

2005-4. 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-9-94.Л/6/22.12.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Ламбо Йорданов Ламбов от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Отец 
Спиридон”, бл. 56, вх. “Д”, ап. 1. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 



2006-4. 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-9-94.Г/6/30.12.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Ганчо Василев Ганчев от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, , бул. “Осми 
Приморски полк”, № 137, вх. “Г”, ет. 8, ап. 96. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

2007-4. 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-9-94.Ф/2/30.12.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Февзия Мустафова Хасанова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, кв. “Чайка”, бл. 9, вх. 
“Д”, ет. 6, ап. 65. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

2008-4. 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-9-94.В/305/04.01.2010 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Виолета Стоянова Вичева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Бриз-юг”, ул. 
“102-ра” № 7. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

2009-4. 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. № 
МД10-9302/1/04.01.2010 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Юлия Илиева Ботева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, кв. “.Изгрев”, кв. 
№ 107, пл. № 3080 и ПИ с индентификатор № 10135.5549.1585. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 



  2010-4. 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-9-94.Б/5/26.11.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Блага Димитрова Димитрова, настойник на Велислав Десиславов 
Димитров, от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2010 
г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Д-р Басанович”, № 19, вх. “Д”, ап. 
9. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

  2011-4.   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-10-94.Е/1/08.01.2010 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Емил Константинов Денчев от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2010 г. за парцел в к.к. “Св. Св. Константин и 
Елена” с партиден № 2309020980002. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
д-р Янко СТАНЕВ 

Проект за решение т. ХХХVІІІ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от 
ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9302/6/25.01.2010 г., Общински съвет - Варна дава съгласие Община Варна да 
дофинансира изграждането на Системата за обществено видеонаблюдение в 
гр. Варна със сума в размер на 1 000 000 лв. от Бюджет 2010г. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 831 “Управление, контрол и 
регулиране на дейностите по транспорта и пътищата”, § 43-01. 

Гласували: За- 10, против- 1, въздържали се – 2 
Протокол № 19/09.02.2010 г. 
 

Орлин СИМЕОНОВ 

По тази точка при разглеждането в комисията /а втори път се поставя 

на разглеждане на сесия – за дофинансиране/ не са посочени и не са 

представени договорите, реално погледнато се взима едно решение, без да 

се знае какви са задълженията на община Варна, дали тези задължения са 



вече изплатени и не се касае за повторно изплащане на допълнителна сума 

от 1 млн.лв.и аз считам, че ние като общински съветници не можем да 

дадем своя глас за такова дофинансиране, тъй като по този начин 

абсолютно непрозрачно тези 1 млн.лв.отиват неизвестно къде. Искам да 

внимаваме, тези пари са ни жизнено необходими за други пера от бюджета. 

 

д-р Янко СТАНЕВ 

Има докладна записка на Кмета съобразена с всички изисквания; и 

предния път беше така и тогава дебата беше в същата посока. Смятам, че 

дебата в комисията не беше най-пълноценния поради липса на 

представител на РДВР. Моето лично мнение е, че системата за 

видеонаблюдение е полезна, изключително ефективна и мнението ми е на 

база на професионалистите. Това е и задължение, поето от община Варна. 

 

проф. Н. ДЖАГАРОВ 

Има съвместно дружество между „Ефкон” и Община Варна; договора 

е сключен, намира се в общината, не разбирам желанието за ревизиране на 

подписани договори. Ако по всеки един договор искаме да се носи в 

комисия за разглеждане, мисля че това не е работа нито на комисията, нито 

на ОбС. Представител съм на община Варна, което ОбС гласува и 

присъствам на събранията на това съвместно дружество и гласува съгласно 

указанията взети от ОбС. Не мога да разбера съмненията, които се пораждат 

от полезността на тази система и от финансови машинации. Едва ли 

вътрешното министерство ще си позволи да прави финансови машинации. 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Д-р Станев, Вие лично виждали ли сте този договор? Конкретно ми 

отговорете. 

 



Д-р Я. СТАНЕВ 

Конкретно – не съм изследвал никакъв договор и това, което съм 

виждал и тези разговори на които съм присъствал са документация, която 

съществува за създаването на нашето дружество и за договореностите на 

нашето дружество. Конкретният договор нямам намерение да го изследва. 

За мен е ясно, че имаме решение на ОбС за създаване на дружеството, 

решение на ОбС за финансирането на видеонаблюдението, за 

дофинансирането заедно с държавата и поети ангажименти, на които съм 

присъствал и на които бяха достатъчно високопоставени лица. Има 

докладна записка с всички атрибути по закона от Кмета на общината, ОбС е 

в правомощията си да вземе решението и да включи средствата за да 

дофинансира видеонаблюдението. Всички останали съмнения и подозрения 

остават за сметка на това, че това видеонаблюдение /според мнението на 

експертите/ осигурява един висок процент на профилактика на различни 

нарушения в различни характерни области на нашия обществен живот. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Г-н Станев, на теория е така; съмненията в ОбС са, че това не се 

случва. Ще Ви дам личен пример – аз всеки ден се прибира от Зл.пясъци и 

видеонаблюдението, кото е на Почивка – минавам си с над 80 км, и досега 

никой нищо не и е пратил. Ако ми пратят – ще приема, че работи; като не 

ми пращат – нещата някак си....се изливат парите напразно. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, всички знаем, че видеонаблюдението работи и всички знаем, 

че това нещо е изключително полезно; всички знаем, че в бъдеще ще има 

много повече наблюдение от това, което е в момента; да не говорим че ние 

коментираме за изграждане в последствие на възможности за управление от 

едно място на всички светофарни уредби, пускане на зелени вълни, а не 



само когато линейките, пожарните...дава сигнал и ние отбиваме встрани и 

т.н. Неща, които отдавна са уредени по такъв начин чрез наблюдение и 

даване на различни възможности те да бъдат използвани и за Общината, и 

за Полицията. 

 

Кирил ЙОРДАНОВ – кмет на община Варна 

Каква е фактическата ситуация – системата е изградена, функционира 

и е частично разплатена. За съжаление, отложихте комисията по ФБ в деня, 

в който комисар Димитров със специалисти беше готов да ви запознае, ако 

се наложи и да ви покани да видите как функционира системата на място – 

няма спор. 

По отношение на заплащанията – министър Цветанов ме покани на 

среща при него, след като беше посетил на място и се беше запознал с 

дейността на тази система. Неговата оценка за функционалната 

характеристика е много висока и я окачестви като изключително полезна за 

града ни. Втората част на разговора ни беше за заплащането. Разговора има 

следните две насоки, това беше през м.ноември – той каза, ако е възможно 

този 1 млн.лв.който ние тогава имахме в наличност да бъде платен от 

община Варна, а за остатъка на сумата която трябва да заплати МВР от 4 

млн.лв, той каза че ще покани представителите на „Ефкон” при себе си с 

оглед на ограничения бюджет да договаряме с тях разсрочено плащане. По 

моя информация тази среща се е състояла, но нямам за резултатите от 

срещата между Министър Цветанов и представителите на „Ефкон”. 

Не мога да приема изречението на колегата Симеонов, че даваме 1 

млн.лв.без да знаем къде отиват; отговора е: отиват за частично погасяване 

на задълженията на МВР и на Община Варна за вече изградена и 

функционираща система. 

Знам, че общинските съветници поставиха въпроса за собствеността 

на системата. Тук трябваше на професионална специализирана основа с 



представителите на МВР да се види как ние може да се разпределим и до 

каква степен ползите от функционирането на тази система. 

За превишената скорост, г-н Севастиянов – има информация, аз съм я 

гледал, за нарушенията които се извършват, тя ги фиксира, чувствителна е 

към тях; друг е въпроса за последствията към тези фиксирани нарушения. 

Има и една друга информация – кои са горе-долу системните нарушители и 

това може да бъде изрично като информация... Имам предвид типове 

автомобили, като собственост, служебни, частни и т.н.... 

Мисля, че доброто име на града ни предполага да си изпълним този 

ангажимент, който е съгласуван и с бъдещия собственик на тази система; 

предполага се след изплащането собствеността върху системата да бъде 

прехвърлена върху МВР. 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Г-н Йорданов, интересува ме какво е участието на Общината в 

процентно съотношение? Досега никой не го е казал. Моята информация е, 

че първоначално има платен 1 млн., сега става въпрос за втори милион. 

 

проф. Н. ДЖАГАРОВ 

Вече отговарях в комисията – 1 към 8 – трябва да се водят 

протоколите и да се четат... 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2012-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/6/25.01.2010 г., 
Общински съвет - Варна дава съгласие Община Варна да дофинансира 
изграждането на Системата за обществено видеонаблюдение в гр. Варна със 
сума в размер на 1 000 000 лв. от Бюджет 2010 г. на община Варна. 



Средствата да бъдат осигурени от дейност 831 “Управление, 
контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата”, § 43-01. 

 /резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 1, въздържали се – 3, отсъстват – 6/                                                       
 

 
 

 2013-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9302/15/03.02.2010 г., Общински съвет - Варна определя да бъдат 
задължително застраховани имотите – частна общинска собственост, 
съгласно приложение. 

 /резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/    
 
 
                                 
  2014-4. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9303/12/08.02.2010 
г., Общинска съвет – Варна приема «Програма за превенция на 
рисковото поведение сред деца и млади хора – 2010 г.» на обща стойност 
287 000 лв. (двеста осемдесет и седем хиляди лева), съгласно приложение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/                                    
 

 

 

 

д-р Янко СТАНЕВ 

 Следва предложението на общинската администрация за бюджета на 

община Варна за 2010 г. Преди това ще изчета решенията на ПК по 

финанси и бюджет, които са отразени в това ново предложение на 

общинската администрация за бюджета. 

 „І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 ш т. 12 от ЗМСМА, ПК по финанси 

и бюджет възлага на Кмета на община Варна, в лицето на Дирекция 

„Финанси и бюджет” до заседанието на общинския съвет да бъдат 

направени следните промени, а именно: 



1.  Увеличаваме Социалната програма с 389 606 лв. и крайният 
вариант на програмата става в размер на 2 984 241 лв. 

2. Увеличаваме средства с 430   х. лв., а именно: 
- Финансовите средства в размер на 130 000 лв. - /ПК по 

здравеопазване/, които са заложени в д. 469 Други дейности по 
здравеопазването за ремонт на покрив на ДКЦ ІІІ ВАРНА ЕООД и ДКЦ 
”ЧАЙКА” ЕООД ВАРНА от тях да бъдат приспаднати 80 000 лв. за 
закупуването на апаратура за апаратно плазмено очистване на тежко 
болните в гр. Варна за нуждите на МБАЛ “Света Анна” и при възможност 
за МБАЛ “Света Марина” и ВМА-МББАЛ ВАРНА. 

- 130 000 лв.  за оптичен кохерентен томограф за нуждите на   
“СБОБАЛ - Варна ЕООД”. 

- 200 х. лв. за еднократна помощ 
- 100 х. лв. за Програма инвитро 
- общински програми, по приложение 
3. “Превенции” – увеличение на средствата заложени в “Програма за 

превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора - 2010” с 40 000 
лв. 

4. 500 000 лв. за гробищен парк  
5. 10 000 лв. за Наблюдателната комисия. 
 
 
ІІ. Промените от ПК „Архитектура, строителство, устройство, 

организация и развитие на територията на общината и населените места” да 
бъдат икономисани 15 % от стойността на обектите включени в 
капиталовата програма по приложение 4, дейност 269 и приложение 8, 
дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа/” и 
средствата от намалението да бъдат пренасочени за реконструкция на 
уличната мрежа. 

- ДИРЕКЦИЯ „АГУП” ДА ПОЛУЧИ СРЕДСТВА В РАЗМЕР НА 

629 364 ЛВ.; ПАНОРАМНАТА ПЛОЩАДКА “ГАЛАТА”ДА БЪДЕ 

ОСТОЙНОСТЕНА С  285 Х. ЛВ.; 100 ХЛВ. СРЕДСТВА ЗА 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРОТОАР „ГОРНА-ДОЛНА ТРАКА”. 

 

Това е увеличаване общо на разходната част с 1 370  х.лв.; 

увеличаваме приходната част с 1 370 хлв., като 400 хлв.са от данък сгради, 

600 хлв.са от данъка върху МПС-та и  370 хлв.неданъчни приходи. 

Гласували: за – 13, против – 0, въздържали се – 0. 



На база на тези решения, които сега ще предложа да се прогласуват и 

от вас, са направени допълненията и измененията в първоначалния проект 

за бюджет на община Варна за 2010 г. 

Сега прочитам проекто-предложенията, върху които ще провеждаме 

дискусията: 

ХLІ. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
11, ал. 7 и ал. 8 и чл. 12   от Закона за общинските бюджети и във връзка с 
разпоредбите на Закона за държавния бюджет  на Република България за 
2010 г., ПМС  № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнението на държавния 
бюджет  на Република България за 2010 г., писмо на МФ - ФО 1/13.01.2010 
г. и чл. 36 и чл. 37 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет  на Община 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9302/7/26.01.2010 г.,  Общински съвет - Варна: 

 
І. Приема бюджета на Община Варна за 2010 г., съгласно 

Единната бюджетна класификация, както следва: 
                               (в лв.) 
 
1.ПРИХОДИ  -  ВСИЧКО               209 270 000    /Пр. 1/ в т.ч.: 
 
       *Приходи за делегирани от държавата д-сти         85 982 454  в т.ч.: 
       - Обща субсидия за държавни дейности  § 31-11    81 732 491  
           
       - Преходен остатък от 2009г. за Държ.д-сти          4 042 163 /Пр.19/ 
в т.ч.: 
        Ф-я Общи държ.служби                                                 399 147 
        Ф-я Отбрана и сигурност                                                 33 124 
        Ф-я Образование                                                          3 495 834 
        Ф-я Здравеопазване                                                           91 477 
        Ф-я Почивно дело и култура                                            22 581 
              
    - Данъчни и неданъчни приходи от Държ.д-сти           
     /наеми  и образователни услуги/                                   207 800  
 
* Приходи за местни дейности и дофинансиране 
                 на държавни дейности                                 123 287 546      в т.ч.: 
           -  Преходен остатък- Местни д-сти и Доф.на ДД          1 538 570   
            - Данъчни приходи                                                          50 550 000                
             - Неданъчни приходи                                                     52 393 288  



             - Взаимоотношения с ЦБ за местни д-сти                7 301 300  в т.ч.:     
*     обща изравнителна  субсидия      2 355 700     / § 3 1 - 12 /  в т.ч.: 
                                 в т.ч.            35 000 лв. за зимно поддържане   
                                                 2 320 700 лв. за  обща изравн. субсидия 
 * целева капиталова субсидия, в т.ч. за екологични обекти и ремонт на 

общински пътища                                            4 945 600  / § 31 – 13 /:                                   
                                                 590 000 лв.  Капиталови разходи    
                                             4 200 000 лв.  Екологични обекти 
                                               155 600 лв.  Основен ремонт но общински 

пътища 
 
-Трансфери                                                                  /- 1 800 000 /  
- Временни безлихвени заеми  между бюджетни и 
 извънбюджетни сметки                                          /- 2 805 000 / 
 - Операции с финансови активи                            17 647 958  в т.ч.: 
             -  Придобиване на дялове ,акции,съучастия            /- 272 000/ 
             - Заеми от банки                                                        21 743 321  
             - Погашения на Общински ценни книжа               /-3 764 973/ 
             - Друго финансиране-Финансов лизинг                /- 1 596 960/ 
              - Депозити и средства по сметки                       1 538 570 в т.ч.: 
           * Остатък по сметки в лв.от  2009 г.                          949 718  
           * Остатък по сметки във валута от  2009 г.              529 754                     
           * Наличност в касата на 01.01.2010 г.                           59 088 
           * Наличност в касата  във валута от  2009 г.                     10 

 Гласуване: за- 12, против- 0, въздържали се – 1 

Протокол № 19/09.02.2010 г 
 
 
2.  РАЗХОДИ    ВСИЧКО                 209 270 000     (Пр. 2)  
в т.ч.:  
  Разходи за държавни дейности                         85 982 454 в т.ч.: 
           а/ обща субсидия за ДД                                      81 732 491   
           б/ преходен остатък за ДД от 2009 г.                  4 042 163                       
           в/ разходи от собствени приходи /ф-я Образование/ 207 800                     
                  
 Разходи за местни д-сти и дофинансиране на ДД 123 287 546   
 в т.ч.: 
                     -  за местни дейности                                         121 488 180     
                     - дофинансиране от местни приходи                    1 799 366 
 
ІІ. Приема разходите по функции                              209 270 000   /Пр. № 3/ 
          в т.ч.  
 - Ф-я Общи държавни служби                                 15 251 000 



 - Ф-я Отбрана и сигурност                                         3 123 000 
 - Ф-я Образование                                                     67 483 000 
 - Ф-я Здравеопазване                                                19 408 000 
 - Ф-я Социално осигур. и подпомагане                    8 579 000 
 - Ф-я БКС                                                                   60 206 240 
 - Ф-я Почивно дело и култура                                   7 872 000 
 - Ф-я Икономически дейности                                 24 848 000 
 - Ф-я Други  разходи                                                   2 499 760 

  Гласуване: за- 12, против- 0, въздържали се – 1 
Протокол № 19/09.02.2010 г 
 
 
ІІІ. Приема  разходи по дейности в лв.: 
- дейност „Общинска администрация”: Община Варна, райони и  
                            кметства с населени места                     14 773 000  /Пр. № 5/ 
- д-ст „Др. д-сти по икономика”                                       13 797 000  /Пр. №  6/ 
- дейност  „Чистота”                                                          23 664 308   /Пр. № 7/ 
             в т.ч. преходен остатък от 2009 г.   /4 394 308 лв./ 
- дейност „Транспорт”                                                         9 100 000  /Пр. №  9/             
- Проектиране и планиране                                                   629 364  /Пр. № 23/             
- Международни и местни културни прояви                    1 800 000 /Пр. 21/ 
- д. 606 “Пътища текущ, среден ремонт,  
проектир. и строит. на ул. мрежа”                                    24 332 527  /Пр. № 8/                                
- д.629 „Др. д-сти БКС”- капит.програма по §52               6 201 473  /Пр. № 4/ 

 Гласуване: за- 12, против- 0, въздържали се – 1 
Протокол № 19/09.02.2010 г 
                                      
                               
ІV. Приема Инвестиционна програма                        40 563 613          
в т.ч.: 
          -   от целева капиталова субсидия                           4 945 600 
          -   от местни приходи                                              19 034 052 
          -   от облигационен заем 2010 г. /Пр.13/               11 735 000 
          -   от банков заем остатък от 2009 г. /Пр.15/          4 848 961                                                

 Гласуване: за- 12, против- 0, въздържали се – 1 

Протокол № 19/09.02.2010 г 
                       
V. Приема  Разчет за средства за работна заплата по функции и 

дейности   /Пр. № 10 / 
 Гласуване: за- 12, против- 0, въздържали се – 1 

Протокол № 19/09.02.2010 г 
 



VІ. Утвърждава списък на длъжностите с право на транспортни 
разходи, съгласно чл. 30 от ПМС №  324/3.12.2009 г.  ( Пр. 12) 
 Гласуване: за- 12, против- 0, въздържали се – 1 

Протокол № 19/09.02.2010 г 
 
VII. Приема лимит на целеви разходи по Бюджет 2010 г. /в лв./ : 
 * Социално-битови разходи в размер на 3 % от начислените трудови    

възнаграждения за всички служители по функции и дейности 
*  Представителни разходи  /Пр. 11 /  
*  Социална програма на Община Варна            2 984 241   /Пр.№ 16/   
* Общ.програми за рехабилитация и детско здравеопазване     /Пр. 22/       
*  Помощи за лечение на граждани и помощи за социално слаби по 
     решение на ОбС              400 000    
*  Погребения на социално слаби и бездомни               7 000 
*  Подпомагане на деца на загинали полицаи                                    12 000 

  Гласуване: за- 12, против- 0, въздържали се – 1 

Протокол № 19/09.02.2010 г 
             

  VІІІ. Приема извънбюджетната план–сметка по фонд Приватизация  
  за 2010 г.                    /Пр. № 14/  в т.ч.:                        
 
                                                           91 %                      9 %               100 % 
                          Приходи          3 090 743                   277 370           3 368 113 
                           Разходи           2 410 000                   269 870           2 679 870 
                           Остатък              680 743                      7 500               688 243 

 Гласуване: за- 12, против- 0, въздържали се – 1 
Протокол № 19/09.02.2010 г 
 
IХ.   Приема разпределение на преходния остатък от 2009 г. за 

бюджета за 2010 г. - за държавни и за местни  дейности  в размер на  5 580 
733 лв.   /Пр.19/ в т.ч.: 

  за Държавни Дейности                                                         4 042 163    в 
т.ч.: 

 
      * ф-я Общи държ.служби – ИЗО                                          399 147 
      * Ф-я Отбрана и сигурност                                                     33 124 
      * Ф-я Образование                                                              3 495 834  
      * ф-я Здравеопазване                                                               91 477 
      * ф-я Почивно дело и култура                                                22 581 
                                                    
                      за Дофинансиране на ДД                                   473 843  в т.ч.:   
                   



                                  * Ф-я Образование                                      255 091            
                                  *Ф-я Отбрана и сигурност                         218 752  
 
                   за Местни  Дейности                                           1 064 727 в т.ч.:    
                            ф-я „БКС ”:      
    * д. 629 /34 661 лв./ целева субсидия за капиталови разходи по ПМС 

324 /30.12.2009 г./ 
     * д. 606  - преходен остатък от банков заем от 2009 г. /1 391 лв./  
     * д. 623  / 1 028 675 лв./ 

 Гласуване: за- 12, против- 0, въздържали се – 1 
Протокол № 19/09.02.2010 г 
 
X. Общински съвет –Варна утвърждава средства по бюджет - 2010 г., за 

ф-я „Образование” по училища на делегирани бюджети в размер на  3 750 925 
лв. в т.ч.: 

• от преходен остатък   от ДД                - 3 495 834  
• дофинансиране   на ДД                          -  255 091 

 Гласуване: за- 12, против- 0, въздържали се – 1 
Протокол № 19/09.02.2010 г 
 
 XI. Общински съвет –Варна дава съгласие да се изплащат стипендии на 

сираци и полусираци до и над 18 годишна възраст без лични доходи в СУПЦ 
“Анастасия д-р Железкова” в размер на 55 лв. месечно на дете. 
 Гласуване: за- 12, против- 0, въздържали се – 1 

Протокол № 19/09.02.2010 г 
 
ХII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 52, ал. 4 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.3, т. 1, чл. 4, т. 1 и 
чл. 17 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет реши: 

Издава облигации при условията на частно предлагане, като определя: 
1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОД – максимален размер на 

облигационния заем – 6 000 000 евро. Минималният размер, в рамките на 
който заемът ще се счита за сключен е 4 000 000.  

Средствата ще бъдат използвани за изграждане на  инфраструктурни 
обекти, съгласно Приложение 13. 

2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗОД – валута на дълга – евро; 
3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 ЗОД – вид на дълга – общински дълг 

по чл. 3, т. 1 ЗОД – емисия общински ценни книжа – облигации; 
4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 ЗОД – начин на обезпечаване – 

облигациите се емитират като обезпечени със залог на общински вземания; 
5. На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 ЗОД – условия на погасяване –  



Падежът на емисията е 10 години, считано от датата на издаване на 
облигациите. За дата на издаване на облигациите се счита датата на 
регистрацията на емисията в „Централен депозитар” АД (ЦД), като от този 
момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем. 

Срокът за плащане на главницата е 10 години с 1 година гратисен 
период. 

Начин на издължаване на главницата – на 18 равни полугодишни 
вноски. 

Амортизационните плащания се правят в края на всяко календарно 
полугодие след изтичане на гратисния период на емисията. 

Институцията, обслужваща плащанията по лихви и главници, е 
«Централен депозитар» АД. 

6. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – плаващ лихвен процент – 
6-месечен EURIBOR плюс надбавка до 6.00 % на година, но не по-висок от 
7 % към датата на издаване на облигациите. Лихвата се плаща в края на 
всяко календарно полугодие от датата на издаване на облигациите. 

7. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – такси и комисионни: 
7.1. Такса на инвестиционния посредник – до 1.00 % върху 

максималния размер на облигационния заем, покриваща такси и услуги за 
инвестиционнно посредничество; 

7.2. Такси за регистрация на емисията и обслужване в Централен 
депозитар – по Тарифа; 

7.3. Такси за откриване на набирателна сметка в съответна 
търговска банка – по Тарифа на банката; 

8. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – други: 
8.1. Максимален брой облигации – 6000 броя. Номиналната и 

емисионна стойност на всяка една облигация са равни и са в размер на 
1000 евро. При определянето на емисионната стойност не е използван 
особен метод. 

8.2. Вид на облигациите – облигациите от настоящата емисия са 
поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, емитирани 
при условията на първично частно предлагане и ще бъдат регистрирани в 
“Централен депозитар” АД (ЦД). Всички облигации от емисията 
осигуряват еднакво право на вземане срещу Общината. 

8.3. Права, които облигацията дава - Облигационерите от настоящата 
емисия образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи се в правото 
на вземане върху главницата, която представлява номиналната стойност на 
притежаваните облигации (амортизационно плащане) и право на лихва 
(купонно плащане). Не се предоставят права на облигационерите по 
отношение на други кредитори на Общината. 

8.4. Право да получат лихвени и/или амортизационни плащания имат 
притежателите на облигации, които са вписани като такива най-малко 5 
дни преди съответния падеж в книгата на облигационерите, водена от ЦД. 



8.5. Записване на облигациите - Облигациите се предлагат за 
записване само на институционални инвеститори и само срещу пари. Няма 
ограничения на броя на облигациите, които един инвеститор може да 
запише. Записването се счита за успешно приключило, съответно - заемът 
за валидно сключен, когато е изтекъл обявеният срок за записване, записан 
е минималният размер от 4 000 000 евро, при който облигационният заем 
се счита сключен и е внесена пълната емисионна стойност на записаните 
облигации. Подписката се счита за успешно приключила, съответно – 
заемът за валидно сключен и когато, дори да не е изтекъл обявеният срок 
за записване, е записан целият размер на облигационната емисия и е 
внесена пълната емисионна стойност на облигациите.   

8.6. Началната дата за записване на облигациите ще се определи 
допълнително, след приемане на настоящото решение и след преговори с 
потенциални институционални инвеститори, но не по-късно от 01.05.2010 
г. 

8.7. Крайният срок за записване на облигациите е 20 дни от 
началната дата. В случай, че срокът на подписката изтича в неработен ден, 
то за краен ден на подписката се счита първият следващ работен ден. 
Общинският съвет овластява кмета на общината с правото да удължи 
еднократно срока за записване на облигациите до 31.05.2010 г. 

8.8. Датата на обявяването на заема за сключен, е датата на 
регистрацията на емисията в ЦД. Регистрацията се осъществява в срок до 
два работни дни след изтичане на крайния срок за записване на 
облигациите. 

8.9. Облигационери - Първичното предлагане, на основание чл. 50, ал. 
1 ЗОД, ще е само на институционални инвеститори по смисъла на § 1, т. 
1, буква „в” от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, т.е. банки, които не действат като 
инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, договорни 
фондове, застрахователни дружества, пенсионни фондове или други 
дружества, чиито предмет на дейност изисква придобиване, държане и 
прехвърляне на ценни книжа.  

8.10. Инвестиционен посредник - Облигациите се записват и 
заплащат чрез инвестиционен посредник – член на „Българска фондова 
борса – София” АД (БФБ), осъществяващ сделки на регулиран пазар на 
ценни книги за негова сметка или сметка на негов клиент. 

8.11. Набирателна сметка - Паричните суми, съответстващи на 
емисионната стойност на записаните облигации, се превеждат по 
специална набирателна сметка. Недопустимо е частично заплащане на 
емисионната стойност. 

8.12. Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез 
платежния документ, който получават записалите облигации лица при 
извършване на съответното плащане по сметката на своя инвестиционен 



посредник. ЦД издава депозитарни разписки на лицата, придобили 
облигации, при заявяване. Облигационерите получават депозитарните си 
разписки чрез избран от тях инвестиционен посредник. 

8.13. Условия за обявяване на подписката за неуспешно 
приключила – Подписката се обявява за неуспешно приключила в случай, 
че до изтичане на крайния й срок, включително й удължения, бъдат 
записани по-малко от 4 000 облигации. Ако подписката приключи, без да 
се изпълнят предвидените за сключване на заема условия, набраните суми 
се връщат на лицата, записали облигации, заедно с начислената лихва в 
срок до един месец от окончателния край на записването.  

8.14. Последващи действия за допускане на емисията облигации 
за търговия на БФБ могат да се реализират след приключване на 
първичното частно предлагане. 

8.15. Обратно изкупуване на облигациите - възможно по 
инициатива на издателя след първата година от датата на издаване, на 
датата на всяко купонно плащане с 30 дневно предизвестие в размер на не 
по-малко от 100 000 евро или суми кратни на тази, при допълнително 
договорена цена на обратно изкупуване до кумулативната сума от 2 000 
000 евро. 

8.16. Общината като Емитент е съответното задължено по 
облигационния заем лице, представлявано от Кмета. Задълженото лице 
следва да осигури пари по определената от ЦД сметка за изплащането на 
главницата на облигационния заем и дължимите лихви. 

8.17. Кметът на Общината е неин представител по отношение на 
облигационерите. 

8.18. Възлага на Кмета на Общината да избере и сключи договор с 
инвестиционен посредник, който да изготви Предложение за частно 
предлагане на облигациите от настоящата емисия, както и да организира 
пласирането й и да извърши всички други необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

8.19. Информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка 
на икономическото и финансовото състояние на общината и на правата, 
свързани с ценни книжа се оповестява по следния ред: чрез интернет на 
страницата на общината и избрания инвестиционен посредник. 

Гласуване: за- 12, против- 0, въздържали се – 1 
Протокол № 19/09.02.2010 г. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, прочетоха се основните решения, които трябва да се вземат 

по бюджета, имате думата за мнения, съображения по тях, заповядайте. 

 



Иван ЛУКОВ 

Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници,  

Ние, групата от ПП „ГЕРБ” и Гражданско движение „ГЛАС” ще 

гласуваме „въздържали се” относно Бюджет 2010 г., като искаме да ви 

запознаем с мотивите за това наше решение.  

Знаем, че общинският бюджет е документ за политиката на общината 

през годината. Какво прави впечатление? 

Първо, нарушава се чл.12 от ЗОБ на РБългария, а именно: ОбС 

приема общинския бюджет в срок до 45 дни от приемането на Закона за 

държавния  бюджет. Законът за държавния бюджет е приет и обнародван в 

ДВ бр. 99/15.12.2009 г., т.е. ние още в самото начало на обсъждането, вече 

сме влезли в противоречие със закона. Бюджета, който обсъждаме на тази 

сесия, е внесен на 26.01.2010 г., а срока от 45 дни по закон изтича на 20.01. 

Все пак, живеем и работим в страна-членка на Европейския съюз и е 

нормално да се спазват законите. А при нас какво се получава? Съкратени 

срокове, най-вероятно за да не може да се вникне в детайли. И тук не става 

въпрос за тези над 200 млн.лв.залегнали в бюджета, а за политиката, която 

ще се води от мнозинството в Общинския съвет.  

Следващото, на което искаме да обърнем внимание, са разходите 

които са залегнали в проектобюджета за 2010 г. И тук може да се каже, че 

те са прекалено раздути, особено в частта за изграждане и модернизиране 

на инфраструктурата на града. Това бе видяно в хода на обсъждането на 

проектобюджета в комисиите, където пък бяха изнесени данни за 

многократно завишени цени, по които се изпълняват обществени поръчки 

от трите всеизвестни и облагодетелствани фирми, разделили Варна на три 

района. Ще си позволя да цитирам г-н Кмета, който казва в предизборното 

си обръщение към варненци, че „...третият мандат ще е средство за 

постигане на голямата цел – Варна да се нареди сред напредналите 

европейски градове...” До тук добре, само кои градове напреднали визира г-



н кметът? Тези, с наистина добре почистени улици и тротоари или тези с 

големите преспи от сняг натрупани по спирките на градския транспорт? А 

за лунния пейзаж с многобройните кратери по улиците след всяка зима – да 

не говорим! Така и не видяхме някаква стратегия за цялостното решаване 

на проблема с прословутите дупки по улиците, включително и в новия 

проектобюджет. И тук искаме да отбележим, че целта ни не е да жегнем 

опонента; целта ни е да не бъдем ние, варненци реалната мишена, която ще 

плаща цената на една такава политика. 

От казаното до тук следва, че сегашното мнозинство в ОбС, 

респективно неговият председател или не могат, или което е по-вероятно, 

не желаят да са подвластни на законите на РБългария. Затова ние, от ПП 

„ГЕРБ” считаме за необходимо да алармираме варненската общественост за 

невъзможността, или по-скоро нежеланието на сегашното мнозинство от 

общински съветници да се справи с икономическите предизвикателства, 

пред които е изправена община Варна. Могат да се посочат редица 

примери, които доказват този факт.  

Какво правим ние в Общинския съвет в условията на икономическа 

криза? Ставаме съпричастни към нецелесъобразното харчене на парите на 

варненските данъкоплатци. Ние обаче казваме „не”! Не на управлението, 

превръщащо града ни в опитно поле. 

Можем да посочим и редовното нарушаване на Правилника за работа 

на ОбС от неговия председател, прикрито зад изтъркания лозунг „за по-

голяма демократичност”, а всъщност става въпрос за недостигащо на 

мнозинството време да се договори по въпроси, касаещи разпределението 

на парите от бюджета по желаните от тях канали. Да не говорим за липсата 

на всякакви антикризисни мерки заложени в Бюджет 2010. Никъде в 

бюджета не видяхме да са залегнали мерки за подпомагане и развитие на 

малкия и среден бизнес. Не виждаме да има и намаление на поне някои 

местни данъци и такси. Не виждаме да се намалява размера на наемите. 



Напротив – дори и там, където имаше придобивки като безплатно ползване 

на игрищата в спортния комплекс в „Аспарухово” те бяха отнети, с мотива, 

че сме в криза и трябва да се плаща. Ние питаме – ще предприеме ли 

Кметът оптимизация на администрацията не само в районите, при 

положение, че делегираните от държавата пари за заплати са намалени с 

1 362 900 лв. Или в името на електоралната подкрепа, в условията на криза, 

ще дофинансира с пари от рехавия бюджет. Ние питаме докога дейността на 

общинските дружества ще продължава да бъде тема табу; докога улиците 

на Варна ще бъдат лунен пейзаж; докога след всеки снеговалеж ще бъдем 

като бедстващи алпинисти... Как ще се връщат 36 млн.лв.заеми, при 

положение, че приходите от местни данъци, такси и приватизационни 

сделки са намалели. Ние смятаме, че бюджета, който е инструмент на 

водената от общината политика трябва да включва отговорите на тези и на 

много други въпроси, касаещи гражданите на гр. Варна. 

Разбира се, колеги, има и хубави моменти, залегнали в проекто-

бюджета за 2010 г. И това е в частта за здравеопазване и социални грижи. 

Стига, разбира се обаче, парите за всичко това да бъдат осигурени, защото в 

противен случай всичко, за пореден път, ще се окаже чист популизъм.  

И именно поради това, ние от групата на ГЕРБ ще се въздържим да 

гласуваме „за” този проектобюджет, защото както казах – ние сме съгласни 

с хубавото, което е залегнало, но не можем да станем съпричастни, с меко 

казаното нецелесъобразно харчене на средствата на нашите съграждани. 

Благодаря ви. 

 

д-р Ивайло МИТКОВСКИ 

Уважаеми г-н Председател, колеги, от името на общинските 

съветници от синята коалиция СДС и ДСБ искам да ви направя следните 

предложения. Тъй като имаме усещане, че след направените корекции при 

обсъждането на първоначалния вариант на бюджета, по всяка вероятност 



този бюджет ще бъде приет в Пленарна зала, но за да не остане това едно 

наше усилие, върху което след това няма да можем да имаме никаква 

възможност за влияние и за да подобрим финансовата дисциплина при 

изпълнението на бюджета, ви предлагам следното: в Наредбата за 

условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 

общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община Варна, в раздел 

V – Обсъждане и приемане на проекта за общински бюджет, чл. 37 „ОбС 

приема проектобюджета в определения от закона срок /това, за което 

говори колегата/, решението на ОбС за приемане на бюджета включва 

няколко точки, като т. 6 е „приема и правомощията на Кмета.” В раздел VІ, 

чл. 45 е записано следното: „При текущо възникване на неотложни и 

доказани потребности през годината и при спазване на общия размер на 

бюджета, кметът на общината може да: 

1. изменя размера на бюджетните кредити за различни видове разходи 

в рамките на една дейност, група и функция, без средства за заплати, 

осигурителни вноски и стипендии за делегираните от държавата дейности; 

2. прехвърля бюджетни кредити от една в друга дейност, група и 

функция. 

Във връзка с това, което ви казах в началото, предлагам точно в този 

чл. 45, т.1  и т. 2 да отпаднат след „в рамките на една дейност” „група и 

функции” да отпаднат; както и в следващата точка „прехвърля бюджетни 

кредити от една в друга дейност”, да отпадната „група и функции”. 

Благодаря ви. 

 

Цанко ЦВЕТАНОВ 

Уважаеми г-н Кмете, колеги, 

Искам да обърна внимание, че част от приходната част на бюджета се 

формира от дългосрочни заеми взети от различни банки  в страната. СДС и 

ДСБ имаме следното предложение: Първо, да се разглежда от ОбС 



предложението за приемане на нов дълг през 2010 г.и след това да се 

формират рамките на приходите на проектобюджет 2010 г., като ще се 

обоснова относно това искане. В разработката на БюджетКонсулт ООД в 

т.4, 4.2. – аналитична експозиция е посочено, че към 31.12.2009 г.община 

Варна има общо дълг в размер на 50 392 785 лв.-това е само главницата, без 

дължимите лихви. Предложението в проекторешението т. 15 се определят 

максималният общински дълг а 2010 г.в размер на 36 796 хлв. Видно е, че 

дълга е от 76 млн.лв., без дължимите лихви и такси по кредита. 

Също така при публичното обсъждане за намеренията за поемане на 

дълг, Татяна Иванова е поставила предложението си за обсъждане на 

поемането на дълг с Националната асоциация на българския бизнес. 

Подобни предложения и опасения, че финансовите задължения на 

Общината са много големи са поставени и от други граждани. Арх.Павлова 

е дала предложение първо да се направи градоустройствен проект за улица 

и канализация и след това да се реализира.  

Друго предложение, което правим е договорите за дългово 

финансиране да се сключват при лихва според изискванията на 

Европейския съюз. А тук имаме 6-7 % лихва някъде, Също така лихвата да 

бъде фиксирана. 

Също така правим предложение Община Варна да използва и да 

привлича повече финансови средства по оперативните програми на ЕС. 

Няма гаранции, че община Варна ще успее да изпълни приходната 

част на бюджета, в предвид икономиката в страната. Не е сигурно в какви 

размери ще е за следващите години субсидиите от държавата, нивото на 

местните приходи, не е гарантирано, че ще се запази. Дори напротив,по мое 

лично мнение, очаква се да има спад в събираемостта на местните приходи. 

Това е по приходната част. 

По разходната – би следвало основни приоритети на община Варна 

да бъде изграждане на инженерна инфраструктура – водоснабдителна 



система, канализационни мрежи, пътна инфраструктура, улично 

осветление. Съществуващата е доста амортизирана и причинява големи 

загуби, които в крайна сметка се плащат от гражданите на Варна. Например 

водоснабдителното дружество отчита за миналата година 66-70 % загуби в 

следствие на амортизираната мрежа. В местностите Изгрев, Сотира, 

Добрева чешма липсва инженерна инфраструктура, липсват пътища, 

канализационна мрежа, водопроводна има изградена с лични средства на 

гражданите, които живеят там – по моя информация. Липсата на 

канализационна мрежа е предпоставка за активизиране на свлачищните 

процеси – Траката, Журналист, Трифон Зарезан и др. 

 

Радослав КОЕВ 

Видимо, според всички колеги, сесията за приемането на бюджета е 

време за телевизионни изяви „Мамо, здравей!” Съжалявам, че нямам пет 

написани листа, не съм се подготвил, иначе чета гладко... 

Колеги, от всичките комисии преди бюджета и от двегодишната 

работа няма едно предложение внесено, което да сме гледали, което да не 

сме приели и да сме отхвърлили със силата на някакво мнозинство. На мен 

никак не ми е приятно, че председателят на бюджетната комисия е 

председател на ДПС – Варна – и какво да направя? Председател на ОбС е 

председателят на БСП – и това не ми харесва. Но като приемаме бюджета 

на Варна дали има смисъл да изговорим всичките тези приказки кой къде го 

е работил, как го е работил и дали не е по-правилно на цялата тази публика 

да каже всеки от нас какво свърши в комисиите. Едно предложение няма в 

бюджетната комисия смислено за промяна. Това, което се е променило сме 

го гледали като колеги съвсем колегиално и даже не ги различавам от коя 

политическа сила са. С политическо говорене ще ходим на избори когато 

му дойде времето. Сега, когато имаме претенции че работим нещо за 

варненци, да стане колегата и да ми каже как ще строим води, канали..... 



Публикувайте си го някъде, четете си го в петчленната организация и нека 

не занимаваме цяла Варна с това. Не бива. Очаквах от дебата, ако има 

такъв, за бюджета на Варна да се кажат смислените неща за политиките в 

бюджета. Няма да спра да казвам, че това е политиката на Кмета, а не на 

председателя на ОбС и ако кметът нещо не е успял да защити в политиките, 

които защитава, нека да атакуваме Кмета – тази и тази политика не е 

защитена, ние виждаме че тя трябва да функционира по този начин, 

конкретни политики, колеги...  Ние всички обичаме социално слабите, 

здравните заведения и всички обичаме да няма дупки във Варна. И понеже 

има слабости в системите, дай сега да видим кой е виновен, ама ей така 

априори, не точно в какво е виновен, а няма начин да няма някой виновен и 

няма начин това да сме ние. А пък повярвайте ми – точно ние сме! Защото 

никой от нас не се готви читаво за комисиите, 90 % от общинските 

съветници не са в състояние да разчетат бюджета – нещо, за което 100 пъти 

е ставало дума и нека всички граждани на Варна да знаят – нашият 

политически орган – ОбС – не функционира професионално. Опитва се 

понякога да функционира партийно, но професионално – много рядко. Ако 

искаме да бъдем пълноценни общински съветници трябва да правим друго, 

а не да четем политически прокламации, в които някои от нас са  по-добри. 

Благодаря ви. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

От думите на г-н Коев стигам до извода, че сме на крачка от 

предложение да идваме, да ни дават един сандвич с половинка минерална 

вода, да ни представят проекторешенията и проектогласуванията, които се 

очакват, да ги гласуваме анблок и да си отиваме в рамките на половин час.... 

Горе-долу това би било добро, според това, което чухме, добро за 

Общинския съвет... 



Мисля, че бяха направени добри предложения, особено 

предложенията на колегата Митковски. И ще ви кажа защо. За първи път на 

комисията по архитектура беше свършена една работа, която аз досега не 

съм виждал да се върши в ОбС, а именно бяха ревизирани цени на дейности 

по СМР и по-специално СМР по пътни съоръжения – тротоари, бордюри, 

асфалтови места, дупки и т.н. Тези ревизии доведоха до ревизии на проекти 

заложени в бюджета разглеждан в архитектурата и бяха след това свалени 

от бюджета на архитектурата. Не точно свалени, а увеличени обектите, за 

да се поеме тази макрорамка, която беше гласувана на финансите. Това е 

добро, но ако не се приеме предложението на колегата Миткова, а именно 

да се отнемат правата на Кмета прехвърляне по дейности и функции, 

считам, че в тази комисия кой знае какво не сме направили, защото никой 

няма гаранция че нещата няма да се случат по начина, по който бяха 

заложени преди тази корекция. 

И второ, предложението не е насочено конкретно срещу Кмета на 

община Варна, уверен съм че всеки кмет от която и да е политическа сила 

желае да има тази свобода, която сме дали на варненския. Всеки кмет желае 

да забави приемането на ОУП, да има по-развързани ръце за своите си 

мандати. Но ОбС е този, който трябва да ограничава тези възможности и 

затова предлагам колегите да подкрепят нашето предложение, а това което 

чух от г-н Коев за конкретност на предложението и за конкретни мерки, 

които да свършат тази работа /защото той е прав – това е проектобюджет на 

Кмета/ мисля, че той самият трябва да види положителният елемент в 

нашето предложение и също да го подкрепи. 

 

Димо СТОЕВ 

Тук съм в качеството си на финансист, изказването ми няма да е 

политическо, а на човек, който се е занимавал с тази материя цели осем 

години и е разработил 32 бюджета – информации, отчети, проектобюджети, 



актуализации на бюджети и т.н. Имам отговорното намерение да се изкажа 

лично като специалист по отношение на този бюджет. 

Ако бях финансист на г-н Кмета бих го посъветвал да не предлага 

такъв, не че упреква финансовите служби на общината, напротив – зад този 

бюджет се крият стотици интереси. Просто ние трябва да имаме един 

бюджет. 

На първо място – балансиран бюджет – да, уви – но бюджет с 

абсолютно голям дефицит – вътре е пълна мъгла, кухи обеми... И през 2008 

г.ние от 200 млн.лв.направихме 228 млн.лв.бюджет, накрая изпълнихме 203 

млн.лв. Ако г-н Кметът /естествено, упрека не е срещу него, ние сме си 

виновни от общинския съвет/ ако беше провел обществените поръчки, ако 

беше ангажирал изпълнителите... 

Една забележка и към доц. Борисов – първо се актуализират 

цифрите като маса обем пари които идват в Общината, тогава се 

актуализира бюджета, а не за предстоящи плащания идващи отнякъде като 

делегирани държавни дейности субсидии. Така че издънката е пълна. 

Хубаво е, все пак, че финансовите служби са успели донякъде да редуцират, 

да задържат този процес и да не се спука гайдата в края на годината. Все 

пак е нещо. 

В целия свят съществува предизвикателството на финансовата криза 

и от тук се налага и България да даде своя отговор. Определено считам, че 

Правителството на ГЕРБ ще се справи с тази задача, колкото и трудно да е 

положението в държавата, а то въобще не е розово. В момента държавата е 

влязла в абсолютна криза. Следя непрекъснато капиталовите пазари, 

индекси, макро-икономическите индикатори на БНБ и като видя каква 

безработица се очаква – от 15 до 20 %, имайте предвид че спада през 

миналата година се сравнява с положението преди 30-40 години... Като 

сложим нарастващия с бясно темпо брутен външен дълг, намалявайки и 

темпа на производство, липса на всякаква икономическа активност, преките 



инвестиции ги няма никакви, икономиката на България влиза в критично 

състояние, независимо от силната воля и възможности на Правителството 

да излезе от тази каша, защото тази каша е натрупана след много години 

недалновидна политика на много правителства и световната икономическа 

криза. 

На фона на този проблем ни се предоставя един бюджет с много 

кухи обеми и веднага ще цитира от обяснителната записка. „Бюджет 2010 

се подготвя и ще се изпълнява в условията на задълбочаваща се криза, на 

фона на общото обедняване на гражданите и разширяващата се 

междуфирмена задлъжнялост. През годината се очаква да продължи 

действието на голяма част от неблагоприятните тенденции в резултат на 

икономическата криза. Бюджет 2010 се основава на реалистична основа на 

приходите и тук е споменато актуализирани антикризисни мерки. Дали 

някой от вас, колеги, има тези антикризисни мерки. Много ще бъда 

доволен, ако действително някой излезе на трибуната и ги представи и да 

ме убеди в тях. 

Приходите по бюджета – защо при 49 215 млн.лв.отчет ние 

предлагаме неданъчни приходи 52 393? Защо имуществените данъци плюс 

неданъчните приходи от 98 ние предлагаме 102, или това е цели 5 % ръст? 

И защо при отчет 203 615 ние отиваме на 209 270? Вярно, има и една цифра 

с отрицателен знак – вероятно това е неизплатената такса смет, която е 

целева, на сметопочистващите фирми? 

Конкретните ми въпроси са? Какво се крие в тази сума в Други 

дейности по икономиката, дейност 898 – Издръжка на Община Варна 2 373 

хлв? Моля администрацията да ни представи подробна разшифровка на 

тази цифра, много ме интересува тази цифра. От тези 2 473 хил. лв. единият 

милион е резерв. Абсолютно, това аз лично ще проконтролирам нещата и 

ще разбера за какво става дума. 



Как ще се изпълнят имуществените данъци, при условие данък от 

продажбите 2008 г.-отчет 30 млн., след това на актуализацията на 14,5 а 

бюджета бяха 20 млн., накрая се изпълниха 17 млн.при условие на 

очертаваща се тенденция на икономически срив на държавата, аз питам кой 

ще ги плаща тези 17 млн.лв. Абсурд! 

Какво правим с § 40 – следващите въздушно написани цифрички – 

продажба от нефинансови активи – при отчет 2 млн.лв миналата година, 

сега залагаме 5 млн.лв. Направено ли е проучване какъв е инвестиционния 

интерес? Лоша услуга си правим всички тук, ако залагаме нещо, което 

трябва да се продаде, а то не се продава. Ами, ако подведем г-н Кмета с тези 

5 млн. лв. и той проведе обществени поръчки? Кога ще ги провеждаме тези 

обществени поръчки? Нали по този начин е балансиран бюджетът? 

Колко са извънлимитните бройки по законоустановен ред 

планирани? Колко преразход на бройки имаме в районите и в 

администрация Варна при условия на изключително голяма криза? 

Имам забележки и към издръжката на Общинския съвет – 468 хлв, в 

това число 201 хлв за издръжка. Спомням си, като влязох в Общината 

издръжката на ОбС беше 48-50 хлв. 

Преди малко стана дума за 50 млн.лв.дълг на община Варна, през 

1995 г.започнахме с бюджет от 65 млн., като неразплатените бяха около 15 

млн.лв.и слава Богу оправяхме града, подсигурявахме отделните функции и 

дейности, сега не можем да се оправим... 

Ако продължим със същите продажби, ще настъпи пълна 

декапитализация на тази община!  

За рехабилитация – 4 млн.лв., дейност 606 – при тези кратери в 

града, при този ужас, ужас – абсурд е да рехабилитираме като имам предвид 

завишените разценки на фирмите, които са три! Кой изработва проектите, 

кой ги остойностява, по какъв начин; имам информация че фирмите сами си 

изработват проектите, като изготвят количествено-стойностни сметки в 



Инвестиционна политика. Инвестиционна политика изглежда провежда 

много специална, особена политика и то в защита вероятно на нечии 

интереси. Това трябва абсолютно да се спре! 

Моите предложения, в интерес на гражданите на Варна, са: 

Първо, трябва да преминем наистина към балансиран бюджет, в 

момента този бюджет е с дефицит. Предлагам да се осъществи контрола, 

имаме над 25 системи разработени в Община Варна и ако действително тези 

системи се прилагат, мисля че ще се получи много сериозен ефект в полза 

на всички. 

По отношение на насърчаване на икономическото развитие, лично 

съм на мнение че в условия на криза парите трябва да бъдат в гражданите и 

след това да ги вземем. В този кризисен момент трябва да намаляваме 

данъците, за да съберем повече приходи. 

Надявам се, че ще получа необходимите отговори. 

 

Доц. БОРИСОВ – зам.кмет на Община Варна 

Може би очаквате да се състои дългоочаквания спор между бившия 

и настоящия финансист на община Варна, няма да се състои такъв спор, 

няма да има конфликт; както и досега ще се изкажа като специалист, като 

финансист, пряко по работата.  

Г-н Луков, знам за 45-дневния срок. За пръв път тази година беше 

фиксиран със Закона за държавния бюджет за 2010 г.45-дневен срок. Какво 

направи Парламента, за да може да бъде спазен този срок? Г-н Луков, на 15 

януари дойде писмото на МФ, с което се определят държавните стандарти 

за държавно делегираните дейности; на 18.01. дойдоха указанията на МФ за 

разработване на бюджетите; на 24.01. беше крайния срок за предаване на 

отчетите, а преди да  са изготвени отчетите не може да се направи новия 

бюджет! Не отпадна изискуемия срок по закона за общинските бюджети за 

30-дневно предварително обсъждане на кредитите, които възнамерявава 



общината да вземе преди самото решение на общинския съвет. Как може да 

стане? И аз мога да искам да скачам висок скок по-добре от Сергей Бубка, 

но не мога, нали? Така че не ни вменявайте вина за това, че някой някъде не 

е догледал нещата и механизмите. Много лесно е да се постави срока. 

Направете справка колко общини са успели да се включат в този срок, аз я 

знам тази справка. И тогава критикувайте. И София не спази срока. 

Д-р Митковски, може би вашите предложения са разумни, но има 

ред – две седмици трябва предложенията в Наредба да бъдат публикувани в 

сайта на общината, за да може обществеността да се произнесе. И може би 

това имаше предвид г-н Коев когато каза, че трябва да сме по-подготвени 

когато предлагаме нещата. 

Г-н Цветанов, на няколко пъти Ви отговарям за дълга, още един път 

ще го направя. Има я разработката дадена, няма такава опасност! 6-7-8%, 

защото тези огромни големи кредити – голяма част от тях са лизинги, които 

изтичат; тази година изтича нашата последна вноска по втория 

облигационен заем; друга част от кредитите са за мостово финансиране на 

наши общински проекти и са краткосрочни. В икономическа криза искате 

същевременно да инвестираме във В и К мрежа, в инфраструктура и да не 

теглим кредити, които да връщаме при по-добри икономически условия. Аз 

мисля точно обратното – трябва да осигури развитие на града точно сега и 

да разсрочвае плащанията за по-добри периоди. Това е моята логика. 

Към моя колега и приятел г-н Стоев – наистина трябва да вникнем 

малко по-задълбочено в нещата, защото бюджета за 2009 г.не е 203 млн.лв; 

бюджета е 209 млн.лв. 203 млн.лв.са разходите. Тази година не приемаме 

нищо повече от миналата година, приемаме същия бюджет, защото имаме 

една неприятна, но фактическа стабилизация в условията на криза – 

стабилна криза – това е на практика и ние приемаме същия бюджет. Дори 

тези средства ще ни подпомогнат бюджета за 2010 г., защото те са преходен 

остатък. За антикризисната програма, би трябвало да погледнете сайта на 



Общината – там са публикувани от  м.февруари 2009 г.115 страници 

антикризисна програма – с лимити, с мерки за общината, за районите, за 

второстепенните разпоредители, за училищата едно по едно – там е описано 

какво се прави в това отношение и това много стриктно се спазва, затова 

успяхме да намалим издръжката, няма нужда да я сравняваме с онези 

периоди когато издръжката беше 50-60 млнлв и когато имахме по 4-5- 

милиона неразплатени средства. 2000-2004 г.всички общини бяха в такова 

състояние и община Варна също приключваше всяка година с неразплатени 

средства; след това се получи стабилизация, а от 2005-2006 г.вече няма 

такова нещо, сега също нямаше, дори и при кризата. Актуализацията на 

бюджета не би могла да бъде по-различна от тази, която я направихме 

тогава. Намалили сме приходите, актуализирахме с допълнителните целеви 

средства – 9 млнлв получихме целеви за Девня, 4 млн получихме 

допълнително за Виница и Галата за канализации, 500 хлв.допълнително за 

благостроителни мероприятия, не можеше да приспаднем и очакваните 10 

млн.лв.от десетте процента, които държавата се знаеше, че няма да ни ги 

даде. Но ние не можем служебно да кажем, че тези пари ги махаме, трябва 

да са записани там, защото това е държавен стандарт. На практика ние 

наалихме с актуализацията приходите от продажба на общинска 

собственост, от сделки с недвижими имоти, така че ние не сме надули с 

актуализацията приходите, това е една служебна актуализация, без която не 

можеше и е успех голям, че при 200 млнлв бюджет направихме 209 млн.лв в 

приходната част и 203 млн.лв.в разходната и че приключихме без 

неразплатени. 

Какво се включва в 898 „Други дейности за издръжка на община 

Варна”? Само 1 300 хлв.са данъците, които общината плаща и си ги плаща 

на себе си – данък сгради, но трябва да са показани; данък върху 

транспортните средства; за продажбите – дано се изпълнят в обемите, които 

планираме тук, но бюджета не е сбор от дупки, кръпки и буфери; бюджета 



не е дори приходо-разходна сметка, бюджета е инструмент за политика. 

Тази година за пръв път сме задължени приходите от продажба от 

общинска собственост да ги насочим към придобиване на общинска 

собственост, към инвестиции – ако не се извършат, няма да се извършат 

инвестиции.  

На въпроса за щатното разписание, за бройките, за хората – МФ не 

утвърждава брой, утвърждава фонд работна заплата. Варна има добър фонд 

работна заплата – това е държавен разход, ще ги върнем ако не ги 

използваме, вместваме се 100 % в този фонд. 

За рехабилитация – 4 млн.лв.са малко, затова след решение на ПК 

по финанси и бюджет се направи редукция с 15 % на стойността на 

обектите по цялата програма и се осигуриха още 4 600 хлв.за тази 

рехабилитация. 

Отговорих добросъвестно и максимално. 

 

 Димо СТОЕВ 

Сега разбрах, че няма разплатени, напротив – има разплатени, но те 

не са фактурирани, това мога да го докажа. Има извършена работа 

действиетлно, но не фактурирана. Извършена през 2009 г., ще бъде 

фактурирана през 2010 г. – затова няма неразплатени. А защо не е усвоен 

този остатък, защото той е от такса смет, тя е целева и отива при 

специфични нужди. 

Други дейности по икономиката – от тези 2 473 хлв.единият милион 

е резерв. Абсолютно! Лично ще проконтролирам нещата и ще разбера за 

какво става дума. 

§ 40 – лоша услуга си правим всички тук, ако залагаме нещо, което 

трябва да се продаде, а то не се продава. Кога ще провеждаме обществените 

поръчки, нали по този начин е балансиран бюджета? 



По щатното разписание – действително има ФРЗ – така е, съгласно 

него се регламетира и съответния брой служители и работници, но има 

други скрити бройки, които не са от този фонд – за това говоря и ако 

наистина някой спори с мен, ще го докажа на книга! 

Благодаря! 

 

Иван ЛУКОВ 

 Що се отнася до срока от 45 дни – г-н Борисов, този срок е 

предложен от Националното сдружение на общините, а не от сегашното 

правителство и не е прието сега от парламента; ние сме членове на това 

сдружение, включително и председателят. Там е предложено. 

Що се отнася до това дали други общини.... как тогава община 

Добрич прие бюджета си в срок? Предишни правителства приемаха 

републиканския бюджет март-април, а сега това правителство го прие 

м.декември и затова ние нямаме време и затова сега сме в нарушение със 

закона. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

 Благодаря доц. Борисов за отправената градивна критика по 

отношение на неспазването на срока. Надяваме се, че е съгласен с 

предложението, а не е съгласен само с неспазването на процедурата. 

Въпреки че, доколкото си спомням този ОбС е приел редица решения без 

преди това те да са минали през комисия в графата “спешност”, 

“неотложност” и т.н. В такъв случай, понеже съм дисциплиниран човек и 

професията ми е такава, приемам забележката на доц. Борисов - нека това 

мое предложение да бъде гласувано да влезе в сайта на общината, където да 

предстои 14 дена и да го гледаме на следващата сесия, тъй като то не касае 

приемането на бюджета, а най-вече неговото финансово контролиране, 

няма проблем. 



 

Красимир МАРИНОВ  

Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, аз имам кратко предложение, 

което държа да бъде гласувано от ОбС, а именно - в тъй наречените 

реконструкции на уличните мрежи, например както е в дейност 606, всички 

обекти, които ще бъдат включени там, да минат през съответната ресорна 

комисия, в случая - комисията по архитектура, и след това да минат на 

следващите наши сесии. Това донякъде кореспондира и с предложението на 

д-р Митковски.  

 

Павел ХРИСТОВ 

Въпроса ми касае конкретно разходна функция „Образование”, 

формираща почти една трета от общите разходи и по-конкретно – с 

разходите прогнозирани към момента, ще съумее ли Община Варна да се 

справи с предстоящите реформи в образованието – минаване на едносменен 

режим на обучение на първокласниците, задължителна предучилищна 

подготовка и т.н.? 

 

Борислав Гуцанов 

Аз бих предпочел, когато заседаваме на комисиите или в ОбС, тези 

които са писали изказванията на групата и на ГЕРБ, и на г-н Цветанов, те да 

бъдат в залата. Ще бъде по-достоверно и по-автентично, когато водим 

разговорите. Правя го това предложение, нека по този начин да си говорим.  

На второ място, за 45-дневния срок. Вижте, след приемането на 

закона има министерско постановление. Министерското постановление 

излезе в средата на януари. Аз не защитавам администрацията, но тя по 

какъв начин ще си напраи предложението до ОбС, когато няма министерско 

постановление? Затова нека бъдем реалисти, когато тези неща ги говорим и 

да бъдем информирани в залата.  



На следващо място - бюджетът е внесен на 26-ти, ако искате на 30-ти 

ще направим заседание....а комисиите кога ще направят заседания? Ще се 

подготвят ли за три дни общинските съветници? Аз мисля, че бях безкрайно 

коректен, когато събрах два пъти председателите на постоянните и 

временните комисии и попитах всички какво е виждането за сесията. 

Обединихме се за тази дата, за да има достатъчно време да бъде гледан 

бюджетът. Така че, нека нямаме двойни стандарти, когато ги коментираме 

нещата. 

 На следващо място, относно малкият и средният бизнес. Ами именно 

заради това в момента една от причините да се вземе този облигационен 

заем е да се подпомогне запазването на работните места, които общината в 

момента ги дава, като пряк и косвен работодател. Това е една от причините 

и това е помощта, която пряко дава. Публично-частното партньоство, двете 

градини които предстоят, у-ще „В. Левски”, мултифункционалната зала – 

това също са работни места, това са над 10 млн.лв.по линия на публично-

частното партньорство – това не е ли помощ?! Коя друга община го прави? 

А коя друга община от големите не е получавала през последните месеци 

каквито и да било помощи от страна на централния бюджет? Или ние 

можем да си оправим дупките на Варна и канализацията с нашия бюджет от 

200 млн. лв.?1 Ул. “Девня” - нещо, което се коментира 35 години - стана 

благодарение на това, че общината заделихме половината пари, а другата 

половина дойдоха от предходното правителство. Нямаше никога да се 

случи, ако я нямаше тази помощ. Нима Варна е второстепенен град пред 

София? Защо София получава толкова пари, от които и да е правителства?! 

И това ли е състоянието на дупките във Варна – поради тази причина, че 

ние не можем да се справим или защото не достигат парите?! Колко са 

сумите, които не достигат! Г-н Стоев знае може би най-добре в тази зала 

колко са парите, които са необходими. Това нещо може ли да стане от 

страна на централния бюджет? И аз се радвам, че Димо Стоев описа 



апокалипсиса, който в момента е в страната, но този апокалипсис няма да 

дойде във Варна, ако някой го иска. И затова ви моля да бъдем премерени, 

когато се правят подобни изказвания.  

Освен това ви препоръчвам наистина да бъдете във всички комисии и 

там да правите вашите предложения, за всеки един от съветниците. И ако 

там ги коментираме тези неща и се дискутират, тук по друг начин ще 

протичат сесиите. Няма разумно предложение, от който и да е общински 

съветник, нито пък някой е чул от мен да споменавам, която и да е 

политическа партия, вече втори мандат председател на ОбС. Така че, всяко 

едно разумно предложение е било приемано винаги. А не да си правим 

изказвания, за да се харесаме на публиката, както става в момента в залата. 

Моля ви нещата да стават по друг начин... 

Кои са обектите, за които ставаше въпрос, какви са придобивките. 

Преди малко ги приехме, преди да започнем обсъждането на бюджета, 

колеги, така че ги вижте – абсолютно всичко е написано. 

Никой не зададе въпроса защо сме заделили пари за Морската 

градина в бюджета. Ще я поддържаме ли Морската градина, колеги? 

Естествено. Но никой не го зададе въпроса.  

Не трябва да се мери с двоен аршин. Много ви моля, г-н Стоев, по 

ваше време издръжката на ОбС беше много повече от 400 хил. лв., защото 

се промени законовата наредба, нали така? Казвайте нещата такива, каквито 

са, моля Ви. Това не е издръжка на председателя, вие го знаете много добре.  

За издръжката – това не е издръжка към председателя, знаете го 

много добре! Разходите ми през последните 3 месеца са 1000 лв., ще ги 

видите. 

 

проф. Николай ДЖАГАРОВ 

Тази година от собствени приходи Община Варна заделя за функция 

Образование за дофинансиране 10 600 хлв. Освен тези пари, плюс милион и 



половина от приватизация и публично-частно партньорствосъщо за 

функция Образование, при положение че правителството намали 

издръжката с 15 % за училищата в сравнение с миналата година. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Последно, нещо с което завършвам. Колко от общините в страната 

запазиха данъците и таксите непроменени? В София вдигнаха ли се? В 

Добрич вдигнаха ли се? Това са двата примера, за които се говореше... А 

във Варна вдигнаха ли се? 

Благодаря на групата на ГЕРБ, че все пак казаха за придобивките в 

социалната сфера и в здравеопазването. 

Моля ви да бъдем коректни и обективни и по този начин да вървим 

напред! 

 

Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 

Уважаеми дами и господа, колкото и да продължи оттук нататък 

дискусията, на финала сме на едно отговорно и важно за всички нас и за 

града ни занимание, а именно бюджета за тази година. Всеки, който е 

слушал дискусии по приемането на бюджет и който не е специалист е имал 

възможност да констатира, че той в много голяма степен е една 

непрозрачна за неспециалистите материя - и като терминология, и като 

структура, и като логика. Винаги хората, които не са специалисти искат да 

чуят в една такава дискусия колко пари ще има за детските градини и т.н. 

Аз се радвам на дискусията, която се състоя, защото една такава дискусия 

по приемането на бюджет или отхвърлянето  му, дава възможност на всеки 

да каже гледната си точка. Тя има това си качество, че всеки може да чуе в 

нея това, което иска да чуе. Има достатъчно възножности за всеки да 

направи изводи за себе си. Аз мисля, че специалистите, финансистите 



достатъчно подробно и обоснование за всяка една от тезите се изказаха и 

човек може да си направи впечатлените за какво става дума. 

 Аз няма да говоря по бюджета по начина, по който го направиха 

специалистите, просто не съм финансист. По-скоро ще засегна три 

проблема, за които сега се говори повечко, нормално е. Сняг, дупки, цени.  

По хронология на изказванията, колегите от ГЕРБ. Критиката във 

вашето изказване по отношение на бюджета и състоянието на града, вие 

заявихте, че не се прави с цел да се жегне опонента. Това вече дава гледната 

точка, ние с вас сме опоненти. Аз ще се изкажа от гледна точка на вашата 

критика не със съзнанието, че съм ви опонент или обратното. Позовахте се 

на моята предизборна програма, в която съм казал, че третия ми мандат 

трябва да бъде продължение на пътя, който Варна трябва да извърви, за да 

се нареди до европейските градове.  

Кои са европейски градове? Дупките, позовавате се на тях, ще 

разгледаме от тази гледна точка географското положение на София и снега. 

Съзнателно, волю или неволю вие ме облекчавате да ви отговоря, защото по 

сняг вие преценете ние ли догонихме европейците или те паднаха до нас в 

същата снежна обстановка. Освен, ако не кажем, че варненския сняг не 

притежава качествата на английския, на германския сняг. В предизборните 

си изказвания съм се позовал на европейските градове, Вашингтон не съм 

прозрял тогава, за да отида в стремленията си на друг континент.  

За снега в частност ще припомня 2005 г. не заради друго, а за да 

подчертая, че коментарите за снежната обстановка си беше изкушение на 

политическа основа. Коментарите в града за това какво се случва в условия 

на продължителна снежна криза. Тези, които 2005 г. бяха най-активни и 

съзряха разковничето за бъдеща политическа кариера под снега на Варна 

тогава, днес по волята на варненци тук сред нас ги няма. Няма да им 

цитирам имената.  



Какво се случи със снега – организация, резултати, обхват, финансово 

измерение. Това са нещата, на които искам да се спра. Организацията беше 

денонощна, тук спор няма, такова беше атмосферното положение. 34 

машини работиха денонощно. 34 машини! Резултат - всеки, който е излизал 

от Варна, бил е на други места, от табелата на Варна навътре, разбираше, че 

се намира в града ни именно поради качеството и количеството на 

почистването, в наша полза, съпоставено с другите. 

Съпоставката ни с другите е в наша полза. Кой не се огъна? Видяхте в 

Англия какъв хаос настана. 240 души загинаха Полша. Тук не позволихме 

нито един човек да замръзне поради превантивните грижи, които 

положихме, прибрахме 70 души индикирани бездомници прибрахме, 7 деца 

между тях, да положим медицински грижи за тях... И социалните ни кухни 

работеха, и домашен и социален патронаж получаваха хората, и детсктие 

градини бяха отворени непрекъснато, градският транспорт продължи да 

функционира, сметоизвозването не се превърна в проблем на града, това са 

обективните неща. Като организация аз съм удовлетворен от начина, по 

който функционира щаба. Като резултати, ние постигнахме приоритетите за 

една такава обстановка, опазихме човешкия живот и имущество в крайна 

сметка. Нашето имущество, което се уреди е застраховано, сега ще гледаме 

нещата, като обхват. Пак казвам - приоритети има. Междублоковите 

пространства останаха извън приоритетите с изключение на извозването на 

сметта, подходите към детските градини и училищата и т.н. Това е за 

обхвата. Можем да влезем и в междублоковите пространства и да 

ангажираме вместо 34, 134 машини. Въпросът, на който трябва да 

отговорите е с какви средства - освен техническо и организационно, има и 

финансово измерение на нещата.  

Аз пак се връщам на вашето изказване, разбирам и съм ви благодарен 

за позицията, която  заемате - въздържали се - след като се гледаме като 

опоненти не можете да подкрепите бюджета, ясно е. Благодаря ви за 



позицията, че сте въздържали се, защото можехте и да бъде против, но 

когато сте против, трябваше да предложите алтернативата на това, което 

вие критикувате, като недостатъчно или неправилно. Това обаче аз не чух, 

т.е. аз съм благодарен за обективната връзка между това, което критикувате 

и това, което трябва да се направи. Тя е налична и изразена във вашата 

позиция, казвам го най-добронамерено.  

Сега, аз съм готов да обсъдим положителни практики и с други 

градове, но все пак, моля ви, да се върнем на един такъв аналог. Всеки 

черпи различни различни аргументи от надпреварата, която не по наша воля 

ще се проведе за четвърти път тази година – най-добър град за живеене. Два 

пъти го печелихме еднолично, третия път София ни изпревари с една точка, 

но пък ние запазихме титула в класацията на публиката с пъти повече от 

другите градове. Разказвам това, за да направя съпоставка между Варна и 

София. Според нашите сънародници и критериите, с които се оценява 

Варна е съпоставима със София. Варна, бих казал, е съпоставима и по 

количеството на дупките и със снега, с който София продължава да се 

справя и в момента - ето ги аналогиите.  

И затова казах, че аз съм готов - ако ние концептуално не сме в 

състояние да видим изхода, да обменим положителни практики с други, 

съпоставими с Варна градове, но както каза Председателят на ОбС, не със 

тези, които са по пътя на увеличаване на данъчните финансови тежести, 

какъвто подход видяхме на някои места. Моля ви, бъдете съразмерни, 

когато заявявате позиция, изхождайки от повече примери, които са 

съпоставими и могат да бъдат действително пример за подражание, ако ги 

има, ако те съществуват и са реални в нашата, българска реалност и 

действителност – българската - в 2010 г. 

 Същевременно, тук колегата Цветанов каза, дайте канализация, 

водопроводи, но не теглете кредити. Няма нищо страшно в тези кредити и 

вие го знаете, и “Стандарт и Пуърс” го е дала. Даже при последната оценка 



те казаха, че е необходима по-активна кредитна политика. Това е тяхна 

констатация, не е моя, имате го на разположение. Нещо такова се опитваме 

да правим.  

Дупките. Хората казват: “Плащам данък, искам път”.  

Знаете от подготовката на бюджета, че през миналата година в 

община Варна са постъпили 11 666 от данък МПС. Тази година с вашето 

решение, което ще последва, ако последва, ще се дадат за пътища 24,3 млн. 

лв., което е горе долу два пъти повече от това, което е постъпило. Това са 

нашите възможности, колеги, и тук съм съгласен с всеки, че те са крайно 

недостатъчни за окончателно решение на този проблем. Мога да се 

ангажирам с контрола върху фирмите, които ще работят. 

 И тук е моята реплика към аполитичното изказване на Димо Стоев. 

Цените на работата на фирмите не растат. Тук е пресечната точка на 

комисията по архитектура, чиито принос адмирирам, за намаляването на 

тези цени. Далеч преди заседанието на фирмите беше предоставено писмо, 

по силата на което, ние приложихме тези принципи при определяне на 

цените на снегопочистването, да се анексират на долу цените в договорите с 

оглед на новосъздалата се обстановка. Какъв е резултатът на това 

анексиране. С 40 % падат по някои показатели, това ми беше докладвано, 

цените на кръпките, които ние ще направим. Ако по старите цени ние 

направим 1054 кв. м., сега за същата сума те ще бъдат 1640 кв. м.  

Второ. Г-жа Росица Кирова не е служител повече на община Варна. 

Тя повече не оглавява звеното “Инженерна инфраструктура”. И много 

внимателно ще се анализират цените, които тя е предоставила на 

вниманието на комисията, как са стигнали до там нещата. 

Не предизвиквам конфликт с никого, но съм длъжен не да подмина 

изказвания от типа “Зад бюджета се крият 100 интереса”. Съсредоточени са 

интереси в бюджета. Тук няма никакъв спор и нищо ново не казвам, нито 

това звучи цинично.  



При всички положения аз благодаря на г-н Стоев за плама, жарта, с 

която е защитавал 8 години бюджета на администрацията. Благодаря му за 

критиката, която по същия начин, със същия градус направи. Казвам го 

откровено, аз също си забелязвам някои неща, които ще проверя, на които 

ще се опирам при реализацията на бюджета. По-интересно е другото, че 

тази констатция за интересите идва сега. Като че ли 8-те години, през които 

е правил бюджета на общината те са били безинтересни. Опитвам се да 

направя игра на думи от тази гледна точка. Не. Бюджетът винаги е 

съсредоточие на много интереси, въпросът е реализацията му да отговори и 

на интересите на хората, към които той е насочен. Тук е борбата и тя не 

винаги е успешна. Борба, ваша, моя, на всички нас. Няма спор по този 

въпрос.  

   За правомощията ми - вие ще решите. Докторе, ние с вас сме на ясно, 

че най-важното нещо след загубването или спечелването на изборите, са 

правомощията - придобиването или изгубването им. Не ме учудва Вашата 

позиция. Днес и занапред, като имам предвид позицията, в която сме се 

срещали по време на последните предизборни кампании - това е едно от 

възможните обяснения. Вие дадохте друга мотивировка, която аз не 

оспорвам. Но искам да разшифровам, че когато човек носи правомощия, 

носи и отговорност. Аз от това не се притеснявам, дотук проверките не 

показват да има отклонения. Но това е въпрос от компетенциите на 

общинските съветници, те ще решат как да се развият нещата занапред. 

Бвагодаря за вашите усилия, на комисиите до тук, за днешната 

дискусия... 

Повдигнат беше въпроса за училищата – за една смяна – това би било 

чудесно. Когато сегашният Министър на образованието беше във Варна, 

направихе 4-часова дискусия, той обърна внимание на висшето образование 

в града, на средното, професионалното образование в града и мисля, че сме 

се обединили около това – би било най-доброто, но ние трябва да изградим 



тези мощности, очевидно е, че и ние трябва всичко онова което е в нашите 

възможности да го впрегнем, за да създадем тази база, която да поеме 

децата в една смяна. И още тази година ще предприемем стъпки по един 

дълъг път, който трябва да извървим, заедно с държавата, разбира се... 

 Благодаря за вниманието. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Г-н Йорданов, съжалявам, че сте приели чисто само политически 

моето предложение. Искам да ви върна към времето, когато бяхме 

поддръжници, а доколкото си спомням и представители на една и съща 

политическа сила.  

Тогава аз също бях общински съветник, за съжаление оттогава май 

само Пламен Начков е в този ОбС. Дори и тогава, когато с кмета бяхме от 

една и съща политическа сила, винаги съм защитавал становището за 

неограничаване правомощията на ОбС, независимо от това кой е кмета. 

Защото всички ще се съгласите, че чисто човешки е и да се сгреши, и да се 

подведе един човек. Много трудно е това да стане от 51 човека. Така че това 

предложение, което правим днес сме го правили и в много по-ранни години. 

Не го приемайте лично към вас. Още повече, че ние с вас сме едни от 

малкото останали стари варненци в този град.  

 

д-р Янко СТАНЕВ 

Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Председател, колеги и гости, вече 

20 години съм в тази зала, като се приема бюджета на общината в различни 

качества. Един път като районен кмет, един път като общински съветник. 

Кой знае какво ще предвиди живота в бъдеще и от коя страна ще стоя, но 

има няколко принципа при приемането на бюджет, които според мен трябва 

да се спазват. 



 Аз тази година за първи път искам да изразя благодарност към 

общинските съветници от различните комисии, защото за първи път тази 

година в комисията по финанси и бюджет даваха много подредени 

предложения, реформирани от администрацията и преподредени тук-таме с 

предложения за изменения от комисиите. 

 Дадоха и смислени предложения, които намериха до голяма степен 

своя отговор в изказванията на г-н Кмета, на г-н Председателя. Общо взето 

тази година комисията по финанси и бюджет беше изцяло облекчена да 

вземе тези мерки, които не знам защо не се наричаха антикризисни.  

   И веднага ще спомена няколко важни неща. Антикризисна мярка е 

тази, която завършва с намаляването на цените, предоговарянето на цени. 

Това е, което направихме във финансовата комисия, намалението с 15 % на 

капиталовата програма, е повод да се предоговарят цените. Антикризисна 

мярка са правомощията на кмета от функция във функция, от действие в 

действие да работи с бюджета оперативно по време на годината.  

 Това е антикризисна мярка, защото ние сме в положение на една пълзяща 

криза, която е по-опасно от всичко останало. И ако приемем, че бюджета 

трябва да бъде свит, ако макрорамката бъде свита, за да няма напрежение в 

приходната част, особено по отношение на местните данъци, а и по 

отношение на неданъчните приходи, то тогава трябва да си направим 

сметката какъв вторичен поток вкарваме в града.  

И понеже тук се постави въпроса за малкия и за средния бизнес, за 

икономическата среда, която сформираме ние с общинския бюджет и 

неговото развитие, аз отправям към колегите от ГЕРБ съгласието си за това, 

което беше казано. 

 Именно големите макрорамки на бюджета, напрежението в 

приходната част създава такива условия. Аз си спомням в тази зала, когато 

сме приемали и сме се карали за бюджет от 80-90 млн.лв. Разбирам, че за да 

се реализират свободни инвеститции в един град, самият град трябва да 



дава такива ясни сигнали, чрез своята бюджетна и финансова политика, 

чрез своя принос в развитието на икономиката, чрез търсенето на 

алтернативи. Затова не съм съгласен с едно, което всички мои приятели и 

колеги казаха тук. За местните данъци и такси, аз съм фен на тяхната 

регулация чрез повишаване. 

 До миналата година имахме БВП нарастване годишно в страната 

между 5 и 7 пункта. Такова нарастване няма да има през следващите 50 

години. Не казвам, че това се дължи на субективни фактори, то се дължи и 

на обективни фактори. Но така или иначе има и субективни фактори 

наречени управление, които ще бъдат анализиране в бъдеще тези 

икономически резултати, за които говорим. По същия начин ще бъдат 

анализирани много внимателно икономическите резултати на община 

Варна. ОбС Варна през последните 8-10 години, получи ли по време на 

управлението на тези хора в икономически аспект този ръст в бюджета? 

Искам да сме на ясно, че този бюджет, който в момента се предлага, с 

поправките и допълненията на комисиите, които касаят особено контрола 

върху разходната част е възможният и реалистичният бюджет.  

 Независимо, че аз като председател на финансовата комисия трябва с ръка 

на сърцето да си призная, че предвиждам дефицит. Не виждам нищо лошо в 

дефиците. Това е вече сблъсък на икономически теории. Аз съм фен на 

дефиците в условията на такава тежка икономическа криза. И не само аз, 

разбира се. Много по-големи финансисти от мен, включително такива, 

които станаха в момента представители в Европа са фенове на тази 

икономическа теория. 

 Искам за дълга да кажа. Не критикувам никого. Две са тезите. Но 

няколко пъти, още при отчета гледахме цялото разпределение на дълговия 

инструментариум по години. Ако спорим и дебатираме върху нещо, то е 

върху това коя година, каква тежест има този дългов инструмент и по какъв 

начин ние ще се справим, ако кризата продължи да пълзи със същата 



скорост и със същото пиково ниво. Това е вече един въпрос, който наистина 

трябва да намери своя отговор. Това става на едно високо професионално 

ниво и аз мисля, че е хубаво да се включат и специалистите от 

гражданското общество в този дебат. Ще бъде много интересно, аз съм 

готов да го поема. 

 Приключвам с това, че този бюджет на мен ми дава ясен знак за две 

неща. На всяка комисия също става ясно, актуализация на финансовия 

ресурс. Няма антикризисна програма в света, която да не предвижда 

актуализация на финансовия ресурс. Какво ще ми говорите? И второто, 

което е. На всяка антикризисна програма, на всяко едно букварче пише и за 

актуализация на кадровия ресурс. Това означава повишено ниво на нашите 

професионални изисквания към взимането на решения при нас.  

Има реален процес на промяна в обективаната ситуация. Ако някои иска да 

променим финансовата политика на община Варна, трябва да започнем с 

предложение за промяна в програмата за развитие на община Варна, с 

алтернатива там. За да можем там да вадим политиките, за които всички 

говорим и да вадим дебата за алтернативността - дебата за това какво 

търсим и какво работи в момента. Този бюджет предлага работеща в 

момента схема и възможности за правене на политиките, които искаме за 

Варна.  

Съгласен съм, че § 40 няма да може да реализираме тези приходи от 

собственост, но те задължително трябва да бъдат заложени. Съгласен съм с 

това, че е възможно и в момента според мен има известен дефицит, но това 

не е проблем. Проблем ще бъде, ако този бюджет не ни даде възможност да 

прави политиките, които искаме да правим за Варна чрез програмата за 

развитие на града. А той дава тези възможности. Аз ще да пример с 

рехабилитацията, за която всички говорихте, присъства бюджет в 

приложение 8 с 4 млн.лв. – най-отдолу са близо 5 млн.лв.!  



Аз ще гласувам за този бюджет с убеждението, че не го правя по 

политическа воля, а го правя с убеждението, че в момента няма алтернатива 

този бюджет и не само че няма алтернатива, а и не виждам път различен от 

генералната пътека, която сме поели. 

Благодаря ви! 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, предлагам ви цялата точка, касаеща бюджета която беше 

изчетена от т. І до т. ХІ да бъде гласувана анблок, без т. ХІ – тя е за заема, 

моля да гласувате че сте съгласни да бъде анблок, за да няма възможност 

някой да тълкува. 

Който е за анблок гласуване на т. І до т. ХІ включително, моля да 

гласува. 

 

С резултати от гласуването: за – 42, против – 0, въздържали се – 0, 

присъстващите общински съветници приеха процедурното предложение 

на г-н Гуцанов, описано по-горе. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2015-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 

чл. 11, ал. 7 и ал. 8 и чл. 12   от Закона за общинските бюджети и във 
връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет  на Република 
България за 2010 г., ПМС  № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнението на 
държавния бюджет  на Република България за 2010 г., писмо на МФ - ФО 
1/13.01.2010 г. и чл. 36 и чл. 37 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет  на Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-10-9302/7/26.01.2010 г.,  Общински съвет - Варна: 

 
 



І. Приема бюджета на Община Варна за 2010 г., съгласно 
Единната бюджетна класификация, както следва: 

                               (в лв.) 
 
1.ПРИХОДИ  -  ВСИЧКО               209 270 000    /Пр. 1/ в т.ч.: 
 
*Приходи за делегирани от държавата дейности         85 982 454  в т.ч.: 

- Обща субсидия за държавни дейности  § 31-11             81 732 491  
           

     - Преходен остатък от 2009  г. за Държ.дейности             4 042 163 /Пр.19/ 
в т.ч.: 
        Ф-я Общи държавни служби                                           399 147 
        Ф-я Отбрана и сигурност                                                   33 124 
        Ф-я Образование                                                            3 495 834 
        Ф-я Здравеопазване                                                             91 477 
        Ф-я Почивно дело и култура                                              22 581 
             

- Данъчни и неданъчни приходи за Държавни  
дейности  /наеми  и образователни услуги/                          207 800  

 
* Приходи за местни дейности и дофинансиране 
                 на държавни дейности                                 123 287 546      в т.ч.: 
-  Преходен остатък за местни дейности и                   1 538 570   
    дофинансиране на държавни дейности         
- Данъчни приходи                                                          50 550 000                
- Неданъчни приходи                                                      52 393 288  
 

  - Взаимоотношения с ЦБ за местни дейности              7 301 300  в т.ч.:     
*     обща изравнителна  субсидия      2 355 700     /§ 31 - 12/  в т.ч.: 
                                 в т.ч.                          35 000 лв. за зимно поддържане   
                                                               2 320 700 лв. обща изравнителна. субсидия 
 * целева капиталова субсидия в т.ч. за екологични       4 945 600   
обекти и ремонт на общински пътища /§ 31 – 13/                                                
                                  в т.ч.     590 000 лв.  Капиталови разходи    
                                             4 200 000 лв.  Екологични обекти 
                                               155 600 лв.  Основен ремонт на общински пътища 
 
- Трансфери                                                                          /- 1 800 000/  
- Временни безлихвени заеми  между бюджетни и 
 извънбюджетни сметки                                                    /- 2 805 000/ 
 
 - Операции с финансови активи                                       17 647 958   
            в т.ч.: 



             -  Придобиване на дялове ,акции,съучастия            /- 272 000/ 
             - Заеми от банки                                                        21 743 321  
             - Погашения на Общински ценни книжа               /-3 764 973/ 
             - Друго финансиране-Финансов лизинг                /- 1 596 960/ 
              - Депозити и средства по сметки                              1 538 570  
           в т.ч.: 
           * Остатък по сметки в лв.от  2009 г.                           949 718  
           * Остатък по сметки във валута от  2009 г.              529 754                     
           * Наличност в касата на 01.01.2010 г.                           59 088 
           * Наличност в касата  във валута от  2009 г.                     10 
  

 
2.  РАЗХОДИ    ВСИЧКО                                          209 270 000     (Пр. 2)  
в т.ч.:  
 
  Разходи за държавни дейности  /ДД/               85 982 454 в т.ч.: 
           а/ обща субсидия за ДД                                      81 732 491   
           б/ преходен остатък за ДД от 2009 г.                  4 042 163                       
           в/ разходи от собствени приходи                           207 800                     
               /ф-я Образование/  
 Разходи за местни д-сти и дофинансиране на ДД 123 287 546 в т.ч.: 
                     -  за местни дейности                                         121 488 180     
                     - дофинансиране от местни приходи                    1 799 366 
 
ІІ. Приема разходите по функции                              209 270 000   /Пр. № 3/ 
         в т.ч.  
 - Ф-я Общи държавни служби                                 15 251 000 
 - Ф-я Отбрана и сигурност                                         3 123 000 
 - Ф-я Образование                                                     67 483 000 
 - Ф-я Здравеопазване                                                19 408 000 
 - Ф-я Социално осигур. и подпомагане                    8 579 000 
 - Ф-я БКС                                                                   60 206 240 
 - Ф-я Почивно дело и култура                                   7 872 000 
 - Ф-я Икономически дейности                                 24 848 000 
 - Ф-я Други  разходи                                                   2 499 760 
   
ІІІ. Приема  разходи по дейности в лв.: 
- д-ст „Общинска администрация”: Община Варна,  
      райони и  кметства с населени места                              14 773 000  /Пр. № 5/ 
- д-ст „Други дейности по икономика”                                 13 797 000  /Пр. №  6/ 
- д-ст  „Чистота”                                                                      23 664 308   /Пр. № 7/ 
        в т.ч. преходен остатък от 2009 г.   /4 394 308 лв./ 
- д-ст „Транспорт”                                                                    9 100 000  /Пр. №  9/             



- Проектиране и планиране                                                        629 364  /Пр. № 23/             
- Международни и местни културни прояви                         1 800 000  /Пр. № 21/ 
- д-ст 606 “Пътища текущ, среден ремонт,  
проектиране и строителство на улична мрежа”                  24 332 527  /Пр. № 8/                                
- д-ст 629 „Други дейности по БКС”-                                    6 201 473  /Пр. № 4/ 
   капиталова програма по §52              
                                      
ІV. Приема Инвестиционна програма                             40 563 613          
в т.ч.: 
          -   от целева капиталова субсидия                                4 945 600 
          -   от местни приходи                                                   19 034 052 
          -   от облигационен заем 2010 г. /Пр. № 13/               11 735 000 
          -   от банков заем остатък от 2009 г. /Пр. № 15/          4 848 961                                                
           
V. Приема  Разчет за средства за работна заплата по функции и 

дейности   /Пр. № 10/ 
 
VІ. Утвърждава списък на длъжностите с право на транспортни 

разходи, съгласно чл. 30 от ПМС  № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнението 
на държавния бюджет  на Република България за 2010 г., (Пр. № 12)  

 
VII. Приема лимит на целеви разходи по Бюджет 2010 г. /в лв./ : 
 * Социално-битови разходи в размер на 3 % от начислените трудови    

възнаграждения за всички служители по функции и дейности 
*  Представителни разходи  /Пр. № 11/  
*  Социална програма на Община Варна, /Пр. № 16/                    2 984 241    
* Общински програми за рехабилитация  
    и детско здравеопазване /Пр. № 22/       
*  Помощи за лечение на граждани и помощи за                             400 000    
     социално слаби по решение на ОбС               
*  Погребения на социално слаби и бездомни                 7 000 
*  Подпомагане на деца на загинали полицаи                                    12 000 
   
 
             

  VІІІ. Приема извънбюджетната план–сметка по фонд Приватизация  
  за 2010 г.   /Пр. № 14/  в т.ч.:                        
 
                                                           91 %                      9 %               100 % 
 
                          Приходи          3 090 743                   277 370           3 368 113 
                           Разходи           2 410 000                   269 870           2 679 870 
                           Остатък              680 743                      7 500               688 243 



  
 
IХ.   Приема разпределение на преходния остатък от 2009 г. за 

бюджета за 2010 г. - за държавни и за местни  дейности  в размер на  5 580 
733 лв.   /Пр.19/ в т.ч.: 

 
  за Държавни Дейности                                                         4 042 163    
  в т.ч.: 
 
      * ф-я Общи държавни служби /ИЗО/                                   399 147 
      * Ф-я Отбрана и сигурност                                                     33 124 
      * Ф-я Образование                                                              3 495 834  
      * ф-я Здравеопазване                                                               91 477 
      * ф-я Почивно дело и култура                                                22 581 
                                                    
  за Дофинансиране на ДД                                                        473 843   
в т.ч.:   
      * Ф-я Образование                                                                 255 091            
      * Ф-я Отбрана и сигурност                                                    218 752  
 
   за Местни  Дейности                                                           1 064 727 в т.ч.:    
   ф-я „БКС ”:   
    * д-ст 629 целева субсидия за капиталови разходи по ПМС 324 

/30.12.2009 г./                                                                                          /34 661 лв./ 
     * д-ст 606  - преходен остатък от банков заем от 2009 г.         /1 391 лв./  
     * д-ст 623                                                                                /1 028 675 лв./ 
 
X. Общински съвет – Варна утвърждава средства по бюджет - 2010 г., 

за ф-я „Образование” по училища на делегирани бюджети в размер на  
3 750 925 лв. в т.ч.: 

• от преходен остатък   от ДД                - 3 495 834  
• дофинансиране   на ДД                          -  255 091 
  
 
 XI. Общински съвет – Варна дава съгласие да се изплащат 

стипендии на сираци и полусираци до и над 18 годишна възраст без 
лични доходи в СУПЦ “Анастасия д-р Железкова” в размер на 55 лв. 
месечно на дете. 

 
 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 7/                                    
 



Стелиян СЕВАСТИЯНОВ – обяснение на отрицателен вот 

Не съм съгласен с формулировката на г-н Кмета, която твърдеше, че 

може да си против един бюджет, само ако си подавал алтернативи – никъде 

не го пише в закона. Принципно, неприемайки един бюджет, би трябвало 

според мен да гласува човек с „против”, защото другото какво е – 

„въздържал се” – добре, но това е просто един реверанс. Ще ползвам една 

метафора, която нямам предвид, че се прилага пряко – ако на мен ми ударят 

един шамар с реверанс /каквото е на практика „въздържал се”/ няма да ми е 

по-сладко, извинете ме. Така че за мнозинството на бюджета, дали си 

„против” или „въздържал се” в края на краищата е едно и също, защото той 

не събира тези гласове „за”. Така че резултата е един и същ. 

Второ, понеже беше представено по този начин, аз не го приемам 

така, г-н Кмете, направи ми впечатление твърде любезното бих казал и 

добро отношение към групата на ГЕРБ. Това развитие го виждам доста 

отдавна при Вас – защо го правите, не смея да се изкажа, но мисля че е 

солиден начин за размишление на сегашното мнозинство в ОбС и по-

специално на групата на БСП. 

Благодаря. 

 

Кирил ЙОРДАНОВ – кмет на община Варна 

Г-н Севастиянов, Вие в ДСБ останахте, нали? Приемете моето 

отношение към ГЕРБ и към вашата група, защото мисля че в цялостен план 

няма съществена разлика по отношение на мнозинството при едно 

гласуване в Народното събрание. Няма спор, еволюция има и в моето 

разбиране какви трябва да са отношенията между представителите в ОбС 

независимо от кои политически сили са, администрацията в това отношение 

и видим е моя подход и в дискусиите, но и в опита да работя с всички и 

мисля, че моя тон беше адекватен на това, което беше казано от другата 

страна. Ако и оттатък изобилстваха високите нотки, щеше да ги има и от 



моя страна. Опитах се да предложа реципрочен подход на поднесеното и от 

отговореното сега. Вие го оприличавате на шамар, но може би по-скоро е 

усещане, което се усилва от притчата.  

Благодаря на всички за доверието, ще разчитам на повече глави в 

ОбС, за да не допускам грешки, които също така е възможно и на добър 

час! 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, по проект за решение т. ХІІ – облигационния заем – изчетен 

е, с направените допълнения и изменения, моля да гласуваме. 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2016-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 52, ал. 4 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, 
т. 1, чл. 4, т. 1 и чл. 17 от Закона за общинския дълг /ЗОД/, Общински съвет 
– Варна реши: 

 
Издава облигации при условията на частно предлагане, като 

определя: 
1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОД – максимален размер на 

облигационния заем – 6 000 000 евро. Минималният размер, в рамките на 
който заемът ще се счита за сключен е 4 000 000 евро.  

Средствата ще бъдат използвани за изграждане на  
инфраструктурни обекти, съгласно Приложение 13. 

2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗОД – валута на дълга – евро; 
3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 ЗОД – вид на дълга – общински 

дълг по чл. 3, т. 1 ЗОД – емисия общински ценни книжа – облигации; 
4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 ЗОД – начин на обезпечаване – 

облигациите се емитират като обезпечени със залог на общински вземания; 
5. На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 ЗОД – условия на погасяване –  
Падежът на емисията е 10 години, считано от датата на издаване на 

облигациите. За дата на издаване на облигациите се счита датата на 
регистрацията на емисията в „Централен депозитар” АД (ЦД), като от този 
момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем. 

Срокът за плащане на главницата е 10 години с 1 година гратисен 
период. 



Начин на издължаване на главницата – на 18 равни полугодишни 
вноски. 

Амортизационните плащания се правят в края на всяко календарно 
полугодие след изтичане на гратисния период на емисията. 

Институцията, обслужваща плащанията по лихви и главници, е 
«Централен депозитар» АД. 

6. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – плаващ лихвен процент – 
6-месечен EURIBOR плюс надбавка до 6.00 % на година, но не по-висок от 
7 % към датата на издаване на облигациите. Лихвата се плаща в края на 
всяко календарно полугодие от датата на издаване на облигациите. 

7. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – такси и комисионни: 
7.1. Такса на инвестиционния посредник – до 1.00 % върху 

максималния размер на облигационния заем, покриваща такси и услуги за 
инвестиционнно посредничество; 

7.2. Такси за регистрация на емисията и обслужване в Централен 
депозитар – по Тарифа; 

7.3. Такси за откриване на набирателна сметка в съответна 
търговска банка – по Тарифа на банката; 

8. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – други: 
8.1.  Максимален брой облигации – 6000 броя. Номиналната и 

емисионна стойност на всяка една облигация са равни и са в размер на 
1000 евро. При определянето на емисионната стойност не е използван 
особен метод. 

8.2.  Вид на облигациите – облигациите от настоящата емисия са 
поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, емитирани 
при условията на първично частно предлагане и ще бъдат регистрирани в 
“Централен депозитар” АД (ЦД). Всички облигации от емисията 
осигуряват еднакво право на вземане срещу Общината. 

8.3.  Права, които облигацията дава - Облигационерите от 
настоящата емисия образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи 
се в правото на вземане върху главницата, която представлява 
номиналната стойност на притежаваните облигации (амортизационно 
плащане) и право на лихва (купонно плащане). Не се предоставят права на 
облигационерите по отношение на други кредитори на Общината. 

8.4.  Право да получат лихвени и/или амортизационни плащания 
имат притежателите на облигации, които са вписани като такива най-малко 
5 дни преди съответния падеж в книгата на облигационерите, водена от 
ЦД. 

8.5.  Записване на облигациите - Облигациите се предлагат за 
записване само на институционални инвеститори и само срещу пари. Няма 
ограничения на броя на облигациите, които един инвеститор може да 
запише. Записването се счита за успешно приключило, съответно - заемът 
за валидно сключен, когато е изтекъл обявеният срок за записване, записан 



е минималният размер от 4 000 000 евро, при който облигационният заем 
се счита сключен и е внесена пълната емисионна стойност на записаните 
облигации. Подписката се счита за успешно приключила, съответно – 
заемът за валидно сключен и когато, дори да не е изтекъл обявеният срок 
за записване, е записан целият размер на облигационната емисия и е 
внесена пълната емисионна стойност на облигациите.   

8.6.  Началната дата за записване на облигациите ще се определи 
допълнително, след приемане на настоящото решение и след преговори с 
потенциални институционални инвеститори, но не по-късно от 01.05.2010 
г. 

8.7.  Крайният срок за записване на облигациите е 20 дни от 
началната дата. В случай, че срокът на подписката изтича в неработен ден, 
то за краен ден на подписката се счита първият следващ работен ден. 
Общинският съвет овластява кмета на общината с правото да удължи 
еднократно срока за записване на облигациите до 31.05.2010 г. 

8.8.  Датата на обявяването на заема за сключен, е датата на 
регистрацията на емисията в ЦД. Регистрацията се осъществява в срок до 
два работни дни след изтичане на крайния срок за записване на 
облигациите. 

8.9.  Облигационери - Първичното предлагане, на основание чл. 50, 
ал. 1 ЗОД, ще е само на институционални инвеститори по смисъла на § 
1, т. 1, буква „в” от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, т.е. банки, които не действат като 
инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, договорни 
фондове, застрахователни дружества, пенсионни фондове или други 
дружества, чиито предмет на дейност изисква придобиване, държане и 
прехвърляне на ценни книжа.  

8.10. Инвестиционен посредник - Облигациите се записват и 
заплащат чрез инвестиционен посредник – член на „Българска фондова 
борса – София” АД (БФБ), осъществяващ сделки на регулиран пазар на 
ценни книги за негова сметка или сметка на негов клиент. 

8.11. Набирателна сметка - Паричните суми, съответстващи на 
емисионната стойност на записаните облигации, се превеждат по 
специална набирателна сметка. Недопустимо е частично заплащане на 
емисионната стойност. 

8.12. Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез 
платежния документ, който получават записалите облигации лица при 
извършване на съответното плащане по сметката на своя инвестиционен 
посредник. ЦД издава депозитарни разписки на лицата, придобили 
облигации, при заявяване. Облигационерите получават депозитарните си 
разписки чрез избран от тях инвестиционен посредник. 

8.13. Условия за обявяване на подписката за неуспешно 
приключила – Подписката се обявява за неуспешно приключила в случай, 



че до изтичане на крайния й срок, включително й удължения, бъдат 
записани по-малко от 4 000 облигации. Ако подписката приключи, без да 
се изпълнят предвидените за сключване на заема условия, набраните суми 
се връщат на лицата, записали облигации, заедно с начислената лихва в 
срок до един месец от окончателния край на записването.  

8.14. Последващи действия за допускане на емисията облигации 
за търговия на БФБ могат да се реализират след приключване на 
първичното частно предлагане. 

8.15. Обратно изкупуване на облигациите - възможно по 
инициатива на издателя след първата година от датата на издаване, на 
датата на всяко купонно плащане с 30 дневно предизвестие в размер на не 
по-малко от 100 000 евро или суми кратни на тази, при допълнително 
договорена цена на обратно изкупуване до кумулативната сума от 2 000 
000 евро. 

8.16. Общината като Емитент е съответното задължено по 
облигационния заем лице, представлявано от Кмета. Задълженото лице 
следва да осигури пари по определената от ЦД сметка за изплащането на 
главницата на облигационния заем и дължимите лихви. 

8.17. Кметът на Общината е неин представител по отношение на 
облигационерите. 

8.18. Възлага на Кмета на Общината да избере и сключи договор с 
инвестиционен посредник, който да изготви Предложение за частно 
предлагане на облигациите от настоящата емисия, както и да организира 
пласирането й и да извърши всички други необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

8.19. Информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка 
на икономическото и финансовото състояние на общината и на правата, 
свързани с ценни книжа се оповестява по следния ред: чрез интернет на 
страницата на общината и избрания инвестиционен посредник. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 2, въздържали се – 10, отсъстват – 5/                                    
 

 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, по предложението на Красимир Маринов – да се гледат 

нещата в комисията по архитектура, да бъдат одобрени от Общинския 

съвет, явно е гласуването. 

 



д-р Янко СТАНЕВ 

Има някои неща, които ми правят впечатление – няма такова нещо, 

средствата да се одобряват в други комисии, там се контролират. По същия 

начин има няколко практики и в други комисии, където се гласуват 

средства. Не става въпрос за нещо фатално. Средствата като ги намаляват и 

и идват при мен е още по-хубаво – има резерви. За обекти съм съгласен. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2017-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна решава обектите, свързани с реконструкция на уличната мрежа на 
територията на община Варна да бъдат одобрявани от Общинския съвет – 
Варна, по предложение на ПК „Архитектура, строителство, устройство, 
организация и развитие на територията на общината и населените места”. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Следващото предложение беше в сайта да бъде публикувана промяна 

в Наредбата с която да бъдат отнети правомощията на Кмета, както е 

формулирано от д-р Митковски, който е „за” такова предложение, моля да 

гласува. 

Димо СТОЕВ 

Кметът има пълните правомощия от функция във функция за всичко в 

бюджета, каквото и да е... 

Борислав ГУЦАНОВ 

Г-н Стоев, по същия начин беше когато Вие бяхте финансист на 

общината. 

Димо СТОЕВ 

Аз  бях в други условия, сега е икономически криза. 



 

Владо ТОНЕВ 

Последно като се говореше споменахте, че това нещо трябва да 

престои около две седмици на сайта на Общината и едва след това да го 

гласуваме. В същия момент Вие предлагате сега да гласуваме нещо, което 

преди това го е нямало в дневния ред, така че предлагам да се върнем на 

това предложение да си влезе  това нещо в комисията по Правилника, да си 

влезе в сайта на общината, да престои нужните две седмици за не може да 

бъдем атакувани от Областна управа, няма и писмено предложение за 

промяна на Наредбата, да си спазваме собствените процедури. 

Друго на което трябва да обърнем внимание е, че тук не се коментира 

за абсолютно безконтролно харчене Кмета да си прави каквото си иска 

/както се опитват да тълкуват/ а дори в закона за общинските бюджети е 

закано – при текущо възникване на неотложни и доказани потребности. 

Друг е въпроса, че това нещо като се направи трябва да се доказва защо е 

станало и кое е неотложно и кое е доказано  пред Сметната палата. 

Струва ми се, че сега гласуването ще е прибързано; ако се гласува 

сега „Нашия град” няма да участва в гласуването. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Съгласен съм, г-н Тонев с Вас, виждате че не преминава решението, 

сега го подлагам още веднъж на гласуване, за по-голяма яснота, за да няма 

после излишно тълкуване по темата. Нямаме разминаване с Вас по темата, 

че по този начин не може.... Който е за това предложение, направено от д-р 

Митковски, моля да гласува. 

С резултати от гласуването: за – 9, против – 7, въдържали се – 6, 

групата на „Нашия град” не участва в гласуването, общинските 

съветници не приеха предложението на д-р Митковски. 

 



Красимир Минков МАРИНОВ – обяснение на отрицателен вот 

Гласувах „против” поради: 

- първо, това е нещо, което не е влязло в дневния ред; 

- второ, това не е минало през комисия; не казвам дали съм за или 

против, нека да си влезе в дневния ред, след като го обсъдим да се качва на 

сайта, няма смисъл да демонстрираме непознаване на ЗМСМА и 

Областният управител да ни връща решения. 

 

д-р Янко СТАНЕВ 

Аз пък гласувах против, защото формулировките които бяха вътре не 

са прецизни; те не дават идеята на това управление и правомощия да бъдат 

стеснени и контрола чрез стесняването на тези правомощия да бъде 

повишен. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2018-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 
17, ал. 1 и  чл. 19 от Закона за общинския дълг, чл. 43, ал. 2, т. 1 от Закона 
за обществените поръчки, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 5, ал. 7 и чл. 12 от 
Закона за общинските бюджети, Общински съвет – Варна променя  срока 
за усвояване на заема в свое решение № 1207-4(14)/.01.04.2009 г. от 
31.12.09 г. на 30.06.2010 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 16/ 
 

 
 
  2019-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 11 от Закона за общинския дълг, чл. 11, ал. 7 и чл. 12 от Закона 
за общинските бюджети, Общински съвет - Варна определя: 

       1. Максималния размер на общински дълг, който може да бъде 
поет през 2010 г.  в размер до  21 996 561 лв. в т.ч.: 

• Нов облигационен заем в размер на 11 735 000 лв. 
• Банков кредит от ТБ “ЦКБ” АД за мостово финансиране на 

проект “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по 



ОП “Околна среда” в размер на 3 836 000 лв. (решение на ОбС - Варна № 
1207-4/14/01.04.2009 г.) 

• Банков кредит от “Фонд за органите на местното 
самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД за мостово финансиране на 
проект „Музеите на Варна – ремонт и модернизация”, в размер на 
3 002 363 лв. (решение на ОбС - Варна № 1210-4/14/01.04.2009 г.) 

• Банков кредит от “Фонд за органите на местното 
самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД за мостово финансиране на 
проект “Социален учебно-професионален център “Анастасия д-р 
Железкова” - гр. Варна, в размер на 2 095 770 лв. (решение на ОбС - Варна 
№ 1211-4/14/01.04.2009 г.) 

• Банков кредит от “Фонд за органите на местното 
самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД за мостово финансиране на 
проект „Бъдеще за нашите деца - пълно енергийно саниране на детските 
заведения на територията на Община Варна”, в размер на 1 327 428 лв. 
неусвоен размер на заема по решение на ОбС - Варна № 1209-
4/14/01.04.2009 г.) 

     2. Максимален годишен  размер на плащанията по общинския 
дълг към 31.12.2010 г.  в размер до 13 230 000 лв. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 8, отсъстват – 11/ 
 
 

 
2020-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и писмо от МФ-

ФО-1/13.01.2010 г., Общински съвет - Варна приема списък на обекти от 
капиталови  разходи, финансирани от приходи по § 40-00 „Постъпления от 
продажба на общински нефинансови активи”, разпределени по функции за 
4 550 000 лв., т.ч. ДДС за 758 333 лв. и финансиране на капиталови разходи 
по обекти 3 791 667 лв. / Пр. № 18 / 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 14/ 
 
 

 
2021-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и 

чл. 24 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет - Варна дава 
съгласие при възникнала необходимост да се осигуряват заемообразно 
средства за осъществяване на одобрени проекти от бюджета на Община 
Варна и извънбюджетните сметки до възстановяването на разходите. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 12/ 

 



2022-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 
във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2010 г., Общински съвет Варна определя при изпълнението на 
бюджета да се съблюдават следните приоритети : 

• за обслужване на общинския дълг 
• за заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, 

стипендии, медикаменти 
• храна, отопление, осветление, както и издръжка на детските 

градини, социални и здравни заведения 
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 7, отсъстват – 11/ 
 

 
 
2023-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА  и 

писмо от МФ-ФО-1/13.01.2010 г., Общински съвет - Варна приема 
рапределение на средствата от целевата субсидия за финансиране на 
капиталови разходи за местни дейности по обекти за строителство и 
ремонт и други позиции на разходите в съответните  функции и параграфи, 
в размер на 4 945 600 лв./ Пр. № 4/. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 1, въздържали се – 5, отсъстват – 12/ 
 
 

 
2024-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА  и 

писмо от МФ-ФО-1/13.01.2010 г., Общински съвет - Варна приема размера 
на просрочени задължения от минали години, които ще бъдат разплатени 
от бюджета за 2010 г. и размера на просрочените вземания, които  ще 
бъдат събрани през бюджетната година,в размер на 1 121 368 лв. /Пр. № 
20/. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 1, въздържали се – 5, отсъстват – 13/ 
 
 

 
2025-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 

чл. 11, ал. 7, чл. 12,  чл. 27 и чл. 28 от Закона за общинските бюджети и във 
връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2010 г., ПМС  № 324 от 30.12.2009 г. и  Наредбата за условията 
и реда за съставянето и отчитането на общинския бюджет и 



извънбюджетни сметки на Община Варна,  Общински съвет – Варна 
възлага на Кмета на общината: 

* Да определи конкретните права и задължения на второстепенните   
разпоредители с бюджетни кредити; 

* Да ограничава или спира финансирането на бюджетни 
организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова 
дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление 
и контрол; 

  *  Да предоставя средства по единни разходни стандарти съгласно 
одобрената формула на училищата на делегиран бюджет, в срок до 7 
работни дни от получаването им от Републиканския бюджет; 

* Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите 
средства по писма на Министерство на финансите за промяна на 
взаимоотношенията между Община Варна и Централния бюджет; 

* Да кандидатства за средства от Републиканския бюджет и други 
източници за съфинансиране на общински програми и проекти; 

* Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни 
източници на средства за реализиране на определените  годишни цели на 
общината; 

* Да организира изпълнението на бюджета съобразно приетата от 
Общински съвет – Варна Наредба за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на Община Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

  
 
 
 
 
 

д-р Янко СТАНЕВ 
Допълнително внесеното предложение за решение: На основание чл. 

21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1 и ал. 6 от ЗОБ, Общински съвет 
Варна дава съгласие при възникнала необходимост да се осигурят 
приоритетно 500 000 лв. за бедствия и аварии  от бюджета на Община 
Варна за 2010 г. 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Доколкото разбрах пътя Аспарухово – Галата влиза вътре... 

 



Борислав ГУЦАНОВ 

Не пътя, срутището, което стана в дерето. Много ще се радвам, ако 

правителството даде пари за подлеза, който е на Траката, защото с наши 

средства трябва да го правим, независимо че е по път 1-9, който не е  в 

инфраструктурата на гр. Варна. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2026-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1 
и ал. 6 от ЗОБ, Общински съвет Варна дава съгласие при възникнала 
необходимост да се осигурят приоритетно 500 000 лв. за бедствия и аварии  
от бюджета на Община Варна за 2010 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 

 

 

 

С резултати от гласуване: за – 40, против – 0, въздържали се – 0, 

присъстващите общински съветници приеха процедурното предложение 

на г-н Гуцанов за удължаване на работното време до 18.00 ч. 

 

Общинските съветници ползваха почивка за вреето от 15.30 до 16.00 

ч. 

 

 

 

 



V. 
По точка  пета 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 План за регулация за УПИ Х, “за паркинг”, кв. 16 и 
УПИ VІІІ-73 “за хотелски комплекс”, кв. 17 и улична регулация от о.т. 205 до о.т. 
208 по ПРЗ на к.к. “Златни пясъци”; 

  - съгласуване на План за регулация и застрояване за УПИ І-167 
“за ниско етажно курортно строителство”, УПИ ХІІ-168 “за ниско 
етажно курортно строителство” и УПИ ХІІІ-797 “за трафопост”, кв. 36 
по план извадка от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”; 

- приемане на изработения ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-79, ХХІ-79, 
ХХІІ-79, ХХІІІ-79 от кв. 1 и УПИ VІІ-79, VІІІ-79, ІХ-79 и Х-79 от кв. 2 и 
улична регулация от о.т. 4 до о.т. 8, о.т. 4 до о.т. 181 по плана на зона 
СОП 4.2 на землище с. Тополи, община Варна; 

 - вземане на решение за пристрояване и отдаване право на 
строеж да не бъдат разглеждани от комисиите към Общински съвет - 
Варна без съгласувателно становище от дирекция «АГУП»;  

- създаване на Работна група от 5 общински съветници, членове 
на ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и 
развитие на територията на общината и населените места”, за  
извършване на обществен контрол по изпълнение на СМР.  

Докл.: Вл. ТОНЕВ – Председател ПК 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
2027-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО-43579/01.12.2009 г., Общински съвет - Варна съгласува План за 
регулация за УПИ Х “за паркинг”, кв. 16, УПИ VІІІ-73 “за хотелски 
комплекс”, кв. 17 и улична регулация от о.т. 205 до о.т. 208 по ПРЗ на к.к. 
“Златни пясъци”. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
2028-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО-45464/10.01.2009г., Общински съвет-Варна съгласува План за 
регулация и застрояване за УПИ І-167 “за ниско етажно курортно 
строителство”, УПИ ХІІ-168 “за ниско етажно курортно строителство” и 
УПИ ХІІІ-797 “за трафопост”, кв. 36 по план-извадка от ПП на ПРЗ на к.к. 
“Св. Св. Константин и Елена”. 

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



 
2029-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 16 и чл. 

129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОС, във връзка с протокол № 
32/23-24.06.2009 г. на Експертен съвет по устройство на територията при 
Община Варна и заявление с вх. № АГ-8-01/1908/29.09.2008 г. от “Тополи” 
ЕООД и “Изида” ООД, по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-9-9302/113/12.10.2009 г., Общински съвет - Варна приема изработения 
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-79, ХХІ-79, ХХІІ-79, ХХІІІ-79 от кв. 1 и УПИ VІІ-79, 
VІІІ-79, ІХ-79 и Х-79 от кв. 2 и улична регулация от о.т. 4 до о.т. 8 и о.т. 4 
до о.т. 181 по плана на зона СОП 4.2 на землище с. Тополи, община Варна. 

В седем дневен срок решението да се обнародва в «Държавен 
вестник». 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
2030-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна решава предложения за пристрояване и отдаване право на 
строеж да не бъдат разглеждани от комисиите към Общински съвет - Варна 
без съгласувателно становище от дирекция «АГУП» при община Варна. 

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

                                                      

 
 
 
 
 

      2031-5. На основание чл.  21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
2 и т. 8 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, с оглед постъпило 
становище за цени на СМР на обекти от транспортната мрежа от 
общинския съветник Калояна Димитрова и във връзка с проведени дебати 
на ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” на 08.02.2010 г., Общински 
съвет - Варна решава: 
 



  І. Създава Работна група от 5 общински съветници за извършване на 
обществен контрол по изпълнение на Капиталовата програма на община 
Варна, която съвместно с ОП “Инвестиционна политика” да предложи за 
одобряване от Общински съвет на максимални единични цени на СМР за 
обектите в същата програма, в следния състав: 

1. Владимир Тонев   - председател 
2. Калояна Димитрова   
3. Пламен Андреев 
4. Димитър Кондов 
5. Пламен Войков 
 

  ІІ. Определя срок на действие на работната група 3 месеца от датата на 
приемане на настоящото решение. 

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

 

 

 

 



VІ. 
По точка  шеста от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки 

дейности и спорт” относно: 
- приемане на Програма “Младежки дейности - 2010 г.”;   
- приемане на Програма “Спорт - 2010 г.”;   
- приемане на Програма “Социален туризъм - 2010 г.”  

Докл.: Т. МУТАФОВ – Председател ПК 
 

Председателят на комисията направи процедурно предложение за 

анблок гласуване на трите предложения за решения, което 

присъстващите общински съветници приха с резултати от гласуването: 

за – 30, против – 0, въздържали се – 1. 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

2032-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 във връзка с чл. 
17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-10-9303/85/29.01.2010 г., Общински съвет – Варна приема 
Програма “Младежки дейности” 2010 г.” на обща стойност 338 585 
/триста тридесет и осем хиляди петстотин осемдесет и пет/ лева, съгласно 
приложение 1. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 16/ 
 
 
 
2033-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 във връзка с чл. 

17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД-10-9303/85/29.01.2010 г., Общински съвет – Варна приема Програма 
“Спорт” 2010 г.” на обща стойност 511 000 / петстотин и единадесет хиляди/ 
лева, съгласно приложение 2. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 16/ 
 
 



2034-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 във връзка с чл. 
17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД-10-9303/85/29.01.2010 г., Общински съвет – Варна приема Програма 
“Социален туризъм 2010 г.” на обща стойност 25 200 /двадесет и пет хиляди 
и двеста/ лева, съгласно приложение 3. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 16/ 

 

 

 



VІІ. 
По точка  седма от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура, 

вероизповедания, медии” относно: 
- приемане на План за организацията на фазите по управление 

и реализация на програмното събитие на ЕС “Европейска столица на 
културата” на град Варна; 

- задължаване на Кмета на Община Варна да определи 
конкретни служители от общинската администрация, на които да бъде 
възложено осъществяването на всички действия, свързани с 
изпълнението на плана; 

- участие на Община Варна като партньор на местно ниво в 
Проект №00071115 - Програма "Българските библиотеки - място за 
достъп до информация и комуникация за всеки" – Програма  
Глоб@лни библиотеки – България.  

Докл.: П. АНЧЕВ – Председател ПК 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
2035-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема План за организация на 
фазите по управление и реализация на програмното събитие на ЕС 
“Европейска столица на културата” на град Варна, съгласно решение № 
1622/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24.10.2006 г. за 
установяване на действия на Общността “Европейска столица на културата” 
за 2007 -2019 г. и възлага на Кмета на Община Варна неговото изпълнение. 

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

 

 2036-7. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна задължава Кмета на Община Варна да определи конкретни служители 
от общинската администрация, на които да бъде възложено осъществяването 
на всички действия, свързани с изпълнението на плана за  организация на 
фазите по управление и реализация на програмното събитие на ЕС 
“Европейска столица на културата” на град Варна, съгласно решение № 
1622/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24.10.2006 г. за 
установяване на действия на Общността “Европейска столица на културата” 
за 2007 -2019 г. 

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



 

2037-7. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 59 и сл. от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/4/21.01.2010 г., 
Общински съвет – Варна, воден от желанието за разширяване на знанията на 
гражданите и приобщаването им към глобалното информационно общество 
чрез улесняване на достъпа им до информация и услуги чрез Интернет, 
РЕШИ: 

1. Община Варна да участва като партньор на местно ниво в Проект 
№00071115 - Програма "Българските библиотеки - място за достъп до 
информация и комуникация за всеки" – Програма  “Глоб@лни библиотеки – 
България”.  

2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програма 
"Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за 
всеки" – Програма  “Глоб@лни библиотеки – България”, съгласно 
Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.  

З. В изпълнение на т. 1 и т. 2 от настоящото решение упълномощава 
Кмета на Община Варна да подпише от името на Община – Варна 
съответните споразумения за сътрудничество (Приложение №1) между 
Община – Варна, Министерство на културата, Програмата на ООН за 
развитие /ПРООН/ и следните целеви библиотеки на територията на Община 
– Варна:  
Регионална библиотека  “Пенчо Славейков” - гр. Варна   
Библиотека при НЧ “Отец Паисий” - гр. Варна   
Библиотека при  НЧ “Просвета” - гр. Варна   
Библиотека при НЧ “Димо Цонков” - с. Звездица.  

4. Задължава Кмета на Община Варна да информира периодично 
Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.  

5. Възлага контрола по изпълнение на настоящото решение на 
Постоянната комисия по “Култура, вероизповедания, медии” към Общински 
съвет – Варна. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



VІІІ. 
По точка  осма от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и 

образование” относно: 
- приемане на Общинска програма за мерките за насърчаване на 

творческите заложби на деца и студенти  с изявени дарби през 2010 
година  в размер на 48 000 лв.; 

- приемане на  Общинска програма за начално обучение по 
шахмат във варненските училища през 2010 г. в размер на 14 500 лв., 
от които 4 500 лв. – от Дирекция „Образование”; 

- приемане на Общинска програма за квалификация и 
насърчаване на научните и педагогическите кадри в Община Варна 
през 2010 г. в размер на 90 000 лв. 

Докл.: Сн. ДОНЕВА – Зам.председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

2038-8. На основание чл.21, ал.1, т.6, т.12 и т.23 във връзка с 
чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ОС-10-9302/12/03.02.2010 г., Общински съвет – Варна реши: 

 1. Приема „Общинска програма за мерките за насърчаване 
на творческите заложби на деца и студенти с изявени дарби през 2010 
г.”  в размер на 48 000 лв./съгласно приложение 1/ 

 2. Приема „Общинска програма за начално обучение по 
шахмат във варненските училища през 2010 г.” в размер на 14 500 лв., от 
които  4 500 лв. – от Дирекция „Образование”./съгласно приложение 2/ 

 3. Приема „Общинска програма за квалификация и 
насърчаване на научните и педагогическите кадри в Община Варна 
през 2010 г.” в размер на 90 000 лв. /съгласно приложение 3/ 

  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 

 

 



ІХ. 
По точка  девета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 
- отпускане на персонална пенсия на детето Мария Пламенова

Високова; 
- отпускане на персонална пенсия на детето Деница Даниелова

Георгиева; 
- отпускане на персонална пенсия на детето Кристиян Чавдаров

Никифоров; 
- даване на съгласие за намаляване на капацитета на Дoм за

стари хора „Гергана” – Варна с десет места или от 110 места на 100 
места, считано от 01.03.2010 г. 

Докл.: А. РАДЕВА – Председател ПК 

Председателят на комисията направи процедурно предложение за 

анблок гласуване на първите три предложения за решения, което 

присъстващите общински съветници приха с резултати от гласуването: 

за – 34, против – 0, въздържали се – 0. 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2039-9. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.92 от КСО и 
чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-94.Р/240/09.12.2009 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в 
Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална 
пенсия на детето Мария Пламенова Високова, ЕГН  , от гр.Варна, 
ул. „Огражден” № 1. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 

2040-9. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.92 от КСО и 
чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-94.П/7/26.01.2010 г., 



Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в 
Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална 
пенсия на детето Деница Даниелова Георгиева, ЕГН  , от гр.Варна, 
жк. „Младост”, бл.113, вх.2, ап.39, ет.8 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 

2041-9. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.92 от КСО и 
чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-94.Ф/5/02.02.2010 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в 
Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална 
пенсия на детето Кристиян Чавдаров Никифоров, ЕГН  , от гр.Варна, 
ул.”Т.Търновски” № 29 а. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 

2042-9. На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 
ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане, чл.36а, ал.1 и ал. 
2, т.1 и чл.40 е, т.2  от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение на Кмета на Община Варна  с вх. № ОС-10-
9302/11/02.02.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за намаляване 
на капацитета на Дoм за стари хора „Гергана” – Варна с десет места или от 
110 места на 100 места, считано от 01.03.2010 година. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 



Х. 
По точка  десета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество” относно: 
- даване на съгласие, разходите в размер на 104 550 EUR (204 

482,02 лева) за мостово финансиране при изпълнението на проект 
«Форми на адаптиране към климатичните промени чрез 
териториални стратегии» (F:ACTS!) да се покриват от Бюджета на 
Община Варна и/или заемни средства, преди същите да бъдат 
възстановени от Договарящия орган по програма «INTERREG IVC».  

- даване на съгласие, съфинансирането в размер на 18 450 EUR 
(36 085,06 лева) по проект „Форми на адаптиране към климатичните 
промени чрез териториални стратегии” (F:ACTS!) по програма 
«INTERREG IVC», да се покрива от средствата, определени за 
съфинансиране на проекти в Бюджета на Община Варна.  

 
- даване на съгласие, Община Варна да участва като партньор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за 
транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа по проект 
"Схема за управление на мобилностга в Югоизточна Европа (SEE 
MMS)", като след одобрение на проекта и подписване на договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, разходите по 
изпълнението му да се покриват от средствата определени за 
съфинансиране на проекти в Бюджета на Община Варна и/или заемни 
средства, преди същите да бъдат възстановени от Договарящия 
орган; 

- даване на съгласие, съфинансирането в размер на 190 650 EUR 
(равностойността на 372 879 лева) по проект "MOВISEC - Мобилни 
инициативи за устойчиви европейски общности" по програма 
"ACTIONS IN ТНЕ FIELD OF URВAN MOBILIТY" (Дейности в 
областта на градската мобилност), да се покриват от средствата, 
определени за съфинансиране на проекти в Бюджета на Община 
Варна, като средствата да бъдат преведени от Община Варна по 
банковата сметка на проекта на две части, както следва: през 
четвърто тримесечие на 2010 г. - 177 295 лв. и през 2011 г. -195 584  лв. 

Докл.: Др. ДОНЧЕВ – Член на ПК 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 
 
Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

2043-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23  от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/18/03.02.2010 г., 
Общински съвет – Варна реши: 

 



1. Дава съгласие, разходите в размер на 104 550 EUR (204 482, 02 
лева) за мостово финансиране при изпълнението на проект «Форми на 
адаптиране към климатичните промени чрез териториални стратегии» 
(F:ACTS!) да се покриват от Бюджета на Община Варна и/или заемни 
средства, преди същите да бъдат възстановени от Договарящия орган по 
програма «INTERREG IVC».  

  
2. Дава съгласие, съфинансирането в размер на 18 450 EUR (36 085,06 

лева) по проект „Форми на адаптиране към климатичните промени чрез 
териториални стратегии” (F:ACTS!) по програма «INTERREG IVC», да се 
покриват от средствата, определени за съфинансиране на проекти в Бюджета 
на Община Варна.  

  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 
 
 
 
 
2044-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-9-9302/63/15.04.2010 г., 
Общински съвет – Варна реши: 

 
1. Дава съгласие, Община Варна да участва като партньор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за 
транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа по проект "Схема за 
управлене на мобилностга в Югоизточна Европа (SEE MMS)".  

  
2. След одобрение на проекта и подписване на договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, разходите по изпълнението 
му да се покриват от средствата, определени за съфинансиране на проекти в 
Бюджета на Община Варна и/или заемни средства, преди същите да бъдат 
възстановени от Договарящия орган .  

  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

    
2045-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23  от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-1200/27/05.02.2010 г., 
Общински съвет – Варна реши: 

 
1. Дава съгласие, съфинансирането в размер на 190 650 EUR 

(равностойността на 372 879 лева) по проект "MOВISEC - Мобилни 
инициативи за устойчиви европейски общности" по програма "ACTIONS IN 
ТНЕ FIELD OF URВAN MOBILIТY" (Дейности в областта на градската 
мобилност), да се покрива от средствата, определени за съфинансиране на 
проекти в Бюджета на Община Варна.  



 
2. Средствата да бъдат преведени от Община Варна по банковата 

сметка на проекта на две части, както следва: през четвърто тримесечие на 
2010 г. -177 295 лв. и през 2011 г.-195 584 лв. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХІ. 
По точка  единадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложение за решение от Комисията за 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на еднолично 
дружество с ограничена отговорност с общинско имущество - лечебно 
заведение - "Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични 
заболявания със стационар - Варна” ЕООД за определяне на 
кандидата, спечелил конкурса, и класиране по ред на следващите 
участници. 

Докл.: проф. А. КЛИСАРОВА – 
Председател на Комисията  

 
проф. Анелия КЛИСАРОВА 

Уважаеми колеги, 

На основание чл.10 във връзка с чл.11, ал.2 от Наредба № 9/ от 
26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (Загл. 
изм. - ДВ, бр. 15 от 2001 г.) Издадена от министъра на здравеопазването, 
обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2001 г., бр. 116 от 
13.12.2002 г., бр. 91 от 14.10.2003 г., бр. 4 от 13.01.2006 г. от Комисията за 
организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със 
стационар-Варна" ЕООД, определена с Решения № 1708-6-1, № 1708-6-2 и 
№1708-6-3/17/13,14.10.2009 г.  на Общински съвет – Варна, в състав: 

Председател: проф. Анелия Клисарова – магистър по медицина - 
общински съветник 

Секретар: Валерия Ангелова – правоспособен юрист – общински 
съветник 

Членове: 
1. д-р Веселин Балкански – представител на РЦЗ-Варна - Директор на 

РЦЗ - Варна 
2. д-р Янко Станев – общински съветник 
3. д-р Ивайло Бояджиев – общински съветник 
В изпълнение на т. 10 от Решение № 1704-6/17/13,14.10.2009г. на 

Общински съвет – Варна във връзка с чл.10 и чл.11, ал.2 от Наредба № 9/ от 
26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (Загл. 
изм. - ДВ, бр. 15 от 2001 г.) Издадена от министъра на здравеопазването, 
обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2001 г., бр. 116 от 
13.12.2002 г., бр. 91 от 14.10.2003 г., бр. 4 от 13.01.2006г. и съобразно 
решенията взети от комисията и обективирани в Протоколи от № 



1/03.11.2009г. до Протокол № 5/21.12.2009 г. включително, Комисията 
предлага на Общински съвет – Варна да вземе следните решения: 

„На основание чл.63 от ЗЛЗ във връзка с чл.11, ал.2 във връзка с чл.10 
от Наредба № 9/ от 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.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и Предложение вх.рег.№ 
ОС-9-9303(83)/28.12.2009 г. от  Комисията за организиране и провеждане на 
конкурса за възлагане управлението на "Областен диспансер за пневмо-
фтизиатрични заболявания със стационар-Варна" ЕООД, определена с 
Решения № 1708-6-1, № 1708-6-2 и №1708-6-3/17/13,14.10.2009 г.  на 
Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна  

РЕШИ: 
 
Утвърждава предложението на Комисията и определя за спечелил 

конкурса за възлагане управлението "Областен диспансер за пневмо-
фтизиатрични заболявания със стационар-Варна" ЕООД:  Д-р ПЕТЪР 
СТЕФАНОВ ГЕНОВ 

 
Мотиви на комисията: Мотивите за предложението се формират на 

база взетите решения от комисията и въз основа оценките, получени от 
кандидата от писмената разработка и проведеното събеседване, които са:  

• ОЦЕНКА ОТ ПИСМЕНА РАЗРАБОТКА: 5,00 
• ОЦЕНКА ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ: 5,25 
• КРАЙНА СРЕДНОАРИТМЕТИЧНА ОЦЕНКА: 5,00 /5,12/ 

 
 

Искам да ви уведомя, че всички изразихме своята удовлетвореност от 

работата на д-р Генов, диспансера за месеци успя да се проени, ще бъде 

финансиран от държавата и то с една много добра сума, от много години 

насам, за  първа година не отделяме допълнителни средства за общината за 

финансиране на Диспансера. Нашата идея и амбиция е болницата да се 

превърне в специализирана болница за белодробни болести, финансирана и 

от здравната каса. Всички тези постъпки са направени и смятам, че това е 

достойнство на д-р Генов и призовавам всички да гласувае „за”. 

 
 
 
 



 
Общ брой присъстващи общински съветници – 32 
 
Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

2046-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ във 
връзка с чл. 11, ал. 2 във връзка с чл. 10 от 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 и предложение вх. № 
ОС-9-9303(83)/28.12.2009 г. от  Комисията за организиране и провеждане на 
конкурса за възлагане управлението на "Областен диспансер за пневмо-
фтизиатрични заболявания със стационар-Варна" ЕООД, определена с 
Решения № 1708-6-1, № 1708-6-2 и № 1708-6-3/17/13,14.10.2009 г.  на 
Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна РЕШИ: 

Утвърждава предложението на Комисията и определя за спечелил 
конкурса за възлагане управлението на "Областен диспансер за 
пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар - Варна" ЕООД  д-р 
ПЕТЪР СТЕФАНОВ ГЕНОВ. 
 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 32, против – 0, въздържали с – 0, отсъстват – 19/ 

 
 

 

 

 

 

 

 



ХІІ. 
По точка  дванадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложение за решение от Комисията за 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на еднолично 
дружество с ограничена отговорност с общинско имущество - лечебно 
заведение - "Диагностично-консултативен център „Свети Иван 
Рилски”–Аспарухово - Варна” ЕООД за определяне на кандидата, 
спечелил конкурса, и класиране по ред на следващите участници. 

Докл.: проф. А. КЛИСАРОВА – 
Председател на Комисията  

 
проф. Анелия КЛИСАРОВА 

Уважаеми колеги, 
На основание чл.10 във връзка с чл.9, ал.1 от Наредба № 9/ от 

26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (Загл. 
изм. - ДВ, бр. 15 от 2001 г.) Издадена от министъра на здравеопазването, 
обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2001 г., бр. 116 от 
13.12.2002 г., бр. 91 от 14.10.2003 г., бр. 4 от 13.01.2006 г. от Комисията за 
организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център “Свети Иван Рилски”- 
Аспарухово- Варна” ЕООД, определена с Решения № 1706-6-1, № 1706-6-2 
и №1706-6-3/17/13,14.10.2009г. на Общински съвет – Варна, в състав: 

Председател: проф. Анелия Клисарова – магистър по медицина - 
общински съветник 

Секретар: Валерия Ангелова – правоспособен юрист – общински 
съветник 

Членове: 
1. д-р Веселин Балкански – представител на РЦЗ-Варна - Директор на 

РЦЗ - Варна 
2. д-р Янко Станев – общински съветник  
3. д-р Ивайло Бояджиев – общински съветник 
 
В изпълнение на т. 10 от Решение № 1702-6/17/13,14.10.2009г. на 

Общински съвет – Варна във връзка с чл.10 и чл.9, ал.1 от Наредба № 9/ от 
26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (Загл. 
изм. - ДВ, бр. 15 от 2001 г.) Издадена от министъра на здравеопазването, 
обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2001 г., бр. 116 от 
13.12.2002 г., бр. 91 от 14.10.2003 г., бр. 4 от 13.01.2006г. и съобразно 
решенията взети от комисията и обективирани в Протоколи от № 



1/03.11.2009г. до Протокол № 5/21.12.2009г. включително, Комисията 
предлага на Общински съвет – Варна да вземе следните решения: 

 
„На основание чл.63 от ЗЛЗ във връзка с чл.9, ал.1 във връзка с чл.10 от 

Наредба № 9/ от 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.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и Предложение с вх.рег.№ ОС-9-
9303(82)/28.12.2009 г.  от  Комисията за организиране и провеждане на 
конкурса за възлагане управлението на "Диагностично-консултативен 
център “Свети Иван Рилски”- Аспарухово- Варна” ЕООД, определена с 
Решения № 1706-6-1, № 1706-6-2 и №1706-6-3/17/13,14.10.2009г. на 
Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна РЕШИ: 

Утвърждава предложението на Комисията и определя за спечелил 
конкурса за възлагане управлението "Диагностично-консултативен 
център “Свети Иван Рилски”- Аспарухово- Варна " ЕООД: Д-р 
ТАТЯНА КОЛЕВА АВРАМОВА. 

 
Мотиви на комисията: Мотивите за предложението се формират на 

база взетите решения от комисията и въз основа оценките, получени от 
кандидата от писмената разработка и проведеното събеседване, които са:  

 
ОЦЕНКА ОТ ПИСМЕНА РАЗРАБОТКА: 5,00 
ОЦЕНКА ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ: 5,25 
КРАЙНА СРЕДНОАРИТМЕТИЧНА ОЦЕНКА: 5,00/5,12/. 

 
Уважаеми колеги, кандидатът се представи много добре, с много 

дора разработка, имаше и някои пропуски във връзка с това, че 

разработката беше малко повече теоретична отколкото практична, но пък 

на устния изпит се представи много добре и показа практическите си 

виждания за развитието на ДКЦ-то, затова ви моля да гласуваме „за”. 

 

д-р Петър ЛИПЧЕВ 

Лично аз няма да подкрепя кандидатурата на д-р Аврамова, поради 

следните мотиви: преди време тя беше управител на ДКЦ-то във 

Владиславово където показа лоши мениджърски умения, както и слаби 

финансови резултати. На миналия конкурс беше единствен кандидат. 



Призовавам ви да не утвърждаваме д-р Аврамова за управител на 

ДКЦ-то в Аспарухово. 

 

д-р Янко СТАНЕВ 

Аз съм бил член на комисията, имам опит във вземането на 

управленски решения и твърдя, че д-р Аврамова е един добър мениджър. 

Освен това твърдя, че на комисията при представянето в двете части – и 

писмен, и устен – тя се представи на едно добро завидно ниво. Бих могъл 

да й завиждам за начина, по който се е подготвила и затова моята лична 

оценка /бил съм 10 години на Владиславово и имам поглед върху хората 

там/ се различава от тази на д-р Липчев и това е нормално. 

В комисията много внимателно разглеждахме и изслушвахме хората 

и понеже става въпрос за докторлък, никой от нас не си е позволил  по 

партийно пристрастие или по някакви други причини да гласува. Смятам, 

че трябва да уважите мнението на колегите от комисията. 

И понеже знам, че ще има и друг спорен въпрос по-нататък, ще кажа 

сега моето мнение. Колеги, промените в нашите здравни заведения дали 

ще са ДКЦ-та или болници, лично моето мнение е, че се отразяват 

положително. И част от това, че  не правим промените и няколко години 

вече не извършваме промените в ръководството на тези заведения води до 

застой, стагнация и някои други елементи на финансови неблагополучия. 

Няма да коментирам никой от колегите в негативен план, защото ги 

познава много добре и с голяма част от тях съм и личен приятел, но аз 

обосновавам необходимостта от промени и от назначаването на хора със 

самата промяна и със скъсването с част от старата методология при 

управлението на здравните заведения. Няма гаранция, че ще стане добро, 

но тези хора дойдоха с проекти и програми, които вие чрез здравната 

комисия може да контролирате. 

Благодаря. 



Борислав ГУЦАНОВ 

Смятам, че д-р Аврамова е доказал управлението си лекар, но всеки 

има право на свое виждане по въпроса.... 

 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 
 
Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

2047-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ във 
връзка с чл. 11, ал. 2 във връзка с чл. 10 от 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 и предложение вх. № 
ОС-9-9303(82)/28.12.2009 г.  от  Комисията за организиране и провеждане на 
конкурса за възлагане управлението на "Диагностично-консултативен 
център “Свети Иван Рилски”-Аспарухово - Варна” ЕООД, определена с 
Решения № 1706-6-1, № 1706-6-2 и № 1706-6-3/17/13,14.10.2009 г. на 
Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна РЕШИ: 

Утвърждава предложението на Комисията и определя за спечелил 
конкурса за възлагане управлението на "Диагностично-консултативен 
център “Свети Иван Рилски”-Аспарухово- Варна" ЕООД д-р ТАТЯНА 
КОЛЕВА АВРАМОВА. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 29, против – 2, въздържали с – 0, отсъстват – 20/ 

 

 

 

 

 
 

 



ХІІІ. 
По точка  тринадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложение за решение от Комисията за 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на еднолично 
дружество с ограничена отговорност с общинско имущество - лечебно 
заведение - "Диагностично-консултативен център „Чайка” ЕООД за 
определяне на кандидата, спечелил конкурса, и класиране по ред на 
следващите участници. 

Докл.: проф. А. КЛИСАРОВА – 
Председател на Комисията  

 
 

проф. Анелия КЛИСАРОВА 

Уважаеми колеги, 
На основание чл.10 във връзка с чл.11, ал.2 от Наредба № 9/ от 

26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (Загл. 
изм. - ДВ, бр. 15 от 2001 г.) Издадена от министъра на здравеопазването, 
обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2001 г., бр. 116 от 
13.12.2002 г., бр. 91 от 14.10.2003 г., бр. 4 от 13.01.2006 г. от Комисията за 
организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД, определена с 
Решения № 1707-6-1, № 1707-6-2 и №1707-6-3/17/13,14.10.2009г.   на 
Общински съвет – Варна, в състав: 

Председател: проф. Анелия Клисарова – магистър по медицина - 
общински съветник 

Секретар: Валерия Ангелова – правоспособен юрист – общински 
съветник 

Членове: 
1. д-р Веселин Балкански – представител на РЦЗ-Варна - Директор на 

РЦЗ - Варна 
2. д-р Янко Станев – общински съветник 
3. д-р Ивайло Бояджиев – общински съветник 
В изпълнение на т. 10 от Решение № 1703-6/17/13,14.10.2009г.  на 

Общински съвет – Варна във връзка с чл.10 и чл.11, ал.2 от Наредба № 9/ от 
26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (Загл. 
изм. - ДВ, бр. 15 от 2001 г.) Издадена от министъра на здравеопазването, 
обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2001 г., бр. 116 от 
13.12.2002 г., бр. 91 от 14.10.2003 г., бр. 4 от 13.01.2006г. и съобразно 
решенията взети от комисията и обективирани в Протоколи от № 



1/03.11.2009г. до Протокол № 5/21.12.2009г. включително, Комисията 
предлага на Общински съвет – Варна да вземе следните решения: 

 
„На основание чл.63 от ЗЛЗ във връзка с чл.11, ал.2 във връзка с чл.10 

от Наредба № 9/ от 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.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и Предложение вх.рег.№ № 
ОС-9-9303(84)/28.12.2009 г.  от  Комисията за организиране и провеждане 
на конкурса за възлагане управлението на "Диагностично-консултативен 
център “Чайка" ЕООД, определена с Решения № 1707-6-1, № 1707-6-2 и 
№1707-6-3/17/13,14.10.2009 г.  на Общински съвет – Варна, Общински 
съвет – Варна РЕШИ: 

Утвърждава предложението на Комисията и определя за спечелил 
конкурса за възлагане управлението "Диагностично-консултативен 
център “Чайка" ЕООД: Д-р ГАЛЕН ДИМИТРОВ ШИВАРОВ – 
класиран на първо място. 

Одобрява предложението на Комисията и определя класирането 
по ред на следващите участници: 

КЛАСИРАНЕ: 
 

1.  Д-р ГАЛЕН ДИМИТРОВ ШИВАРОВ : на първо място – много добър 5,25 
• ОЦЕНКА ОТ ПИСМЕНА РАЗРАБОТКА: 5,25 
• ОЦЕНКА ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ: 5,25 
• КРАЙНА СРЕДНОАРИТМЕТИЧНА ОЦЕНКА: 5,25 /5,29/ 

 
 
2. Д-р ЮЛИЯНА АТАНАСОВА ЙОРГОВА - ИВАНОВА – на второ място – 
много добър 5,00. 
• ОЦЕНКА ОТ ПИСМЕНА РАЗРАБОТКА: 5,25 
• ОЦЕНКА ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ: 4,75 
• КРАЙНА СРЕДНОАРИТМЕТИЧНА ОЦЕНКА: 5,00 
  

Мотиви на комисията: Мотивите за предложението се формират на 
база взетите решения от комисията и въз основа оценките, получени от 
кандидатите от писмената разработка и проведеното събеседване. 

 
Имаше трима кандидати, колеги, третият не беше допуснат поради 

липса на трудов стаж, показа много по-малък трудов стаж. Останалите 

двама кандидати бяха допуснати до писмен и до устен изпит. На 

писмените работи и двамата кандидати се представиха много добре, но на 



устния изпит д-р Йоргова се представи много по-слабо от д-р Шиваров, 

освен това тя е досегашния управител на ДКЦ-то, което ДКЦ в момента е с 

минус около 350 хлв. Затова предлагам на вашето внимание кандидатурата 

на д-р Шиваров, с когото пък имахме среща в комисията по здравеопазване 

– той има една оздравителна програма и има желание да тегли кредит от 

една страна, а от друга страна иска да развива и Център за еднодневна 

хирургия, за когото като имаме предвид средствата, според мен и на 

комисията по здравеопазване не е най-удачно за момента, защото такива 

центрове по еднодневна хирургия има в „Св. Марина”, при проф. 

Темелков, в „Св. Анна”, в ДКЦ „Св. Марина”, в ДКЦ-то на „Св. Анна” – 

мисля, че конкуренцията е достатъчно голяма, всички имате договори със 

здравната каса и трудно ще осигурим потока от пациенти, който е 

необходим за да се оправдаят средствата инвестирани в този еднодневен  

хирургичен център. 

 

доц. Константин ТРОШЕВ 

Не съм бил член на комисията, не съм участвал в конкурси, познавам 

д-р Шиваров като мой бивш студент, като мой колега, като един много 

добър специалист и на самия изпит той се е представил също много добре, 

но факта, че за краткото време, през което той е управлявал временно този 

ДКЦ е било достатъчно, за да се натрупат още почти 100 хлв.дълг вместо 

някак си те да се намалят, въпреки обясненията на колегата Шиваров за 

усилията, които е полагал. 

Факта, че в момента се предлага преструктуриране на този център и 

то въвеждане на технологии, които са вече твърде много в гр. Варна и които 

искат допълнително финансиране, създава впечатлението на една 

несигурност в бъдещото рационално ръководство на центъра, още повече че 

по този начин този център който е възприеман от района за съвсем друга 

дейност, изведнъж коренно ще се промени. Така че не винаги добрите 



теоретични резултати могат да доведат до практически резултати, каквито 

ние очакваме.  

Много ми е неприятно, че аз трябва да говоря за този човек, когото 

познавам от друга гледна точка, но мисля, че ако ние не подкрепим 

неговата кандидатура, ние просто ще го предпазим от много, много 

неудачи, защото след няколко месеца дългът ще се увеличи, той ще се чуди 

какво да прави, парите ще бъдат вложени и за финансовото оздравяване на 

ДКЦ Чайка д-р Шиваров още сега мисли за кредит; кредит който да бъде 

обаче от община Варна. Моля ви да прецените много добре тези неща и да 

му осигурим на него спокойствие да си върши работата като специалист, а 

не като ръководител. 

 

Радослав КОЕВ 

Видимо, практиката в ОбС е да назначава временно изпълняващи, 

които логично след това имат по-голям шанс да печелят конкурсите, защото 

вече добре познават заведенията, в които работят – може би в това няма 

нищо лошо. 

В случая с г-н Шиваров ситуацията е точно обратната – той престоява 

вече 9 месеца там и това, което видяхме като резултати в комисията като 

икономически резултати – 20 % намаление на приходите по здравната каса, 

което няма какво друго да означава... Освен това обръщам внимание на 

комисията – всички управители на общински търговски дружества, 

включително и на общински търговски дружества в здравеопазването със 

100 % общинско участие би трябвало да попълват една декларация за 

конфликт на интереси, в която свързано с трудовите им договори като 

управляващи би трябвало да пише, че те не могат да работят никъде 

другаде освен в здравното заведение, което управляват; законодателят го е 

направил не случайно, за да защити интересите на общината. В случая с д-р 

Шиваров е точно така – работи на други места; на всичкото отгоре това, с 



негова заповед, се прави вътре в ДКЦ Чайка, където той работи кешово и 

получава пари за това, а в договора му пише, че няма право да прави това. 

Поиска кредит, за който видимо се е посъветвал с не когото трябва и не би 

трябвало да може да си мисли даже някой наш управител, че е в състояние 

да ипотекира собственост на дружеството – в случая сградата – срещу 

съмнителни инвестиционни намерения, които не са обвързани с интересите 

на гражданите, а са обвързани по-скоро с икономическите интереси на 

здравното заведение. Вероятно и с някаква такава програма г-н Шиваров е 

спечелил конкурса и е звучало добре, но това което виждаме като резултати 

в момента, лично мене ме стресира. Няма да е здравословно и за него, 

защото той би трябвало да си дава сметка, че ако той няма операционна там 

на място в същото ДКЦ няма как да стъпи в никоя друга операционна, за да 

си върши работата, а той доколкото знам е много добър специалист и 

всички го ползват и е добре той предварително да знае всичките му 

параметри, заемайки се с това управление. Наистина, нашите ДКЦ-та би 

трябвало да бъдат управлявани от по-голяма степен мениджъри и може би в 

не такава голяма степен специалисти, защото те като специалисти се губят в 

управляването на здравните заведения. 

Предлагам да не гласуваме тази класация, направена предварително 

от комисията, включително и г-жа Йоргова, за чиято предварителна работа 

е дадена оценка. Нека да приемем друг временно изпълняващ и нека да го 

направим на тази сесия, защото ако отложи още 6 месеца, се опасявам за 

резултатите на това здравно заведение, а няма  как да не обслужваме 

гражданите на територията – конкуренцията е огромна в здравеопазването и 

всеки лев който не влиза в наше здравно заведение, влиза някъде другаде... 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Аз също съм раздвоен, но дайте да не прехвърляме вината върху д-р 

Шиваров – един много добър специалист в неговата област да обира в 



момента негативите, пешкира, за други хора, които са свършили нещата. 

Наясно съм със ситуацията, знаете че на няколко пъти правихме срещи с 

одиторската фирма в моя кабинет, за да се види какво и как да се прави с 

ДКЦ-то, но д-р Шиваров като специалист е един от най-добрите във Варна. 

От думите на г-н Коев пролича, че едва ли не по негово време е тръгнало 

ДКЦ-то да върви надолу, а това не е така...  

 

Тодор МУТАФОВ 

Колеги, аз моля да разсеем малко това, което се каза от доц. Трошев и 

от Радослав Коев. Сценарият е ясен. Информацията е достатъчна. 

Документите са тези, които казват истината. За голямо съжаление, трябва 

да кажа неща, които може би трябва да се кажат пред други органи, но в 

продължение на 5-6 години съзнателно-несъзнателно, умишлено-

неумишлено това дружество е водено към фалит. Лошото е това, че ОбС 

или комисията по собственост и стопанство когато се приемат отчетите на 

тези търговски дружества и за 2007 г.одиторския доклад, и за 2006, и за 

2008 г. се казва, че съвсем съзнателно се укриват разходи. За 2006 г.те са 

125 хлв., за 2007 г. 50 хлв. и 60 хлв.за 2008 г. Това, че комисията или ОбС 

тушира нещата, без да обърне внимание на одиторските доклади, говори че 

тук има нещо, което не е много в ред. Не е много добре и да влезе човек, да 

види какво е състоянието на дружеството и както каза – по-добре е 5-6 

месеца да се участва в нещата, за да се види с каква програма и как се 

излиза от това тежко финансово състояние. Аз не слагам политически 

елемент, че д-р Шиваров от ГЕРБ дойде в ОБТ, за сметка на това пък Димо 

Стоев от ОБТ отиде в ГЕРБ – танто за танто... два ценни кадъра си 

разменихме.... 

Какво е състоянието обаче? На 28.05., когато д-р Шиваров встъпва за 

временно изпълняващ, заварва задължения към кредитори и други за 420 

хлв. В момента се извършва и финансова ревизия от община Варна и тези 



данни се подчертават. Това, че не се вземат някакви мерки от д-р Шиваров 

като кандидат, който е спечелил конкурса, не е вярно, абсолютно не е 

вярно, доц. Трошев, че той е натрупал други разходи за 100 х.лв.! 

Абсолютно не е вярно! Напротив – разходите за ІІ-рото шестмесечие са 

намалени с 26 хлв. и с още 80 хлв са погасени стари задължения към 

кредитори, които трябваше да спрат зареждането на това ДКЦ – не е вярно 

това, което Вие казвате. Абсолютно не е вярно. 

Той заварва едно положение за непокрити доходи, укрити граждански 

договори от 2003, 2004 г., които не са регистрирани в НАП от старото 

ръководство и сега тече такава проверка; и той плаща сега тези грехове. Той 

заварва едно 70 хлв.неплатен ФРЗ и неразчети с бюджета и при една такава 

сложна обстановка трябва да се работи и трябва да спънем този човек, 

който има и някакви потенциални възможности да работи и в такава 

обстановка.... Нещо повече, тук се говори за извънтрудови доходи и т.н., за 

тази заповед, за която става въпрос – вие просто не сте ги проверили – това 

е една препоръка, която му беше дадена, че в някои ДКЦ-та или предното 

тяло на ръководството на ДКЦ със 70-80 % от приходите той ги даваше за 

ФРЗ и беше му се направила препоръка, в резултат на което събра 

колектива и се направиха анекси към трудовите договори, за да се 

стимулира тази заповед, за която става въпрос, от 30-40-50 и т.н., в резултат 

от които антикризисни мерки - може да се провери – са увеличени 

приходите на ДКЦ с 35 %! Това означава, че това е реален принос на 

представителя, който сме го избрали временно да изпълнява длъжността. 

Още повече – той е погасил и някои негативни явления, които водят към 

някои сериозни нарушения – д-р Йоргова, която е основния критерий тук и 

е разковничето да остане или да не остане – на 06.03.2009 г.тя сама си 

подписва втори трудов договор – сама на себе си, освен договора, който 

има подписан като управител! Така че да не говоря и за другите неща...  



И затова д-р Шиваров, след като има над 60 кредитора и където в тези 

условия бяха поставени при една много сериозна обстановка да се затвори  

това търговско дружество, затова той се обърна към здравеопазването – има 

два изхода – който и да отиде, дали ще бъде д-р Шиваров или някой друг, 

но там нещата без временен заем, който да се вземе за да се разплатят с 

някои доставчици, т.е. да не спре да функционира това дружество! 

Аз мисля, че името на д-р Шиваров трябва да бъде изчистено на тази 

сесия, независимо кой как ще гласува. Но да се твърди, че той е човек, 

който реално има амбиция да промени някои неща, а на някои наши колеги 

или на други не им харесва това нещо и искат да има хаос – това е съвсем 

друг проблем. Считам, че д-р Шиваров е човек, на който може да се 

разчита! 

 

Доц. К. ТРОШЕВ 

Г-н Мутафов, принуден съм да направя тази реплика, защото Вие 

може би сте прав, че някои от нещата, които сме казали не са точно така. 

Вие обаче внесохте някакъв политически елемент в цялата наша дискусия, 

какъвто ние не сме имали предвид. От това, което Вие казвате, виждам че 

Вие като партиен лидер сте толкова запознат с ДКЦ Чайка, че просто е 

излишно да се прави конкурс там! А ние с д-р Шиваров разговаряхме като 

колеги в ПК по здравеопазване и това, което тук твърдим са и нашите 

впечатления от този разговор. Има дори и някои неизказани реплики в 

разговора помежду ни, които аз не искам да споменавам, защото те са 

абсолютно лични... Никой няма за цел да опетни името на добрия 

специалист по уши, нос, гърло д-р Шиваров; на добрия човек; на добрия 

лекар – в никакъв случай! Моля Ви, не внушавайте това – нито на 

аудиторията, нито на останалите присъстващи, но когато преценяваме как 

той ще ръководи това ДКЦ в бъдеще ние трябва да бъдем реалисти.  



А колкото до това дали ДКЦ-то да съществува или да не съществува, 

ще споделя с вас, че в ПК по здравеопазване вече има някои мнения изобщо 

да прецени дали ДКЦ-тата, всичките, имат основание да съществуват или 

нямат, необходими ли са или не са необходими, но това е въпрос на съвсем 

друг разговор. 

Предлагам на колегите да не мислим за партийни пристрастия и 

партийни представители, защото ние не сме влагали такъв елемент. 

 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

Чух от редиците на ГЕРБ: „Толкова безобразия са направени от д-р 

Йоргова, че само един толкова смел, бих казала луд човек, като д-р 

Шиваров може да опита да управлява Курортна поликлиника за известно 

време! Дайте да му дадем шанс, да не се правим на интересни, просто след 

някое друго врее, ако действително той има големи проблеми, всичко ще 

стане ясно!”  

Нека да не си правим реплики-дуплики и всичко останало... 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, преминаваме към гласуване. 

Резултати от поименно явно гласуване: за – 7, против – 4, 

въздържали се – 14, отсъстват – 26 – няма кворум.  

Беше проведено второ поименно явно гласуване, завършило с 

резултати: за – 9, против – 4, въздържали се – 15, отсъстват – 23 – не се 

приема. 

 

 

 

 

 



Общ брой присъстващи общински съветници – 30 
Общински съвет – Варна прие следното 

ПРОЕКТ    ЗА    РЕШЕНИЕ : 
 

2048-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ във 
връзка с чл. 11, ал. 2 във връзка с чл. 10 от 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 и предложение вх. 
№ ОС-9-9303(84)/28.12.2009 г.  от  Комисията за организиране и 
провеждане на конкурса за възлагане управлението на "Диагностично-
консултативен център “Чайка" ЕООД, определена с Решения № 1707-6-
1, № 1707-6-2 и № 1707-6-3/17/13,14.10.2009 г.  на Общински съвет – Варна, 
Общински съвет – Варна РЕШИ: 

Утвърждава предложението на Комисията и определя за спечелил 
конкурса за възлагане управлението на "Диагностично-консултативен 
център “Чайка" ЕООД д-р ГАЛЕН ДИМИТРОВ ШИВАРОВ – 
класиран на първо място. 
 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 9, против – 4, въздържали се – 15, отсъстват – 23/ 

 Решението не се приема. 

 
ПРОЕКТ    ЗА    РЕШЕНИЕ : 

2049-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ във 
връзка с чл. 11, ал. 2 във връзка с чл. 10 от 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 и предложение вх. 
№ ОС-9-9303(84)/28.12.2009 г.  от  Комисията за организиране и 
провеждане на конкурса за възлагане управлението на "Диагностично-
консултативен център “Чайка" ЕООД, определена с Решения № 1707-6-
1, № 1707-6-2 и № 1707-6-3/17/13,14.10.2009 г.  на Общински съвет – Варна, 
Общински съвет – Варна РЕШИ: 

Утвърждава предложението на Комисията и определя за спечелил 
конкурса за възлагане управлението на "Диагностично-консултативен 
център “Чайка" ЕООД д-р ЮЛИЯНА АТАНАСОВА ЙОРГОВА - 
ИВАНОВА – класирана на второ място. 
 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 1, против – 12, въздържали се – 15, отсъстват – 23/ 

Решението не се приема. 
 



Радослав КОЕВ 

След отхвърляне и на двамата кандидати, правя процедурно 

предложение всеки който е в състояние да предложи временно изпълняващ, 

с ангажимента след като изберем сега новия временно изпълняващ, в много 

кратки срокове да проведем процедура по избор. 

 

Доц. К. ТРОШЕВ 

Аз предлагам временно изпълняващ – да задължим един от добрите 

управители на ДКЦ във Варна – има други ДКЦ в които има добри 

управители, например д-р Иванов на ДКЦ „Св. Клементина”... 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Не може, доц. Трошев, разбирам добрите Ви намерения, но не може. 

Имаме два варианта – или д-р Шиваров остава, или давате ми право аз да 

направя предложение към Вас... 

Моля за вашето становище. 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Логично е, чухме и хубави и лоши неща, според мен няма смисъл нов 

човек за кратко време да влиза, това си е логично, нека да оставим д-р 

Шиваров там и да проведем конкурс. 

 

Красимир МАРИНОВ 

Мисля, че след тези гласувания в залата, които се проведоха и 

приказки, които чухме - нито на д-р Шиваров ще му е добре, нито на нас ще 

ни е спокойно. Затова Ви упълномощаваме да предложите един друг човек, 

и както каза проф. А. Клисарова в кратък срок да бъде обявен конкурс и да 

видим какво ще се случи... 

Предлагам Ви, ако можете, да ни предложите временно изпълняващ. 



Снежана ДОНЕВА 

Моля секретаря на Комисията по провеждане на конкурса да даде 

становище... 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

....протоколи, законосъобразност на процедурата и внасяне на 

предложения. В случая обаче има един д-р Шиваров, който към момента е 

временно изпълняващ, до провеждане на конкурс.  

Досегашната ни практика – поне доколкото си спомням предните 

конкурси, когато не избрахме д-р Атанасов за управител на АГ болница – е 

на същата сесия да избираме временно изпълняващ длъжността, до 

провеждане на конкурс, да бъде вписан в Агенцията, за да не остане 

дружеството с д-р Шиваров, който в момента не съм готова да кажа дали ще 

има права, тъй като конкурса приключва правомощията му. 

Апелирам да вземем решение. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Тъй като д-р Шиваров няма да събере 26 гласа, предлагам ви д-р 

Александра Василева Манушева – явявала се е на конкурс, познават я 

повечето от хората; има здравен мениджмънт във ВИНС – Варна, има и 

дипломна работа – има възможност да е временно изпълняваща 

длъжността. Въпроса е да събере гласовете, а не сега да я подлагаме и нея 

на изпитание, като не събира 26 гласа... Няма нищо общо с БСП или 

някакви други политически партии, освен ако тайно не е в ГЕРБ, което аз да 

не го знам... Но няма нищо общо с БСП, ОБТ... това ще бъде ли 

обединяваща кандидатура за временно изпълняващ длъжността, до 

провеждане на конкурс.... добре. 

 

 



Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

2050-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и 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 Наредбата 
за реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет - Варна 
избира д-р Александра Василева Манушева за управител на 
“Диагностично-консултативен център “Чайка" 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. 
  Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за управление с  д-р Александра Василева 
Манушева. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 29, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 21/ 

 



ХІV. 
По точка  четиринадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложение за решение от Комисията за 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на еднолично 
дружество с ограничена отговорност с общинско имущество - лечебно 
заведение - "Специализирана болница по акушерство и гинекология 
за активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов" - Варна” ЕООД за 
определяне на кандидата, спечелил конкурса, и класиране по ред на 
следващите участници. 

Докл.: проф. А. КЛИСАРОВА – 
Председател на Комисията  

 
проф. Анелия КЛИСАРОВА 

Уважаеми колеги, 
На основание чл.10 във връзка с чл.11, ал.2 от Наредба № 9/ от 

26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (Загл. 
изм. - ДВ, бр. 15 от 2001 г.) Издадена от министъра на здравеопазването, 
обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2001 г., бр. 116 от 
13.12.2002 г., бр. 91 от 14.10.2003 г., бр. 4 от 13.01.2006г. от Комисията за 
организиране и провеждане на конкурс за възлагане управлението на 
"Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение “проф. д-р Д. Стаматов”- Варна" ЕООД, определена с Решения № 
1705-6-1, № 1705-6-2 и №1705-6-3/17/13,14.10.2009г.  на Общински съвет – 
Варна, в състав: 

Председател: проф. Анелия Клисарова – магистър по медицина - 
общински съветник 

Секретар: Валерия Ангелова – правоспособен юрист – общински 
съветник 

Членове: 
1. д-р Веселин Балкански – представител на РЦЗ-Варна - Директор на 

РЦЗ - Варна 
2. д-р Янко Станев – общински съветник 
3. д-р Ивайло Бояджиев – общински съветник 
 
В изпълнение на т. 10 от Решение № 1701-6/17/13,14.10.2009г.  на 

Общински съвет – Варна във връзка с чл.10 и чл.11, ал.2 от Наредба № 9/ от 
26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (Загл. 
изм. - ДВ, бр. 15 от 2001 г.) Издадена от министъра на здравеопазването, 
обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2001 г., бр. 116 от 
13.12.2002 г., бр. 91 от 14.10.2003 г., бр. 4 от 13.01.2006г. и съобразно 



решенията взети от комисията и обективирани в Протоколи от № 
1/03.11.2009г. до Протокол № 5/21.12.2009г. включително, Комисията 
предлага на Общински съвет – Варна да вземе следните решения: 

 
„На основание чл.63 от ЗЛЗ във връзка с чл.11, ал.2 във връзка с чл.10 

от Наредба № 9/ от 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.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и Предложение с вх.рег.№ от  
ОС-9-9303(81)/28.12.2009 г.  Комисията за организиране и провеждане на 
конкурса за възлагане управлението на "Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов”- 
Варна" ЕООД, определена с Решения № 1705-6-1, № 1705-6-2 и №1705-6-
3/17/13,14.10.2009г. на Общински съвет – Варна, Общински съвет - Варна 
РЕШИ: 

 
Утвърждава предложението на Комисията и определя за спечелил 

конкурса за възлагане управлението "Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов”- 
Варна" ЕООД: Д-р ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ. 

 
Мотиви на комисията: Мотивите за предложението се формират на 

база взетите решения от комисията и въз основа оценките, получени от 
кандидата от писмената разработка и проведеното събеседване, които са:  

 
ОЦЕНКА ОТ ПИСМЕНА РАЗРАБОТКА: 4,50 
ОЦЕНКА ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ: 4,50 
КРАЙНА СРЕДНОАРИТМЕТИЧНА ОЦЕНКА: 4,50. 
 
Колеги, от всички представители на конкурса, това са най-ниските 

оценки, които е написала комисията – и за писмените, и за устните работи. 

За АГ-болница е изключително отговорно гласуването, защото знаете 

че тя не само за общината, а отговаря и за цяла Североизточна България – 

много е важно ръководителят да бъде професионалист, на когото колегите 

от АГ-болница да му вярват и да се включва в работата на АГ-болница, 

защото та е основно неонаталното отделение, детската смъртност в първите 

часове след раждането, а да не говорим за смъртност на родилки – са най-

тежките покозатели, по които трябва да отговаряме в цялото здравеопазване 

– много е тежък конкурса там. 



Общ брой присъстващи общински съветници – 30 
 
Общински съвет – Варна прие следните 
 

ПРОЕКТ    ЗА    РЕШЕНИЕ : 
 

2051-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ във 
връзка с чл. 11, ал. 2 във връзка с чл. 10 от 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 и предложение вх. 
№ ОС-9-9303(81)/28.12.2009 г. от Комисията за организиране и провеждане 
на конкурса за възлагане управлението на "Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. 
Стаматов”- Варна" ЕООД, определена с Решения № 1705-6-1, № 1705-6-2 
и № 1705-6-3/17/13,14.10.2009 г. на Общински съвет – Варна, Общински 
съвет - Варна РЕШИ: 

Утвърждава предложението на Комисията и определя за спечелил 
конкурса за възлагане управлението на "Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов”- 
Варна" ЕООД Д-р ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 10, против – 2, въздържали се – 13, отсъстват – 25, 

не участва в гласуването - 1/ 
 Решението не се приема. 
 
 

   Р Е Ш Е Н И Е : 
2052-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и 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 Наредбата 
за реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет - Варна 
избира д-р Петър Михайлов Атанасов за управител на "Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение - Варна" 
ЕООД, с всички произтичащи от избора му права и задължения, за срок до 
назначаване на нов управител след проведен конкурс по реда на Наредба № 
9/26.06.2000 г. 
  Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за управление с  д-р Петър Михайлов Атанасов. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 29, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 21/ 



ХV. 

По точка  петнадесета от дневния ред: 
Разглеждане на заявление вх. № ОС-10-94-Б(1)/14.01.2010 г. от 

Борислав Светломиров Златев, и заявление вх. № ОС-10-44-
К(1)/17.02.2010 г. от Кирил Евстатиев Еленков, относно 
освобождаването им от Съвета на директорите на „Паркинги и гаражи 
– Варна” ЕАД. 

Докл.:Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 
 
Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

2053-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 от 
ТЗ и във връзка със заявление вх. № ОС-10-94-Б(1)/14.01.2010 г., Общински 
съвет – Варна освобождава като член на Съвета на директорите на 
„Паркинги и гаражи Варна” ЕАД г-н Борислав Светломиров Златев, 
считано от 01.04.2010 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

 

 

2054-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 от 
ТЗ и във връзка със заявление вх. № ОС-10-44-К(1)/17.02.2010 г., Общински 
съвет – Варна освобождава като член на Съвета на директорите на 
„Паркинги и гаражи Варна” ЕАД г-н Кирил Евстатиев Еленков, считано от 
17.05.2010 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 

 



ХVІ. 
По точка  шестнадесета от дневния ред: 
Разглеждане на отчет за извършените разходи от Председателя 

на Общински съвет - Варна за командировки в страната за периода от 
01.10.2009 г. до 31.12.2009 г.   

Докл.:Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 
 
Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

2055-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 8, т. 4 от 
Наредбата за командировките в страната и във връзка с писмо вх. № РД-10-
9302/2/08.01.2010 год. от Кмета на Община Варна с приложен отчет, 
Общински съвет-Варна одобрява отчета за извършените разходи от 
Председателя на Общински съвет - Варна за командировки в страната за 
периода от 01.10.2009 год. до 31.12.2009 год., съгласно приложение. 

 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 



ХVІІ. 
По точка  седемнадесета от дневния ред: 
Попълване съставите на ПК и ВрК към Общинския съвет - 

Варна. 
Докл.:Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 34 
 
Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

2056-17-1. 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 от състава на ПК „Благоустройство 
и комунални дейности” общинския съветник  Владимир Трифонов. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2056-17-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 и 

чл. 19, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет - Варна  избира общинския съветник  
Владимир Трифонов за член на ПК „Култура, вероизповедания, медии”. 

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

 

2057-17. 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  избира общинския съветник Петър Липчев за 
член на: 

- ПК „Благоустройство и комунални дейности”; 
- ПК „Собственост и стопанство”; 
- ПК „Здравеопазване” 
- ВрК „Структури и общинска администрация” 
- ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда” 
- ВрК „Антикорупция” 
- ВрК „Наименования”  
/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 



2058-17-1. 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 от състава на ПК „Благоустройство 
и комунални дейности” общинския съветник   Анна Радева. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2058-17-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 и 

чл. 19, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет - Варна  избира общинския съветник   
Анна Радева за член на ПК „Култура, вероизповедания, медии”. 

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

 

 

2059-17-1. 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 от състава на ПК „Младежки 
дейности и спорт” общинския съветник  Станимира  Стаменова. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2059-17-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 и 

чл. 19, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет - Варна  избира общинския съветник 
Станимира  Стаменова  за член на ПК „Култура, вероизповедания, медии”. 

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

 

 

2060-17-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 
и чл. 19, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет - Варна  освобождава от състава на ПК 
„Европейски въпроси и международно сътрудничество” общинския 
съветник  Панко Анчев. 

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



2060-17-2. 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  избира общинския съветник Панко Анчев за член 
на ПК „Социални дейности и жилищна политика”. 

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

 

 

 



ХVІІІ. 
По точка  осемнадесета от дневния ред: 
Разглеждане на молба от д-р Петър Николаев Липчев, вх. № ОС-

10-94-П(1)/17.02.2010 г.относно освобождаването му като контрольор 
на „Дентален център І – Варна” ЕООД и избор на нов контрольор на 
„Дентален център І – Варна” ЕООД. 

Докл.:Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

2061-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и  чл. 144, ал. 1 от 
ТЗ и във връзка със заявление вх. № ОС-10-94.П(1)/17.02.2010 г., Общински 
съвет – Варна освобождава като контрольор на „Дентален център І - Варна” 
ЕООД д-р Петър Николаев Липчев, считано от 17.02.2010 г.  
 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18, 
 не участва в гласуването – 1/ 
 
  

2062-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и  чл. 144, ал. 1 от 
ТЗ избира за контрольор на „Дентален център І – Варна” ЕООД Ваня 
Иванова Илчева. 
 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 31, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 17/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поради изчерпване на дневния ред, на  17.02.2010 г. в  18.00 ч. 

Председателят на Общинския съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов обяви за 

закрито Двадесетото 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/ 
 
 
 


