
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 24 

 

 
Двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Николай 

Апостолов, се проведе на: 
- 23 юни 2010 г. от 09.00 до 17.00  ч.;  

- 24 юни 2010 г. от 09.00 до 18.00  ч.;  

- 30 юни 2010 г. от 09.00 до 17.00  ч.;  

 

ПЪРВИ ДЕН – 23.06.2010 г. 

09.00 – 17.00 ч. 

 

Присъстват  45 общински съветници, отсъстват 6 общински съветници: 

проф. Анелия Димитрова КЛИСАРОВА – изв.причини 

Борислав Гуцанов ГУЦАНОВ 

Иван Стоянов СЛАВКОВ 

Йорданка Милева НЕСТОРОВА – изв.причини 

Медиха Енвер МЕХМЕД-ХАМЗА – изв.причини 

Павел Алексиев ХРИСТОВ – изв.причини 

 

Председателят на Общинския съвет г-н Николай Апостолов обяви 

кворума в залата – 38 общински съветници, отсъстват към този момент 13, от 

които по извинителни причини, чрез обявление в деловодството на 

Общинския съвет са постъпили заявления от Медиха Хамза, проф. 

Клисарова, Павел Христов. Председателят обяви за открито Двадесет и 

четвъртото заседание на Общинския съвет и даде думата на общинските 



съветници за изменения и допълнения на предварително обявения проект за 

дневен ред на заседанието: 

 

Неделчо МИХАЙЛОВ 

Моля в дневния ред на днешното редовно заседание на Варненския 

общински съвет, в предвид засиления обществен интерес и събитията от 

значим характер за нашия град, да бъде включена точка: „Обсъждане 

състоянието, развитието и перспективите пред „СК СПАРТАК”АД и на ПФК 

„СПАРТАК”. 

 

Тодор МУТАФОВ 

Предлагам от дневния ред да отпадне т. 12: „Приемане на „Наредба за 

условията за финансово подпомагане на спортни клубове за високи спортни 

постижения за 2010 г.”, тъй като последния вариант на ПК по МДС не е 

публикуван така, както е автентичен, а са допуснати технически грешки. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Предлагам в точката по финанси и бюджет да влязат допълнително две 

решения относно: 

- допълване на двете решения по отношение на сроковете за усвояване 

на заема, който гласувахме по време на сесията за бюджета, т.е. предлагам 

към решението от 17.02.2010 г., а именно: № 2018-4 и 01,02,04.12.07 да 

прибавим ново решение, с което, на база предложение от общинската 

администрация, „на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 

17, ал. 1 и чл. 19 от ЗОД, чл. 43, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 

5, ал. 7 и чл. 12 от Закон за общинските бюджети, Общинския съвет – Варна 

да промени срока за усвояване на заема в свое решение № 2018-

4(20)/17.02.2010 г. от 30.06.2010 г. на 31.12.2010 г.”; Причината е в сложната 



икономическа обстановка и тежките и бавни преговори, които вървят с 

банките. 

- относно разглеждане на предложение от Кмета на община Варна, вх. 

№ РД-10-0400(51)/23.06.2010 г.относно даване на съгласие за поемане на 

общински дълж и упълномощаване на Кмета на община Варна да подпише 

Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, във връзка с авансово плащане по договор 

BG161PO001/1.4-04/2009/003 „Укрепване на активната част на срутищата 

по стръмните склонови участъци на новото трасе на ул. „Девня” в участъка 

от бензиностанция „Шел” до ул. „Атанас Москов”, гр. Варна, за строеж 

„Укрепителни и противосвлачищни мероприятия по склонови участъци на 

ул. „Девня” от т. 1750 до т. 2250 на пътна връзка с ул. „Г. Пеячевич”, гр. 

Варна. 

 

Пламен НАЧКОВ 

Във връзка с обсъждането на проекта за дневен ред, имайки в предвид 

предложенията за структурни и кадрови промени в Общинския съвет, от 

името на групата съветници на БСП и политическото ръководство на 

градската организация ще ви прочета една съвсем кратка декларация за 

нашата политическа позиция по тези промени: 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА БСП – ВАРНА 

Градът е застрашен 

 

Уважаеми варненци,  

Уважаеми колеги общински съветници,  

След два успешни мандата с водещата роля на БСП в Общинския 

съвет, Варна се утвърди като най – добрия град за живеене в България. През 



последните месеци по нататъшното му развитие е застрашено от сериозна 

управленска и кадрова криза.  

Групата съветници от БСП в Общински съвет – Варна с тревога и 

загриженост следи ставащото в местния парламент след бруталното и 

незаконно отстраняване на председателя Борислав Гуцанов. Опитите на 

ГЕРБ да овладае властта се съпровождат със силови действия и 

некомпетентни решения, с търсене на измислени аргументи, за да бъдат 

отстранени представителите на БСП от председателските постове на 

постоянни комисии. Създава се тежка и трудна за работа обстановка, която 

ще доведе до влошаване на управлението на общината. Това ще донесе 

сериозни последици за развитието на града, ще спре изпълнението на важни 

проекти, осигуряващи сериозни инвестиции, нови работни места и социални 

придобивки.  

За съжаление в тази кампания се включват и доскорошни партньори 

на БСП.  

При това положение общинските съветници от БСП в Общински 

съвет – Варна заявяват, че не могат да носят отговорност за управлението на 

града.  

Ние ще продължим да работим конструктивно за подобряване на 

живота на варненци. Заедно с това ще се изправим решително срещу всички 

действия на новите управляващи, водещи до отнемане на придобивките за 

града и неговите жители.  

Група съветници на БСП  

  Градски съвет на БСП – Варна  

 
 

 Николай АПОСТОЛОВ 

 Благодаря, ние от групата на ПП „ГЕРБ” решихме да не влизаме в 

полемика, в дребнотемие, запознати сме под давление на кого е написана 



тази декларация; нейното прочитане просто потвърждава нашето намерение 

да извършим съответните промени, защото мисля че председателят би 

трябвало сам да избере екипа си, с който да работи, а групата на БСП няма 

как да избяга от отговорността, която носи за резултатите от работата, която 

са свършили през последните два мандата. 

 

 Доц. Константин ТРОШЕВ 

По дневния ред: моля да бъде изтеглена от разглеждане втория абзац 

от т. 15 – решенията на ВрК „Наименования” относно „преименуване на 

част от дублиращата се улица „Мир”. 

За информация на колегите общински съветници – на 01.06.2010 

г.групата на ПП „ГЕРБ” в Общински съвет – Варна ме избра за неин 

председател. 

 

Пламен ПЕНЕВ 

Предлагам т. 17 от проекта за дневен ред да отпадне от дневния ред 

на сесията, а именно: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Правна комисия” относно препоръчване на Кмета на Община Варна да 

издаде заповед, с която да въведе „КОСКО” ООД и възложи на 

дружеството обществения превоз на пътници по автобусни линии с №№ 15, 

15Б, 115 и 148 от транспортната схема на гр. Варна. 

 

 Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

Предлагам в дневния ред да бъде включена точка „Упълномощаване 

на представителя на Община Варна в Общото събрание на  акционерите 

МБАЛ „Св. Анна” – Варна – АД да представлява Община Варна на Общото 

събрание на дружеството, насрочено за 22.07.2010 г.” 

 



Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

От името на партия „АТАКА”, като ръководител на група, искам да 

направя едно пояснение, което вие го знаете, но ние държим да бъде така: 

при реда на промените в статута, ръководствата и съставите на ПК и ВрК 

на ОбС – Варна, бихме искали да започнем с темата ПК „Финанси и 

бюджет”. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Преминаваме към гласуване на дневния ред, колеги, точка по точка 

 

Общински съвет – Варна прие следния  

Д Н Е В Е Н       Р Е Д : 

1. Питания и отговори на питания. 
/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
  2. Обсъждане състоянието, развитието и перспективите пред „СК 
СПАРТАК”АД и на ПФК „СПАРТАК”. 

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

3. Разглеждане на писмо от общинския съветник доц. Константин 
Трошев, вх. № ОС 10-94-К(6)/02.06.2010 г., относно освобождаването му от 
длъжност „заместник-председател на Общинския съвет – Варна”. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
4. Избор на представител в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България.  
/за – 36, против – 3, въздържали се – 1/ 

 
  5. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Изработване на 
проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 



неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” 
относно: 

- изменение и допълнение чл. 17, ал. 2 от „Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”.  

/за – 36, против – 2, въздържали се – 2/ 
 

6. Промени в статута, ръководствата и съставите на ПК и ВрК към 
Общински съвет – Варна. 

/за – 33, против – 7, въздържали се – 0/ 
/като поредността да бъде по начина, поискан от общинската 
съветничка Е. Александрова от ПП „Атака”/ 
 

7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 
стопанство”  относно:  
 - одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с 
която е определена пазарна стойност във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
35.50 м2 ид. части от  ПИ № 10135.3512.11, идентичен с  УПИ V –общ.обсл. 
целия с  площ 1 118.00 м2, с административен  гр. Варна, ж.к. „Младост” І 
м.р., кв. 2  на ЕТ „Лоренцо Пламен Стефанов”; 

– одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, 
с която е определена пазарна стойност във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
75.00 м2 ид. части от  ПИ № 10135.3512.11, идентичен с  УПИ V –общ.обсл. 
целия с  площ 1 118.00 м2,  с административен  гр. Варна, ж.к. „Младост” 
І м.р., кв. 2  на ЕТ „Лоренцо Пламен Стефанов”; 

– одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, 
с която е определена пазарна стойност във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
35.50 м2 ид. части от ПИ № 10135.3512.11, идентичен с  УПИ V –общ.обсл. 
целия с  площ 1 118.00 м2,  с административен  гр. Варна, ж.к. „Младост” І 
м.р., кв. 2  на Валентин Йорданов Йорданов; 

– одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, 
с която е определена пазарна стойност във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
45.00  м2 ид. части от  ПИ № 10135.3512.11, идентичен с  УПИ V –общ.обсл. 



целия с  площ 1 118.00 м2, с административен  гр. Варна, ж.к. „Младост” І 
м.р., кв. 2  на ЕТ „БАНЧЕВ – СТЕФАН БАНЧЕВ”; 

– одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, 
с която е определена пазарна стойност във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
44.00 м2 ид. части от ПИ № 10135.3512.11, идентичен с  УПИ V –общ.обсл. 
целия с  площ 1 118.00 м2,  с административен  гр. Варна, ж.к. „Младост” І 
м.р., кв. 2  на ЕТ „САВАДАН – ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ”; 

– одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, 
с която е определена пазарна стойност във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
ПИ № 10135.3515.137 с площ 171 м2,  с административен  гр. Варна, ул. 
„Вярност” № 8 (осем)  на Томислав Антонов Иванов (47.24 ид. части/171), 
Вяра Томиславова Антонова – Кръстева (61.88 ид. части/171) и Георги 
Томиславов Антонов  (61.88 ид. части/171); 

– одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, 
с която е определена пазарна стойност и във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
494.00 м2  идеални части от УПИ ХХХІІІ-424  целия с площ  1174.00 м2, 
находящ се в гр. Варна, с.о „Пчелина”, кв. 18; 
 

–  приемане на годишния  финансов отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2008 и 2009 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на 
одитори за 2009 и 2010 г. на: 
   * Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение – Варна” ЕООД; 
   * “Амбулатория групова практика за специализирана 
медицинска помощ център за психично здраве – Варна” ЕООД; 
   * “Диагностично-консултативен център ІV - Варна” ЕООД; 
   * “Диагностично консултативен център V Варна – “Света 
Екатерина” ЕООД; 
   * “Дезинфекционна станция - Варна” ЕАД; 
 

–  възлагане на Кмета на Община Варна изготвяне на правен, 
финансово-икономически и социален анализ, програма за необходимостта 
от съществуването на всички здравни търговски дружества собственост на 
Община Варна; 

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

и разходи за 2009 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 



на съвети на директори и контрольори и избиране на одитори за 2010 г. на: 
     * “Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение “Проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД; 
     * “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със 
стационар – “д-р Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД; 
     * “Диагностично консултативен център І – “Света 
Клементина” – Варна” ЕООД; 
 

–   проведена процедура за предоставяне на концесия за строителство 
– даване на разрешение за изграждане и извършване на дейност за 
задоволяване на обществени потребности посредством съответните форми 
на стопанска експлоатация в сграда представляваща подземен паркинг-
гараж в незастроен недвижим имот – публична общински собственост, 
находящ се в град Варна, ул. “Братя Миладинови”, представляващ УПИ ІІ 
– за подземен паркинг – гараж, подрайон: 1, кв. 440 с площ 3 650 м2, 
съгласно АОС № 4981/14.05.2008 г.; 

– провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
части от имоти-публична общинска собственост, представляващи 
зъболекарски кабинети за срок от 5 (пет) години при стартови месечни 
наемни цени, определена съгласно чл. 3 от “Методика за определяне на 
стартови базисни  цени при обявяване на публичен търг или публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи – 
общинска собственост”; 

– одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и 
продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ-
633, целият с площ 440,00 кв.м., кв.30, с.Тополи, Община Варна, 
ул.”Тракийска”№28; 

– одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна 
общинска собственост, представляващ УПИ VІ-общ., с площ 730,00 кв.м., 
кв.24, с.Звездица, Община Варна, при граници: улица по регулация, УПИ 
V-206, УПИ VІІ-общ., улица по регулация; 

–  одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и 
провеждани на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот  
УПИ Х с площ 518.00 м2, находящ се в с. Тополи, ул. „Д-р Липов”, кв. 19, 
при граници: УПИ ІХ-741, ул. „Д-р Липов”,  УПИ ХІ, УПИ ХVІІІ и УПИ 
ХІХ-725; 

–  одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
57.00 м2 идеални части от  ПИ  с идентификатор  № 10135.3513.381 целия с 
площ 129.00 м2,  с административен адрес, гр. Варна, ул. „Чинар” № 30; 

–  одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и 



прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
58.00 м2 идеални части от ПИ 10135.2510.669 целия с площ  613.00 м2,  с 
административен адрес  гр. Варна, местност „Добрева чешма”; 

–  одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
312.00  м2 идеални части от ПИ 10135.5403.120 целия с площ  1 312.00 м2, с 
административен адрес  гр. Варна, кв. Галата, местност „Боровец-юг”; 

–  одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 277.00 м2  ид. части от ПИ с идентификатор 10135.2515.24 
целия с площ  3 327.00 м2, с административен адрес гр. Варна, с.о „Ален 
мак”; 

–  изменение на “Наредба за реда, за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество”; 

–  бракуване на ДМА собственост на „Диагностично консултативен 
център V – Варна – „Света Екатерина” ЕООД; 

–  учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно  
читалище “Явин” - гр. Варна върху част от имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Хъшове” № 2 ъгъла с ул. „Мануш 
войвода”, 12-ти, п.р. по плана на гр. Варна, кв. 189, за срок от 10 години; 

– одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и  
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна 
общинска собственост, представляващ УПИ ІV-общ., с площ 889,00 кв.м., 
кв.34, с.Каменар, Община Варна, при граници: улица, улица, УПИ V-349, 
УПИ ІІІ-351; 

–  одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и 
продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ 32,08 кв.м. 
ид.ч. от  ПИ №10135.5502.46, целият с площ 394,00 кв.м., гр.Варна, 
ул.”Белгород”№7; 

–  одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и 
продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ 72,17кв.м. 
ид.ч. от ПИ №10135.5505.364, целият с площ 381,00кв.м., кв.Аспарухово, 
гр.Варна, ул.”Мара Гидик” № 63;  

–  одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и 
продажба на 625,00 кв.м. ид.ч. от имот-частна общинска собственост, 
представляващ УПИ ХІ-общ., целият с площ 1 310,00 кв.м., кв.6а, 
с.Звездица, Община Варна, ул.”Еридан”№21; 

–  увеличаване и одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител 
на имоти и продажба на частта на Община Варна,  50.00 м2 идеални части 
от ПИ 10135.2510.486  целия с площ  559.00   м2,  с административен адрес  
гр. Варна, с.о „Добрева чешма”; 

–  одобряване на пазарната оценка изготвена от оценител на имоти и 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 



представляваща 223,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5549.1416, с площ 2 226,00 
кв.м., с.о.”Прибой”, гр.Варна, при граници: ПИ №5012.46, ПИ №5549.1417, 
ПИ №5549.2286, ПИ №5549.9547, ПИ №5549.1415; 

–  отмяна на Решения на Общински съвет - Варна №№ 1616-5 и 1617-
5 по Протокол №17/13,14.10.09 г., одобряване на пазарна оценка изготвена 
от оценител на имоти и прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна, представляваща  125,00 кв.м. ид.ч. от ПИ 
№10135.3515.1769, целият с площ 265,00 кв.м., ул.”Фантазия”40, м/у бл.77 
и бл.78, ж.к.”Трошево”, гр.Варна, при граници:ПИ №3515.392, ПИ 
№3515.594;  

– увеличаване и одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител 
на имоти и прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на 
Община Варна, представляваща 95,00 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2623.4208, 
с площ 773,00 кв.м., с.о. “Горна Трака”, гр.Варна, при граници: ПИ 
№2623.770, ПИ № 2623.4150, ПИ №2623.4152, ПИ №2623.9522, ПИ 
№2623.8862; 

– увеличаване и одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител 
на имоти и прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на 
Община Варна, представляваща 90,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2515.3344, с 
площ 630,00кв.м., м-ст”Ален мак”, гр.Варна, при граници: ПИ №2515.728, 
ПИ №2515.9553, ПИ №2515.727, ПИ №2515.9672, ПИ №2515.9536; 

 
   - приемане на годишния  финансов отчет, баланс и отчет за приходи 
и разходи за 2009 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 
на съвети на директори и контрольори и избиране на одитори за 2010 г. на: 
   * “Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД 

 
   - приемане на годишния  финансов отчет, баланс и отчет за приходи 
и разходи за 2009 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 
на съвети на директори и контрольори и избиране на одитори за 2010 г. на: 

* “Пазари” ЕАД – Варна; 
*“Диагностично консултативен център “Свети Иван Рилски” – 

Аспарухово - Варна” ЕООД; 
* “Общинска охранителна фирма” ЕАД; 

 
   - приемане на годишния  финансов отчет, баланс и отчет за приходи 
и разходи за 2009 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 
на съвети на директори и контрольори и избиране на одитори за 2010 г. на: 

* “Дворец на културата и спорта” ЕАД за 2009 г. 
* “Дентален център І Варна” ЕООД за 2009 г.  
*  “Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД за 2009 г.  
* “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – 

Варна” ЕООД за 2009 г.  



* “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със 
стационар” ЕООД за 2009 г.; 

 
   - учредяване на безвъзмездно право на ползване  на Народно 
читалище „Искра”-гр.Варна върху имот-частна общинска собственост, 
самостоятелен обект – Народно читалище „Искра” с идентификатор № 
10135.3517.446.1.1 със застроена площ 202,60 кв.м.,  находящ се на І-ви 
етаж от жилищна сграда, изградена в имот с идентификатор № 
10135.3517.446 (стар парцел ІV), ул. „Капитан Райчо” № 103, по плана на 
15-ти п.р. на гр. Варна. Безвъзмездното право на ползване се учредява на 
Народно читалище „Искра”-гр. Варна за срок от 10 (десет) години. 
 
   - възлагане на Кмета на Община Варна извършване на анализ и 
преценка от бъдеща възможност за преобразуване на “Жилфонд” ЕООД – 
Варна от Търговско дружество в Общинско предприятие, както и 
определяне обема и предмета на дейност на предприятието. 
   - приемане на годишния  финансов отчет, баланс и отчет за приходи 
и разходи за 2009 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 
на съвети на директори и контрольори и избиране на одитори за 2010 г. на: 

  * “Обреди” ЕООД; 
  *  “Жилфонд” ЕООД – Варна; 
  * “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД; 
  * “Ученическо и столово хранене” ЕАД; 
  * “Дезинфекционна станция - Варна” ЕАД; 
  * “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД; 
  * “Градски транспорт” ЕАД. 

   - възлагане на Кмета на Община Варна извършване на анализ и 
преценка от бъдеща възможност за преобразуване на “Дезинфекционна 
станция” ЕАД от Търговско дружество в Общинско предприятие, както и 
определяне обема и предмета на дейност на предприятието. 

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

8. Разглеждане на „Уведомление” от общинския съветник  Орлин 
Симеонов, вх. № ОС 10-94-О(2)/20.05.2010 г., относно освобождаването му 
от състава на работната група избрана с решение на Общински съвет – 
Варна  № 2221-5-1(23)/19.05.2010 г.  

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

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



 - даване на съгласие да се запази участието на Община Варна като 
акционер в „Общинска банка” АД  в размер на 0,2 %, чрез закупуване на 
2 020  броя акции от новата емисия на стойност 20 200 лева; 

- допълване на  решение на Общински съвет – Варна № 2015-4, т. VІ 
от протокол № 20/17.02.2010 г. чрез допълване на утвърдения списък на 
длъжностите с право на транспортни разходи за 2010 г. за д. 898, ОП 
„Хранителен комплекс” и „Общински приют за безстопанствени кучета”; 

- даване на съгласие печалбата за 2009 г. на „Специализирана 
болница по очни болести  за активно лечение - Варна” ЕООД да остане в 
дружеството за покриване на натрупани загуби; 

- освобождаване на „Гражданско сдружение „В” от заплащане на 
цена на право на разполагане за преместваем обект, разположен върху земя 
– общинска собственост, находяща се в гр. Варна, ж.к. „Владислав 
Варненчик”, ІІІ м.р.; 

- вземане на решение за отказ за отпускане на финансови средства в 
размер на 50 000 лв. за дофинансиране на закупуване на подвижен 
ехографски апарат за нуждите на „Българска асоциация на онкоболните и 
сподвижници” – гр. Варна и „Национална асоциация на жените с 
онкологични заболявания”; 

- опрощаване на държавни вземания; 
- предвиждане при възможност на финансови средства  за ремонт на 

гастроскоп за МБАЛ „Св. Анна” –Варна” при актуализация на бюджет 2010 
г.на община Варна; 

- командироване на Даниела Тодорова – художник и един общински 
съветник за провеждане на изложба „Културните традиции на Варна”, 
Вилнюс 2010-2011 г.; 

- освобождаване от такса битови отпадъци; 
- отпускане на финансови средства за Фолклорен танцов ансамбъл 

„Варна”; 
- разглеждане на Докладна от доц. Б. Борисов – зам.кмет на Община 

Варна, вх. № Д-9-9200(1413)/22.06.2010 г., относно промяна на срока за 
усвояване на заема в свое решение № 2018-4(20)/17.02.2010 г.; 

- разглеждане на предложение от Кмета на община Варна, вх. № РД-
10-0400(51)/23.06.2010 г.относно даване на съгласие за поемане на 
общински дълж и упълномощаване на Кмета на община Варна да подпише 
Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, във връзка с авансово плащане по договор 
BG161PO001/1.4-04/2009/003 „Укрепване на активната част на срутищата 
по стръмните склонови участъци на новото трасе на ул. „Девня” в участъка 
от бензиностанция „Шел” до ул. „Атанас Москов”, гр. Варна, за строеж 
„Укрепителни и противосвлачищни мероприятия по склонови участъци на 



ул. „Девня” от т. 1750 до т. 2250 на пътна връзка с ул. „Г. Пеячевич”, гр. 
Варна. 

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

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

- одобряване План за региулация и застрояване на кв. „Свети 
Никола”, гр. Варна на база предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
Д-2-9200/671/22.02.2002 г.; 

- възлагане на Кмета на Община Варна за назначаване на експертна 
комисия с участието на служители от Общинската администрация  и 
представители на Общинския съвет относно необходимостта и начина за 
обновление на уличното и парково осветление на Община Варна и за  
изготвяне на проект за меморандум, която Комисия да проучи, 
систематизира, анализира и даде становище за възможностите за прилагане 
на модел на публично – частно партньорство; 

- отказ за съгласуване на  План за регулация и задстрояване на УПИ 
ІІІ-605, 624 „за жилищно строителство, басейн и трафопост”, кв. 20 по 
плана на к.к. „Златни пясъци” въз основа на предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ЗАО-46475/08.07.2009 г.; 

- отказ за съгласуване на План за регулация и застрояване на 
урегулиран поземлен имот/УПИ/ VІІ-127 и улична регулация от о.т. 294, 
300, 301,302, 303, 304, кв. 37, план извадка от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. 
Константин и Елена”.    

- съгласуване на План за регулация и застрояване на урегулиран 
поземлен имат/УПИ/ ІV-159 “за манастир, кв. 14 план извадка от ПП на 
ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена” по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ЗАО-19634/10.03.2010 г.; 

- създаване на работна група която да проучи, да систематизира, 
анализира и даде становище за възможностите да бъдат предприети мерки 
за отваряне на крайбрежната алея под спирка “Писател” и движението да 
се направи еднопосочно.   

 
 

11. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Туризъм, 
търговия и рекламна дейност”  относно:  

- изменение на „Наредба за разполагане на преместваеми обекти за 
търговия – маси, павилиони, кабини и други съгласно ЗУТ” – 
административния ред за издаване на разрешения за поставяне на 
преместваеми обекти за търговия и други в Морската градина; 



- изменение и допълнение на „Наредба за реда за провеждане на 
търговска дейност на територията на Община Варна”; 

 - изменение на „Наредба за разполагане на преместваеми обекти за 
търговия – маси, павилиони, кабини и други съгласно ЗУТ” -  създаване на 
нова ал.7 на чл.3; 

- възлагане на Кмета на Община Варна да изготви схеми на 100 
атрактивни позиции за разполагане на преместваеми обекти за търговия на 
територията на гр.Варна, изготвяне архитектурен проект на два примерни 
модула и провеждане на конкурс за фирма-изпълнител до 31.12.2010 г.; 

- промяна размера на туристическата такса в „Наредба за 
определянето и администрирането на такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна”. 

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

12. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен ред и 
сигурност” относно: 

- задължаване на Кмета на Община Варна да изготви ново 
предложение на проект за „Наредба за организацията на движението  на 
територията на Община Варна” на основание на действащата нормативна 
база и съобразно със забележките приети от ПК “Обществен ред и 
сигурност” на заседание, проведено на 07.06.2010 г. 

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

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

- провеждане на конкурси за възлагане на управлението на еднолични 
дружества с ограничена отговорност с общинско имущетво – лечебни 
заведения на територията на Община Варна: 

* „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение “Проф. д-р Д. Стаматов”- Варна” ЕООД; 

* „Диагностично-консултативен център “Чайка” ЕООД. 
- даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура на 

ДКЦ I „Света Клементина – Варна” ЕООД и съгласуване  на комисия по 
самооценяване; 

- отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на 
нуждаещи се, по молби на граждани;  

- отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение, по 
молби на граждани. 

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



 
 

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

- даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата 
Емине Асанова Севдалинова и Йозге Асанова Севдалинова от гр. Варна, 
ул.”Доктор Селеменски” № 71 въз основа на предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-9-94.А/221/13.04.2010 г.; 

- решение да не се променя текста на т. 16 „Финансиране на 50 лични 
асистенти за възрастни с увреждания” от направление 2 „Социални услуги 
в общността с общинско финансиране” от Социалната програма 2010 г. на 
Община Варна и неприемане на предложението на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД-10-9302/34/17.03.2010 г.; 

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

- отказ  за отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности, по молби на 
граждани. 

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

15. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Наименования”  
относно:  

- именуване на  улицата, в близост до ІІ СОУ „Неофит Бозвели”  бл. 
139, бл. 140 и детска ясла № 13 „Русалка”, находяща се в ж.к. „Младост”, 
гр. Варна; 

- преименуване на улица „Арх. Петко Момилов”. 
/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 

16. Разглеждане на предложение от кмета на Община Варна, вх. № РД 
10.9302(36)/23.03.2010 г., относно приемане на „Доклад за наблюдението на 
изпълнението на Общински план за развитие на Община Варна към 
31.12.2009 г.” 

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

17. Упълномощаване на представителя на Община Варна в Общото 
събрание на  акционерите МБАЛ „Св. Анна” – Варна – АД да представлява 



Община Варна на Общото събрание на дружеството, насрочено за 
22.07.2010 г. 

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

С резултати от гласуването: за – 40, против – 0, въздържали се – 0, 
от от дневния ред на заседанието на ОбС отпадна т. 12: „Разглеждане 
на предложения за решения от ПК „Младежки дейности и спорт”  
относно:  
  - приемане на „Наредба за условията за финансово подпомагане на 
спортни клубове за високи спортни постижения за 2010 г.”. 
 

С резултати от гласуването: за – 40, против – 0, въздържали се – 0, 
присъстващите общински съветници приеха отпадането на „ - 
преименуване на част от дублиращата се улица „Мир” от проекта за 
дневен ред по т. 15. „Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
„Наименования”.   

 
 
Окончателния дневен ред на Двадесет и четвъртото заседание на 

Общинския съвет – Варна бе приет от присъстващите общински 

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

– 0. 

 

 

 



І. 

По точка първа от дневния ред: 

Питания и отговори на питания. 

 

 

        Стелиян СЕВАСТИЯНОВ  

        Уважаеми съграждани, уважаеми колеги общински съветници, 

уважаеми г-н Председател, уважаеми представители на община Варна. 

Имам питане към г-н Кмета, което е конкретно за положение на ул. 

“Константин Величков”. Чета ви дословно писмо – подписка от граждани. 

“Възмутени сме от обстоятелството, че тротоарът на ул. “Константин 

Величков” пред новата жилищна кооперация № 61А е заграден с метални 

парапети, които се заключват с катинар от служители на фирма “Монтажи”, 

ползваща първият етаж в сградата за офис в сградата. Тротоарът се ползва и 

за паркинг на техни автомобили. Това възпрепятства безпроблемното 

преминаване на живущи в съседство пешеходци - инвалиди, особено тези с 

инвалидни колички, които живеят в общежитията и преминават през 

улицата. В края на есента на 2009 г. дойде комисия, направи оглед, но 

досега няма никакъв резултат. Молим за вашата намеса и решаване на 

проблема. 

Въпросът ми е следният. Какви са резултатите от прегледа на 

комисията, която най-вероятно е пратена от районното кметство? Защо тези 

резултати не са оповестени на гражданите и защо няма никакви резултати 

от тази проверка? Което за мен, нормалните резултати са да се премахнат 

загражденията на тротоара. В допълнение на писмото бих казал и друго: 

включването на тази фирма и строежа на фирмата към инфраструктурата на 

община Варна (ВиК, ЕЛ) е разбило в много лоша степен улицата и тротоара 

и в момента нещата там има и големи пропадания. Фирмата, само и само да 

получи акт 16, навремето е извършила някакви там, бих казал козметично-



ремонтно действие, което явно е дало основание на кметството да приеме 

обекта. Но в момента обаче нещата са в отчайващо положение. Писмото с 

подписката аз ще оставя на г-н Председателя, но това ме кара да разширя 

въпроса си. Г-н Кмете, в момента в града има множество, бих казал фирми 

и всякакви други юридически субекти, които заграждат места за паркиране 

на уличната мрежа, собственост на Община Варна. Вие много добре знаете, 

че става дума за банки, застрахователни дружества, до голяма степен в това 

число влизат и игралните зали, които по същия начин запазват местата, по-

големи фирми правят същото нещо. Ако районната администрация в 

съответния район не е в състояние да се пребори с тези фирми, не е ли по-

добре, г-н Кмете, да вземем решение на ОбС, и да се отдават тези места за 

паркиране под наем, че поне общината да има някаква файда от цялата 

работа. Защото в момента те ги ползват и ако някой се опита да ползва тези 

места си навлича само неприятности от охранителите. Така че ви моля да 

обмислите и да направите предложение към ОбС. Това са ми питанията. 

Благодаря Ви. 

 

       Веселин МАРЕШКИ 

        Уважаеми колеги, уважаеми г-н Кмете, гости. Позволявам си, във 

връзка с повдигнатия от г-н Михайлов и приетия от нас за разглеждане като 

втора точка въпрос, преди да стигнем до разглеждането му, да поставя 

въпроса и към вас. Последните няколко месеца се говореше, че Община 

Варна прави всичко възможно да си възстанови собствеността върху 

имотите, които са вкарани в Спортен комплекс “Спартак”, от гледна точка 

на това, че се вижда, че дори и с апортирането на многомилионна 

собственост в този клуб, той е докаран до фалит. Реално, доколкото 

разбирам, клубът е фалирал. И освен това е изпаднал, нали се тръгва от А 

група, вместо да се постигат добри резултати, той стига до В, А окръжна, и 

така не знам точно какви са сценариите, но при всяко положение за 



издръжката на клуба, за който беше направен до колкото разбирам той е 

фалирал. В тази връзка си направих труда и доколкото разбирам, въобще не 

става дума за спасяване на имотите, като собственост на Община Варна, а 

по-скоро за прехвърлянето им от една фирма към друга фирма. Така от 

разговорите ми с обществеността и с феновете, разбирам, че тук има 

разногласия и при положение, че тази фирма не е извършила това, за което 

е била създадена, аз питам Община Варна ще предприеме ли действия за 

това да си изкара апортната вноска от това дружество. И след това 

евентуално при ново разглеждане от ОбС, естествено да се види кой е 

клубът, който евентуално ще наследи бившия Футболен клуб “Спартак”, 

който е фалирал. И да предложим тези имоти на този клуб, за да може 

наистина той да постигне високите спортни майсторства и да радва 

феновете, за това за което всички сме гласували. 

 

        Красимир УЗУНОВ 

        Аз имам две неща към г-н Кмета. Едното е свързано с едно 

официално мое официално питане, на което получих отговор. От който 

отговор се установява, че няма никакво закононарушение, което е най-

нормално, но аз говоря за съвсем друго, сега ще разберете точно за какво 

става дума. В отговора няма числа. Двама души от администрацията са 

командировани по покана на южноафриканското посолство в Южна 

Африка. Кои са хората? Г-н Жожев и г-н Куликов, отишли до Южна 

Африка за осем дена да установяват контакти. Похарчили са около 15 хил. 

лв., нищо, че не го пише в отговора. За какво са ходили? Крайно нуждаещо 

ли е за общината да се свързва с ЮАР, с някой град? В момент на криза и 

след като имам още едно писмо от една болница, където молят за един 

жизненоважен уред, който струва 20 хил. лв., дали ще имаме някакъв 

доклад от двамата административни служители какво са свършили в ЮАР? 

За да преценим доколко е било необходимо в момент на криза да се 



похарчат едни 15 хил. лв., защото, ако те поканят примерно в Ню Йорк да 

постоиш един месец, ама ти да си платиш масрафа, доста ще си помислиш 

дали да отидеш. Тук говорим не за юридическата страна на въпроса, а 

говорим за морала.  

Вторият ми въпрос е... Г-н Йорданов има изключително големи 

оперативни възможности и много моля, да ми каже какви мерки ще 

предприеме за прекъсване на този шум, който тормози около 15 и 20 

хиляди жители на Варна след 22:30 – 23:00 часа, живеещи от басейна до 

Траката. И ако тази подписка, която се събира в момента, докарам всички 

хората тука, те ще бъдат не по-малко от 10 хил. души и ще обградят цялата 

община. Г-н Кмета може да го направи, може да се разпореди, правил го е 

пред мен, но някой, някъде под него не си върши работата. Разбиратели, 

хората се чувстват изключително неконфортно в най-добрия град за 

живеене, след 11 часа вечерта. 

 

        Ивайло МИТКОВСКИ 

        Уважаеми г-н Кмете, колеги. Получих вашия писмен отговор на 

въпроси за състоянието и причините за това състояние на басейн 

“Приморски”. Надявам се на вашата ангажираност, както сте записали в 

писмото, след като излезе решението на съда, да запознаете, мен и 

общинските съветници, с това решение. Също така, надеждата ми е, че поне 

в това дело юристите на Община Варна ще участват активно, за да защитят 

интересите на общината по това дело, а именно възстановяване от фирмата, 

която е извършила ремонта на басейн “Приморски”, на нанесените щети и 

молбата ми към вас е, в момента, в който бъде възможно, т.е. след като 

минат експертизите, които се налагат по това дело, да започне 

възстановяването на басейна, тъй като в това състояние, с един басейн, в 

момента е пред провал подготовката на всички водни спортни клубове в 

града ни. Благодаря ви. 



          Огнян КЪЧЕВ 

        Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н председател, колеги, съграждани, 

в отговор на мое питане от предишната сесия от 19 май , относно резидбата 

на клони, знаете всички случаите около ул. “Братя Миладинови” и 

“Македония”, падналите клони и по случайност нямаше големи щети и от 

човешка гледна точка, нямаше даже и жертви. Въпросът ми беше следния, 

няма ли възможност допълнително да се отпуснат средства за резитба на 

тези клони, отсичане на дървета и въобще поддръжка на зелената система в 

града. Отговорът даден ми от г-н Кмета Йорданов ме удовлетворява, но не 

напълно. Вчера бях при него, няма да скрия от вас. Той като опитен 

администратор си е свършил работата, нямам претенции. Видно и от 

отговора в тези райони, в рамките на средствата предвидени по договор да 

се извършат всички необходими действия свързани с поддържане и 

изграждане на зелените площи, резитба и отсичане на дървета. Но това в 

рамките на средствата предвидени по договор няма да може да оправдае 

някой нещастен случай, ако се случи. И му предложих вчера, той така на 

драго сърце прие идеята, да се създаде една работна група, която да 

инициира възможността лишените от свобода, които са добили право да 

полагат извънреден безвъзмезден труд, по заявление на районните 

кметства, подавани съответно до началника на варненския затвор да се 

създадат такива работни групи, които могат да покрият целия град. Всеки 

ден могат по 10 по 15 такива мобилни групи да работят и да изчистят града 

от тези опасни клони. Да се надяваме, че това ще се случи, благодаря ви. 

 

        Кирил ЙОРДАНОВ  

         Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, 

уважаеми гости на днешната сесия, не смея да Ви назува единствено 

фенове на „Спартак”, вероятно е така, но обръщам се към нашите гости на 

днешната сесия. Със такава агидка всеки случай, убеден съм, оптимист съм 



за бъдещето на „Спартак” и с такива гол майстори, например като г-н 

Марешки. Вашето изказване от тук беше посрещнато да кажем топло, 

горещо. Сега един по един въпросите. Г-н Севастиянов, чух финала на 

вашето питане, принципно ще заявя, аз не съм запознат с този случай, но 

принципно. Нетърпимост към фирми, които заграждат общинска 

собственост извън обхвата на онова, което им е разрешено за извършване 

на строителство, категорично. Категорично и тежки санкции. Няма никакъв 

спор. Тук от трибуната разпореждам, ген. Петров, Стойчо Бакалов да 

проверят на място случая и да възстановят справедливостта. В смисъл, ако 

има общинска територия, която е заграбена, това е най –точната дума, да 

бъде възстановена на място, категорично. Последиците от строителната 

дейност са тежък удар срещу града. Начинът, по който фирмите строят, 

начинът по който фирмите правят разкопавания, борбата с тях е възможна 

по два начина, или да бъдат заставени със свои средства да възстановят 

статуквото, ако това не се случи- с наши средства, но тези фирми отиват на 

съд. Десетки са делата, в които сме завели дела срещу фирми, които не 

желаят да отстранят последиците от своята работа. Принципно говоря, 

извън конкретния случай, за който ще ви уведомя незабавно и преди 

следващата сесия. Паркирането. Знаете преди години се произнесе 

Варненската окръжна прокуратура, че начинът, по който вие предлагате да 

бъдат отдадени места за паркиране срещу заплащане на този, който ги иска 

и може да плати, е незаконно. Съгласно действащите правила, заради 

инкасото по две места могат да бъдат давани само на банки, поради, което 

пристъпихме към премахване на всички прегради, условни или реални, 

фактически, с които фирми се опитват да заградят места. Срокът на тази 

проверка е перманентен и в такъв случай, ако има констатации и вие 

можете да бъдете полезен с конкретни места, кажете ги. Но без друго 

колегите трябва да минат и още веднъж да огледат има ли такива места, 



извън практиката. Разбира се, че за казината, за кината, за ВИП гости няма 

такива правила. Незабавно да бъдат премахнати. Това е за паркирането.  

        ЖСК „Спартак”. Не по важността на въпросите, а по начина, 

хронологията, по които бяха зададени. Много на кратко, знам, че ще има 

дискусия, тя е неизбежна. Присъствието на толкова много хора го налага. 

Всъщност този проблем не е вчерашен, той отдавна стои на вниманието на 

варненската спортна общественост. Припомням три неща. 2003 г., и тук в 

скоби казвам, надявам се, споменаването на вечния враг, името на “Черно 

море” няма да предизвика гневни реакции, затварям скобата, баскетболния 

отбор, за 2003 г. говорим и футболен клуб “Спартак” бяха пред закриване. 

И трите дружества. В резултат на двегодишни усилия успяхме да съхраним 

и “Черно море” и “Спартак” и баскетбола на Варна. Второ, с помощта на 

ОбС, тогава приложихме аналогични мерки за да съхраним дружествата. 

Днес можем да констатираме, че резултатите са различни, факт. Трето, на 

въпроса вече на г-н Марешки, възнамерява ли Община Варна да стори 

нещо. От типа, който питахте, можем да сторим, ако ОбС вземе решението 

за това. И ние ще го изпълним. Кои са гол майсторите, които така водят на 

световното първенство в момента по отбелязани голове? Ние тук в 

Общинския съвет вече с г-н Марешки влизаме  в тази задочна надпревара, 

но предполагам ще има и други гол майстори, които ще говорят след мен, 

това разбира се за да бъде понятна темата и на футболните запалянковски. 

Но казвам днес в предметната компетентност на ОбС влиза следния въпрос. 

Съхранена ли е базата, която тогава е била апортирана с решение на ОбС? 

И продължението на въпроса на г-н Марешки разбирам така – може ли, ако 

тя е съхранена и налична, тя да бъде ползвана, този път не за спасяването, а 

за възкресяването на футболния клуб? И ще вземе ли ОбС това решение? 

Начина, по който това да бъде сторено. Защото, връщайки се към 2003 г., 

има общински съветници, които си спомнят, ние решихме, че друг начин да 

помогнем на нашите спортни клубове нямаме, освен със собственост на 



Община Варна, която да предоставим срещу управление условно – срок и 

количество на указаната поддръжка – материална от инвеститори, от 

спонсори. Така че, финално отговарям на въпроса на г-н Марешки, ОбС, 

разбира се ще участваме в тази дискусия и аз, и моите колеги, трябва да 

вземе принципно решение. Ако е съхранена тази база какво да бъде 

продължението. Как тя да бъде ползвана, като единствена наша възможност 

да подкрепим “Спартак”. „Спартак” трябва да го има, ние тук нямаме 

никакво съмнение и с удоволствие ще се включа в продължението на тази 

дискусия в рамките на дневния ред на ОбС.” 

         Г-н Узунов, с вас говорихме за шума. За командировката не мога да 

ви отговоря в момента, разбира се, трябва да се получи информация. Вие 

ще получите необходимата информация.  

За шума. Ние не сме компетентните хора, служители, които следят за 

шума. Това е РИОКОЗ. Единствено и изцяло в тяхната компетентност, да 

отидат, да замерят шума и да предприемат ефективни административни 

мерки. Но, така зададен въпроса, въпреки дългогодишното ни познанство, 

ни кара да влезем с вас в сериозни принципни противоречия. Въпросът 

никак не толкова елементарен, както вие го казвате и далеч фактически не 

изглежда по този начин. Шума преди години, когато не беше разделена 

компетентността на органите, които се бореха с него, беше убийствена. От 

мястото, където живея чувах разговорите на диско водещите. Няма го този 

шум, дайте да се разберем, първо. 

       Второ, начина за водене на тази борба тогава беше, констатираме и 

без да се изчака констатация на РИОКОЗ, затваряхме заведението за 

неопределено време. Подчертавам, днес компетентни да го сторят не са 

общинските органи, а РИОКОЗ. Във ваше присъствие разпоредих на 

Стойчо Бакалов ежедневни проверки. Това е в природата на нарушителя, за 

съжаление. Проверките ще продължат, въпросът е важен, и в рамките на 

нашата компетентност, колкото и малко да е това, което можем да сторим, 



ще го сторим. Но, моля ви, следващия път, като ориентирате въпросите си 

директно, направете съответната справка и го ориентирайте там, където той 

по силата на закона е ориентиран да бъде решаван. Органите на РИОКОЗ, 

нека това да бъде ясно, не бягаме от своята част от отговорността, 

проверките ще продължат, каквото можем да им сторим ще им го сторим, 

не се съмнявайте.  

        С три изречения ще припомня огромния интерес, който проявяваме 

към плувните спортове. Това е вън от съмнение, не го оспорвате и вие, с вас 

се срещаме, вашето дете спортува в басейна. 2300 деца обучаваме тази 

година, почти безплатно. Около 20 лв. излиза на родителя това обучение. 

Със строителството и ремонтите, които сме направили в подкрепа на 

плувните спортове сме доказали това отношение. Недостатъците при 

изграждането на басейн “Алекси Алексиев” нежеланието и невъзможността 

да се стигне до компромис със фирмата, която го е извършила 

първоначално ни отведоха до съда. Мина тройна експертиза приета с 

определение на съда и вчера на оперативката решихме, че това определение 

на съда трябва да влезе в сила, за да можем незабавно да пристъпим към 

ремонт на този басейн. Незабавно. По тези съображение, за които 

говорихте, да съхраним възможността плувните спортове през летния сезон 

да водят нормален тренировъчен процес. Причината е, трябва да фиксираме 

състоянието на басейна такова каквото е, за да може успешно да защитим 

иска си пред съда. Мина тройната експертиза, чакаме да влезе в сила 

определението на съда, влизаме, правим го с наши средства, като няма да 

пропуснем да изчислим размера на щетите, да включим и загубените 

количества вода, всичко онова, което ще бъде вложено за ремонта на 

басейна. Надявам се час по-бързо да стане това. 

       Вчера, г-н Къчев, с вас се срещнахме, вие сте свидетел, разпоредено 

беше на ген. Петров да извика началника на затвора, районните кметове и с 

общинска администрация, ако е възможен такъв подход системен, не 



епизодичен,инцидентен, незабавно да се пристъпим към тази форма, 

компенсаторна ще я наречем, защото тя не е регулярна като обичайната. 

Защо обаче ни се налага да отделим няколко думи на тази стъпка. 

Процедурата по озеленяването не е проведена и завършена в целия обем за 

всички райони на града. За “Младост” и “Владиславово” има подписани 

договори, вчера подписах и за “Аспарухово”, но за “Приморски” и 

“Одесос” въпроса с фирма – изпълнител в областта на озеленяването не е 

решен и ще бъде решаван през следващите няколко месеца. Такъв ще бъде 

периода. Това състояние на нещата не ни дава възможност да харчим 

средства за озеленяване и за резидба на клони в това число, защото ще 

извършим тежко нарушение. И без друго градът ври и кипи сега от 

интереси, особено в условията на икономическа и финансова криза, всеки, 

включително тези, които са блокирали процедурата и са подали жалба, 

много внимателно всяка сутрин, на обяд и след обяд със сигурност най-

малко, ходят да гледат дали в техния район, който те са си заплюли, някой 

им върши работата и усвоява някакви средства, които според тях, 

принадлежат именно на тях. Тъкмо по тази причина не се извършва тази 

резидба, не че няма средства. Няма изпълнител, а няма изпълнител, защото 

процедурата е оспорена. Там където процедурата е приключила имаме 

изпълнители. Пак казвам по техен сигнал със сигурност се извършват 

проверките, нищо притеснително няма в тази проверка и резултатите са 

ясни, но казвам защо. Поради което приветствам вашата идея по този начин 

да намерим макар и частично решение и то на най-важните моменти, 

свързани с безопасността на хората и на тяхното имущество. Друго за 

озеленителните фирми не мога да кажа. Осветлението се движи добре, 

имаме аналогична ситуация, там печелим делата. Някои от позициите на 

озеленяването също така спечелихме, закона е такъв, препядства 

извършването на тази дейност, за съжаление. 



        Мисля, че не пропуснах отговор на въпроси. Пожелавам на 

общинските съветници при този дълъг и труден дневен ред, успешна 

работа. 

  Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

         Г-н Кмете, удовлетворен съм на половина от отговорът ви по моето 

питане. Уверен съм, че случаят на ул. “Константин Величков” ще бъде 

проверен от вас, смятам, че ще има ефективна намеса, но не ме задоволява 

становището, че присъединяването на новите обекти към инфраструктурата 

на ВиК, на Е.ОН или пък пътищата на Община Варна, е голямо зло за 

общината, защото това изказване звучи по-скоро в смисъл на 

невъзможността на общината да се справи с него. Аз мисля, че това е 

възможно, но ми се струва, че системата, по която се върши в момента би 

трябвало да бъде променена. И имам предвид следното, едно прокопаване, 

за да не се  отнесе една година, трябва да има там човек, който да го 

контролира там постоянно. Едва ли това е възможно за общинската 

администрация, но ако договорите за фирмите се сключат с гаранция поне 

за една година и има проверка за гаранцията след това, нещата биха били 

коренно различни в гр. Варна.  

       Сега, бих си позволил да се намеся и по един друг въпрос, който не 

зададох аз, но в подкрепа на г-н Узунов. Г-н Кмете, и аз чувах едно време 

от балкона си звуците на Алея Първа, но трябва да ви кажа, че оттогава 

досега, вече еди колко си години, наистина не ги чувам. Но аз за това 

време, така ми се промени ЕГН-то и имам известен срив в слуха и понеже с 

вас сме акрани, да не би случайно и вие да сте спрели да го чувате този 

звук? Шегата на страна, мисля, че трябва да има постоянни проверки, които 

да не са известни на тези, които произвеждат шума, защото сега не съм 

далеко от мисълта, че когато става проверка, някой им се обажда и 



децибелите се намаляват. След това обаче, нещата си вървят по стария 

начин, благодаря ви. 

 

       Красимир УЗУНОВ 

        Г-н Кмете, поставям на вас въпроса за шума по простата причина, че 

считам, че сте един много оперативен градоначалник. Не мога да си 

представя, вие, с цялата команда, която е зад вас – Общинска полиция, зам.-

кметове, второ, трето, пето и десето, казвате, че не можете да се справите и 

сигурно е така, какво остава обаче за един РИОКОЗ? Те не могат да 

направят нищо, разбирате ли? Едно голямо нищо. Ще отидат да замерят, ще 

пишат до някого, не знам, процедурата наистина не я знам, но пък съм 

ходил в РИОКОЗ. Сега има нов началник, дано да е по-оперативен, 

началничка, ама какво ще направят от РИОКОЗ? Вие представяте ли се за 

какво става въпрос? Сигурно е така, както казвате, аз не знам реда какъв е, 

но понеже ви оценявам в оперативен план изключително високо и затова 

вас питам. Ако трябва, г-н Председател, следващия път да поканим 

шефката на РИОКОЗ да ни каже как ще реши за около 30 - 40 хил. души 

във Варна този въпрос. И ако тя почне да ни разказва някакви работи, 

трябва да решим нещо. Но да тормозят 30 - 40 хил. души безапелационно и 

кметът като се обади три дни да има тишина и след това отново, няма да 

продължава така. 

 

        Кирил ЙОРДАНОВ 

       Със надеждата и още днес да продължим диалога си със г-н 

Севастиянов, както г-н Севастиянов на половина е удовлетворен от моя 

отговор, така и аз на половина съм съгласен с неговите констатации за 

ЕГН-тата. В смисъл, че ЕГН-тата са нещо обективно и то върви паралелно и 

свързано, в система така да се каже, на всички присъстващи в залата. Тук 

съм длъжен да добавя в интерес на истината – с различен ефект, разбира се, 



за всекиго поотделно. Това за остротата на слуха, гарантирано г-н 

Севастиянов, няма ден, когато да не проявя интерес към случващото се с 

шумовата среда в града. Категорично, заявявам го, ситуацията не е това, 

което беше преди, със сигурност не е и тази, която се иска. И ме връщате 

към една друга тема – що за град е Варна през лятото. Какви хора го 

обитават. Със сигурност най-малко три групи. Хора, които работят през 

деня и през нощта искат да почиват; туристите на които разчитаме и от 

които печелим, които пък искат да се веселят; и бизнес, за който иначе в 

предизборните си платформи, среден да го наречем и дребен, се нуждае от 

подкрепа при определени правила, разбира се. Когато се опитах да 

огранича паркирането на този бизнес и работното му време, помните ли в 

залата какво се случи? На овеселителния бизнес. Да няма извънредни 

работни времена, удължени, помните ли какво се случи? Помните. Когато 

се опитах да огранича паркирането в дневната част, а зареждането на 

магазините в центарлната част да става нощем, помните ли какво стана? 

Помните. Темата е дълга и не така фрагментарна. Напомням я, за да стане 

ясна нейната богатост, найния обхват и разбира се отношението на 

компетентните органи към нея. Нямам нищо против да седнем и вкупом да 

решим всички тези неща.  Сега за шума. РИОКОЗ, съмнявате се в техните 

възможности? Ако решат могат да ти съсипят и живота и бизнеса. Ако 

решат да си изпълняват точно задълженията. Техните задължения и права 

са точно в тази сфера, поради което действително трябва да се направи тази 

стъпка. Казах какви са нашите компетентности.  

       За прокопаванията. Пак да припомня някои неща. Ние бяхме първата 

община, която наложи на тези фирми, които ползват общинско благо да 

плащат такси. Помните ли колко години се съдихме, докато спечелим 

делото и всяка година в община Варна, в бюджета й, постъпват тези такси, 

които ние извоювахме по съдебен ред. Стотици хиляди левове постъпват, 

това е първото. И тази мярка най-красноречиво сочи волята за справяне с 



проблема. Второ, издадена е заповед. Гаранционния срок на едно 

прокопаване да речем е 2 години, издадена е заповед до районните кметове 

да следят в рамките на гаранционния срок за некачествено свършена 

работа, проверките в тази насока са системни. Тук са районните кметове, 

можете да ги запитате за изпълнението на тази заповед. На всяка 

оперативка в понеделник, имаме точка, в която се докладва писмено и 

устно за всички дефекти в гаранционен срок, не само за прокопаванията, но 

за всички строителни двйности, които Община Варна възлага и заплаща. 

Може такъв списък, ако желаете да се изпращат и до председателя на ОбС, 

за да сте в течение, който желае от общинските съветници да зададе по 

конкретен проблем-въпрос, да види дали той фигурира в обхвата на 

внимание на общината. 

       И приключвам с няколко думи, защото настроението на този етап в 

залата е друго и очакванията са други. Това е пътя, г-н Севастиянов, вземат 

се тези мерки. Ще ви бъда благодарен, ако както аналогично на първата 

констатация давате такива, е със 7 -8 служители не можеш да пребродиш 

града и да констатираш всичко едновременно и съответно да го отстраниш. 

Така че, взаимна е работата ни, ще Ви бъда благодарен ако и Вие я 

почувствате така. Всущност това е така.  

 

        Николай АПОСТОЛОВ 

        Благодаря на г-н Кмета. Не виждам други питания. Виждам, че 

интересът към точка 2 от дневния ред „Спартак” е изключително завишен. 

Това, което ние обещах ме на феновете, абсолютно в демократичен стил, 

открито и прозрачно да дискотираме и тази тема. Виждам, че се случва, 

затова аз апелирам към тях, просто, диалогично, коректно нека превърнем 

залата в място за обмяна на мнения, а не спорове и противоборства. 

 Преминаваме към точка 2 от дневния ред – „Спартак”. 

 





ΙΙ. 

По точка втора от дневния ред:  

Обсъждане състоянието, развитие и перспективите пред „СК 

Спартак” АД и на „ПФК Спартак”. 

 

      Неделчо МИХАЙЛОВ 

      Добър ден на всички. Г-н Кмета най-добре ще ме разбере какво 

казвам в момента. Когато Кенеди е посетил за първи път Берлин след 

втората световна война, какво е казал г-н кмете? – „Аз съм един 

берлинчанин”. Аз съм зам. председател на Общински съвет Варна седма 

година, тук в момента мога да кажа – аз съм един спартаклия. Но това е 

само една констатация, което обвързва безкрайно много хора със това 

определение. Хора, които са различни по манталитет, по образование, по 

имотно състояние, по социален статус, но всички нас независимо дали сме 

участвали или не в ръководството на любимия ни отбор, сигурен съм ни е 

водило желанието да го виждаме там където му е мястото, дори тан където 

виждаме своите мечти за него. Преди да почна да говоря това, което 

смятам, искам да кажа нещо много важно. Аз много моля и от едната и от 

другата страна и от хората които управляват отбора, и феновете в крайна 

сметка да проявим спокойствие, защото и двете страни знаем, както снощи 

говорих ме, че футбол се играе само и единствено за феновете. Отбор с 

празен стадион нищо не значи. Затова аз, вчера го казах и днес отново ще го 

кажа, днешната ни среща тук и то на такова високо равнище, ангажиран е 

законодателния орган на нащия град, е стъпка, не  е революция. Тези от вас, 

които бяха на срещата знаят това и го помнят, то е стъпка в това заедно 

стъпка по стъпка да извървим и да видим какво е най-добро за нашия отбор. 

Имало е години на мълчание, на незнание, на раздразнение, че отбора ни не 

е бил там където трябва да бъде. Да сега нещата не са добре, но ако ние не 

съберем енергията си в някакъв вид и бъдещето няма да е добре. Именно за 



това, когато пожелах да има такава точка, то не е за да излеем цялата си 

негативна енергия тук, а да получим информация за състоянието и на 

спортния комплекс и на професионалния клуб, да чуем разбира се след 

това, тъй като казах че футбола е игра която съществува благодарение на 

хората които я обичат, тоест на феновете, да чуем и хората които обичат 

„Спартак”, да чуем и техните искания, но да чуем и другата страна – хората 

които са управлявали клуба. Мисля, че живеем в ΧΧΙ  веки всеки от нас 

носи много силни емоции в себе си, когато става въпрос за улицата, за 

дома, за семейството, за любимия отбор, но смятам, че емоцията не трябва 

да бъде водеща в момента, а това какво да направим за да спасим нашия 

любим отбор. И затова казах, състоянието му в момента и в перспектива. 

От там на татък вече почваме да говорим сериозно, самият факт че сме тук 

заедно, и ръководство и фенове, за мен като човек винаги иска да събира, а 

не да разделя, за мен вече е знак във вярната посока. Точката беше 

определена, като изнасяне на информацията за състоянието и 

перспективите на спортния комплекс. Аз смятам, че – подчертавам – 

учажания от мен доктор Станев, може да ни даде тази информация.  

 

        Николай АПОСТОЛОВ 

        Благодаря на г-н Михайлов. Във тази връзка, на г-н Станев беше 

поставена задача да се подготви със обективната информация, така че, 

заповядайте г-н Станев.   

 

       Д-р Янко СТАНЕВ  

       Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги и гости. Тази 

информация съм я давал периодично и тя присъства във папката на спортен 

комплекс „Спартак”. Първо искам да кажа г-н председател,да ми бъде 

отпуснато време от около 20 мин., тъй като няма как да стане иначе.  

 



        Николай АПОСТОЛОВ 

        Мисля, че въпросът е значим, така че цялата информация е ваша.  

 

       Д-р Янко СТАНЕВ  

      Така, значи, и периодично тези отчети присъстват във папката на 

дружество спортен комплекс „Варна” и който желае може да се запознае 

със тях. Ще започна със малко история. Нека всички да чуят нещата, ще 

започна като финансист и после ще кажа нещо и като фен. 2005 год. се 

сменя собственика на професионален футболен клуб, моля аз също се 

вълнувам колеги, тука мога да говоря за финанси и бюджет дълго време , 

трудно ми е да говоря за „Спартак” защото и моето сърце е такова. Няма 

какво да говорим. Професионален футболен клуб „Спартак”  2005г. сменя 

собственика си и продава акциите на професионалния футболен клуб на г-н 

Иван Славчов със задължения от четири милиона деветстотин и седемдесет 

хиляди лева. Първи факт може да се види във интернет по анализа на 

журналистите. Втори факт: през всичкото това време преди благодарение 

на дейността на различни деятели при изпадането в периодични финансови 

кризи са доставяли средства по различен начин. Предимно в чанти. При 

кризите в „Спартак” и „Черно море” – не, аз знам всичко, но няма да говоря 

всичко, защото не е необходимо – при кризите във „Спартак” и „Черно 

море” община Варна и аз също, лично сме участвали - тук виждам един 

човек когото не мога да не посоча, г-н Стоев – във спасяването от гледна 

точка на финансовите дефицити в двата клуба. Най-вече на „Черно море”, 

защото „Черно море” беше изпаднал в много тежка криза, но тогавашното 

законодателство, закона за общинския бюджет и другите нормативи, 

позволяваха помощта, и аз помня г-н Пасев и други хора, как помогнахме 

да бъде спасен „Черно море”. Тук общинския съвет и общинска 

администрация. Приключвам с тази тема. Минавам нататък. 2009 год.   

месец май аз съм изпратен за представител в спортния комплекс „Спартак” 



АД. Той е създаден през 2006 год., на практика 2007 год. започва да 

функционира. Веднага отговарям на един въпрос. Защо нищо не е правено? 

Понеже съм много директен ще ви кажа. 2008 год. на 15 септември във 

спортен комплекс „Спартак” са е получили, аз не съм бил там, други хора 

са го представлявали, са се получили документите за предложение за 

решение за строителство в единия от парцелите отдаден на спортен 

комплекс „Спартак’ с квадратура 27 хил. Кв. м. разгънато РЗП. Предложени 

от тогавашния президент на футболния клуб „Иван Славков”. Всички 

знаете какво се случи същия месец и защо този проект не е реализиран. 

Който иска от вас може да отиде в спортния комплекс и да се запознае с 

тези 27 хил. Кв. м. разгънато РЗП, които само трябваше да бъдат внесени в 

Община Варна з ада получат разрешение за строеж. Стойността само на 

проектирането е 400 хил лв, изплатени. 200 от тях преди започването на 

проектирането. Няма да се спирам на този въпрос, защото той клони към 

друга сфера, но съм готов на среща със всички вас, 1000 и аз отсреща, да 

обясня и други неща, на които не им мястото в тази зала. Вторият въпрос. 

Изпращат ме в спортния комплекс. Защо? Защото получих сигнали от 

съвета на директорите, представилите на общината в съвета на 

директорите, че те не са канени на нито едно заседание на съвета на 

директорите на спортния комплекс. Т.е. те нямат информация. Бяха 

изпратили писма, с които искат информация за одита. Общински съвет 

Варна ме определи за представител на спортния комплекс месец май, аз 

отказах да приема одита на фирмата и месец септември Общинския съвет 

взе три решения. Спортният комплекс е създаден със 34% апортна вноска, 

на Община Варна която представлява 64 декара от които около 40 са 

стадион „Спартак”. Сам по себе си икономическия анализ на тази 

собственост не представлява особен икономически интерес особено във 

условията на една финансова икономическа криза. Но е знак на респект и 

уважение , които са изнесени от страна на Община Варна и на общинския 



съвет, на кмета и на председателя към футболния клуб „Спартак”. Ако 

някой смята, че без сериозен икономически анализ, план, и без 

финансиране, само благодарения на едни декари: 6 от тях във 

„Възраждане”; 3 до пожарната, които  общо взето за нищо не стават, 3 и 

800 на ул. „Патриарх Евтимии” в едно междублоково пространство с 15 

къщи,и остналите около спортния комплекс „Спартак” и покаже такава 

икономическа обосновка, имайте в предвид че съм изработвал няколко 

пъти проекти с екипи от 15 -16 човека. Това е втора тема, затваряме. 

Изпрати ме общински съвет и взе решение. Ясно стана, че спортния 

комплекс е натрупал дългове в размер на 1 милион и около 500 хил, лв., че 

и повече. Натрупани дългове на спортния комплекс „Спартак” преди аз да 

съм отишъл представител там. С едни договори от януари месец. По 

нататък в дебата, ще бъде труден вероятно, да каже кой, как и какво е 

правил и защо не е направил нещо за да предотврати тези неща. Септември 

месец общински съвет ми възложи с решение 1762 , да предприеме всички 

необходими..., чета ви го дословно: на основание чл 21 и т.н., задължава 

представителя на Община Варна в общото събрание на акционерите на 

спортен комплекс „Варна” – д-р Янко Станев, да предприеме всички 

необходими правни и фактически действия пред съвета на директорите или 

в евентуалност пред варненския окръжен съд, за спешно свикване на общо 

събрание на дружеството. Причината е следната, по първия въпрос веднага 

ви отговарям. Задълженията към единия от кредиторите бяха около 1 мил., 

те изтичаха на 1-ви октомври. След 1-ви октомври, тъй като той беше 

овладял дружеството и председателя на съвета на директорите и 

изпълнителния директор бяха негови представители, според юридическите 

анализи той трябваше само да прояви иск към дружеството за 

възстановяване на парите и след като този иск остановеше, че в 

дружеството няма постъпили средства финансови трябваше да бъде 

обещетен чрез имотите, това имаше в предвид общинския съвет , когато ми 



възложи задача да опазя имотите. И второ,ако тези хора не се съгласяха да 

им бъде изплатено или по друг начин тези задължения, оставаше пред 

варненския окръжен съд да сезирам прокуратурата, съда и всички останали 

органи, за да се опитаме, макар че в правен аспект трябва да ви кажа зам. 

председателя на върховен съд ми е бил консултант ми каза, шансовете ти са 

около нулата, единственото ти спасение е в моралната стойност. Резултата 

от всички тези операции по изпълнението на тази първа задача, уважаеми 

дами и господа е, че зарязах всичко, без изключение и започнах с едни 

мощни екипи от хора които са много над моето ниво, в юридически аспект, 

да правя процедурите. В края на крайщата на 18.12.2010 год. беше свикано 

общо събрание на „Спартак”, решението е вписано в търговския регистър 

през счетоводния отчет и ние дефакто председател на това общо събрание 

бяха освободени двама членове на съвета на директорите и за председател 

на съвета на директорите беше избран представител на общински съвет, а 

за изпълнителен директор също представител на общински съвет, 

независимо от това че  5 дущи съвет на директорите 3-ма са винаги на 

другия акционер и 2-ма на Община Варна. Аз говоря, като представител 

само на община Варна, което само по себе си означава следното. Никой не 

може да поиска нищо от задълженията на спортния комплекс  без това да е 

с изпълнителния директор и да се свика заседание на съвета на директорите 

от председател на съвета на директорите. Говоря малко и прани неща, 

защото просто чувствам, че някои много дебело е манипулирал или 

самоманипулирал нещата през времето. Т.е. в тази връзка с изпълнение на 

това решение са избрани новите членове, взето решение за обратно 

изкупуване на акциите на основание чл. 29 буква „ж” от устава на 

дружеството, двете решения са вписани в търговския регистър с протокол  

на новоизбрания съвет на  директорите са избрани и Община Варна е поела 

контрол и е осуетила, по-нататък ще ви прочета анализа – правния и 

икономическия, по всякакъв начин е осуетила възможността по съдебен ред 



да се посегне на нейните имоти. Приключвам по първия въпрос до тука. От 

тука натъка, резултат от всички действия в спортния комплекс, моите и на 

колегите ми са довели до две неща, айде това на края ще го кажа. Ще мина 

на втория въпрос. Вторият въпрос който ми беше поставен, пак на същата 

сесия, беше на основание чл. 44 в ЗГА на кмета на общината  на 

председател на общински съвет  Варна и на  представител на общинския 

съвет  да предприема спешни действия за намирането на потенциален 

инвеститор , който да изкупи акциите и да осигури издръжката на 

„Спартак”. Значи, цялата конфигорация която се оформи беше следната. 

Първо съхраняваме спортния комплекс, след това правим финансова 

ревизия на футболния клуб и на спортния комплекс, след финансовата 

ревизия виждаме какво е дереджето и говориме с хора които биха могли да 

помогнат на „Спартак”. Т.е. има два варианта, спортния комплекс е 

съхранен, дълговете са намелени от 1 мил. и 500 хил на 170 хил. от които  

40 хил. дължим на община Варна и имаме молба за опрощаване. Това е 

моята работа в спортния комплекс. Това даже не е моята работа,а  моята 

работа е да го възложа на екип. Само да ви кажа нещо, през цялото това 

време безплатно са работили всички хора по тези проекти. Всички хора, 

включително и юристи от София, които на час им се плащат огромни суми, 

от любов към „Спартак”. Нататък, може ли да се изслушваме? Г-н 

председател ще въведете ли ред? Нататък, футболният клуб. Установи се, 

че футболният клуб след всички ревизии, няма да говоря за историята на 

футболния клуб и за участието на различни хора, има задължения от 4 мил. 

и 500 хил. лв. В резултат на действията, които предприехме към момента 

задълженията му са 3 мил. и 400хил. лв. Но, няма инвеститор, който пожела 

да поеме футболен клуб със задължения. От тези , за които ви говоря. И 

никой писмено или устно, в никаква форма не изяви желание. Т.е в края на 

крайщата само едно предложение постъпи в съвета на директорите, което 

предлагаше само по себе си представляваше следното, изкупуват се 



акциите на спортния комплекс, сключват се договори за издръжката на 

футболния клуб, „Спартак”, нов футболен клуб  който да е реформиран. 

Пари срещу реформа. Това пишеше в заявлението на единствения кандидат 

инвеститор. Пари срещу реформа. То е от 17 април и до преди 2-е седмици 

нищо не беше предприето, защото чаках ме 2-ри, защото знаехме, че няма 

да има пари които да се намерят за заплащане на ония задължения които ще 

ни осигурят лиценз за продължаване на отбора в Б група. И сега искам да 

кажа най-важното според мен, всички задължения които са ми възложени, 

от Община Варна и от общинския съвет са изпълнени. И за това ще има 

една оценка на много високи места, включително и от Боби Михайлов, 

защото това  което сме направили, това за което сега ще разговаряме с вас, 

според мен е бъдещето на футбола. Така че, уважаеми дами и господа, 

независимо от това кой, къде, какво си говори, фактите са следните: 

съхранени имоти, 34% от спортния комплекс, който  юрист в света да 

питате, като разгледа документите ще ви каже, че това е така; намиране на 

инвеститор, което означава още 6 мил. 250 хил. лв. потенциални средства за 

„Спартак”, за развитие на икономическия модел; икономически модел 

създаден от специализирани, обединени икономически който позволява 

„Спартак” да бъде чист клуб; няма носене на пари в чантички и торби. Ще 

има рекламни договори, ще има договори с които са съгласувани с данъчно 

и всичко останало. Искам обаче, да ... Това ще го довършим на края. 

Защото реформата ще продължи. Новият клуб може да започне от В група, 

но тази реформа която е само част от реформата, и този клуб ще продължи 

с реформата си. И се обръщам към всички фенове, и тези които си мълчат, 

и тези които са настроени. Защото ... Сега, аз моля г-н председател, залата 

не е футболно игрище и футболен стадион. Трябва да се казват истините, 

така както вие..., така както аз не одобрявам някои неща така и вие. 

 

        Николай АПОСТОЛОВ 



        Към феновете на „Спартак”, след малко ще ви бъде дадена думата. 

Моля Ви, да не влизаме в грубо противоречия. Ще излезете на микрофона и 

ще кажете това, което имате по възпитан и културен начин. Продължавайте 

г-н Станев. 

 

        Д-р Янко СТАНЕВ  

        Така не се прави. Нататък. През цялото това време, тази реформа и в 

спортния комплекс и във футболния клуб е вървяла успоредно с разговори. 

Сега ще ви кажа неща които касаят всички нас. Първо, декември месец 

събрах деятели на „Спартак” поканени бяха и чрез медията и чрез всичко. В 

моя кабинет се събраха, сега точно да не ги изброявам всички, ама Живко 

Господинов, Антон Фашев, Благой Калпов, Румен Димов, Чобан 

Карачобанов и т.н. и т.н и им разясних тази ситуация и им казах, че тези 

решения се вземат заедно. Т.е . уведомил съм вашата общественост  на 

деятелите, нашата общественост на деятелите, и на футболните 

специалисти за това какво  смятаме да правим. Разбира се, голяма част бяха 

съгласни с всичко за спортния комплекс, на 100%, не бяха съгласни с това, 

че ако не се появи инвеститор „Спартак” щял да претърпи реформа, за 

футболния клуб говоря. Това е в декември месец. На 1-ви февруари беше 

проведен съвет на директорите на футболен клуб „Спартак” и общо 

събрание. На това общо събрание беше поканен шефа на фен клуба, до 

колкото знам е шеф на фен клуба, г-н Карачобанов, да влезе в управителния 

съвет на футболния клуб. Имам 30 свидетели. Той отказа категорично. 

Въпреки, че през това време ние също поканих ме и редица наши деятели 

да влязат, те изразиха съмнение не за да ни помагат, а относно това, че няма 

инвеститор и не е ясно бъдещето на този клуб. Но който иска да участва в 

цялостната реформа, участва и в това. През цялото това време сме правили 

съвещания. Над 20 срещи съм провел, заедно с колегите от управителните 

органи, и с фенове, деятели и доста хора има от вас които знаят истината и 



аз просто се учудвам, защо по съвсем друг начин нещата се представят на 

вашите събирания. Просто съм..., не може ли да дойдете там да питате 

хората? Така. Приключвам с този въпрос. Доклада нататък. Издръжката на 

футболния клуб. От януари, когато ние в спортния комплекс, аз като 

представител  на Община Варна, поставих условие от спортния комплекс на 

футболния клуб да бъдат поставени  условия да няма вече повече 

задължения. От януари месец до днешна дата, издръжката на 

професионалния футболен клуб „Спартак”, който продължава да 

съществува, се извършваше от дарения от съвета на директорите. И аз съм 

длъжен тук, независимо, че не е моя чест, да ви кажа, септември месец се 

събраха тук една група големи мъже, в тази сграда и поставиха въпрос за 

„Спартак”. Аз тогава казах, събра ме по 10 хил. лв., тук сме 16 души, и ще 

запушим дупката. Повече не ми поставиха въпроса. Ноември месец събрах 

група от бизнесмени. Пак мога да кажа имената на всички тези хора и ще ги 

напиша някой ден в една книга. Както оставих въпроса , всички от 

ръководството на общинския съвет, част от 9 -10 най-големи бизнесмени. 

Те не са длъжни обаче да дават пари, аз казвам, че казаха не. И тези хора са 

тук. Аз не ги обвинявам в нищо. Но от януари съвета  на директорите на 

професионален футболен клуб „Спартак” е осигурил над 140 хил. лв. за 

издръжката при гласуван бюджет и при пълна прозрачност, само чрез 

дарение, не чрез заеми. Моето семейство ми разреши да изхарча над 88 хил. 

лв., за да може „Спартак” да завърши сезона. Моето семейство най-

официално се събра и ми разреши това. Да направим нещо и на думи и на 

дела. Със това аз смятам, че съм си закупил около 30-те хил. билета за 

мачове на „Спартак” и ще има да ходя на мачове на „Спартак” и в този 

живот и в другия. Така че съм си купил тези билети. Нататък. Искам само 

нещо г-н председател. Значи, това е професионално място, ние тук 

разсъждаваме по професионални въпроси, аз искам дебат който да бъде 

професионален, а не емоционален. На всеки един въпрос имам много 



сериозни отговори, защото в продължение на 10 месеца съм свързвал 

съдбата си с реформата. Един фен, виден, преди две нощи ми каза нещо, 

длъжен съм да бъда честен. Предният ден на г-н Румен Пишманов бяха 

казали същото. Г-н Карачобанов е казал следното, ако ти не беше шеф на 

ДПС, а беше шеф на СДС със златни букви щеше да остане името ти в 

историята на „Спартак”. Сега, казвам топва, за да ви кажа как съм избягал 

от политиката, и съм шеф на ДПС 1, 2, 3 год., а съм фен на „Спартак” от 4-и 

годишен. Няма нищо общо едното с другото. И сега на края, 

продължението на реформата, може да викате, всичко това е позволено от 

демокрацията, това й хубавото. Важното е да имаш нещата пред себе си 

като факти и като деяния. Фенове са и всички имат право да бъдат фенове, 

и никой не може да забранява на друг човек да бъде фен. Топва е 

демокрацията. Ако някой ви е организирал... И се връщам на нещата при 

организацията, понеже ще се постави въпроса за спортния комплекс. 

Спортният комплекс „Спартак” е преписал документацията от година и 

половина по-рано създадения спортен комплекс „Варна”. Някой ако се 

съмнява в законността на взетите решения, нека да слуша внимателно. 

Единствената разлика е, че спортният комплекс на „Спартак” са 64 декара, 

а от татък са 180 декара, но такава е ситуацията. Тя се променя всеки ден. 

Второ. В момента има инвеститор. Инвеститорът е закупил акциите, 

подписал е договори. Всичко е по юридическите норми, които предвижда 

законодателя е проверено и за всяко нещо което говоря има по две правни 

становища. Защото съм знаел, че рано или късно някой ще се опита да 

злоупотреби с работата ми. Или както ми казва един приятел, крайно време 

е да хвърлиш това нещо. Значи, юридически мнения има по две и който от 

вас има някакви обвинения  или от вас, които по различен характер целят 

само да повдигат напрежението в „Спартак” греши. Накрая ще ви кажа 

думичка за „Спартак”. Има инвеститор, закупил е акциите, превел е 500 

хил. лв. по сметка. Инвеститора е една от 10-те фирми по оборот за 



миналата година в град Варна. Една от 10-те фирми по оборот, няма да 

казвам точното й име. Инвеститора се е съгласил не защото ще има някаква 

икономическа изгода, а защото и той като вас има прочит на нещата, които 

водят до ангажираност към града. От тук нататък инвеститорът е поискал 

реформата в клуба, ние също я искаме, тя се случва, вие знаете каква е 

реформата в клуба. Има футболен клуб, има спортно технически борд, 

знаете кои са поканените хора, има финансов борд. Знам че проблема е в 

спортно-техническия борд. Всички искат там да имат представители. Лично 

аз до момента съм получил 11 предложения. 7-8 от тях, ако щете 9-10, 11-

12, колкото искат толкова могат да бъдат стига да могат да работят. За да 

могат да избират треньора, да правят селекцията, да определят спортно 

техническата подготовка. Никой няма да се меси на спортно-техническия 

борд и никой не може да бъде. Фенове, разбира се, че трябва да има 

представители и на феновете. И точно там е мястото да се определя 

политиката на футбола. Няма икономисти, юристи, финансисти да 

определят политиката в спортно-техническата част. Няма как и реформата 

цели това. И ако някой ви казва нещо друго, той или не знае истината или 

ви смята за недостатъчно интелигентни за да не разберете истината и да не 

разберете за какво стаява въпрос.  И накрая, ще завърша с това. След като 

„Спартак” има, спортния комплекс има имоти, юридически е завършена 

процедурата, запазени са имотите на Община Варна, намерен е инвеститор, 

единствения проблем е  да преглътнем, че „Спартак” участва във В група. 

Примерно, ако не попречи и на това. Ако някой не иска съвсем да 

ликвидира „Спартак”, аз поставям въпроса така: ние трябва да подкрепим 

усилията на новия инвеститор, усилията на ръководството и по-нататък 

моето разбиране за цялата допълнителна реформа в „Спартак”, която след 

като се стабилизира клуба започва, е да се въведе онези принципи, които са 

въведени в западните клубове. Изучих ме практиката на някои западни 

клубове. Защо феновете имат голямо значение там? Някъде се провеждат 



избори, някъде не се провеждат. Аз съм за изборите и моята мечта е 

„Спартак” да има 5 хил. регистрирани фенове, с по 100 лв. годишен 

членски внос, които да участват и да избират тези, които да управляват 

„Спартак” и да казват кой е треньора и кой не е. И това е реформата която 

искат тези хора. Това е реформата, нищо друго, това е реформата. И ако сте 

съгласни с тази реформа, защото тя истински демократичната, тя не приема 

20 – 30 души да ръководят или нещо друго. Ако сте съгласни и не сте 

съгласни по друг начин, подкрепете това нещо. Но ако смятате и ако някой 

смята, че  е нужно на „Спартак” напрежение, ако смятате, че е нужно на 

„Спартак” постоянно да се наслагва негативност в общественото мнение, 

защото освен нас ни гледат някъде около 100 хил. души. Ако ние смятаме 

заедно, че няма нужда да вървим по пътя и по този път да дебатираме, и 

това няма как да не случи, защото дебат трябва да има, но целта е ясно и 

целта не е свързана с личните цели на някой. Аз мисля, че „Спартак” за 

една година ще се върне във Б група и за една година в А група. И понеже 

познавам и инвеститора, и хората които работят за „Спартак”, и феновете, и 

всички останали, съм обеден какво ще се случи и на стадиона и в нещата 

които ви говорих до сега. Уважаеми г-н председател, от гледна точка на 

изпълненията на решенията на Общински съвет съм представил  писмен 

доклад и моля той да бъде разгледан от ръководството на  Общински съвет, 

защото съм го представил преди 3-и месеца. Смятам, че всиччко съм 

изпълнил. От гледна точка на пълното развитие на футболен клуб 

„Спартак”, това е предмет на решение на общински съвет  след решения на 

юристи, икономисти, комисии в общинския съвет и т.н.  

Благодаря за вниманието.  

И „Спартак” е над всички! 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Благодаря на г-н Станев.  



Това, в което мога да уверя феновете е, че въпросът със футболен 

клуб „Спартак” наистина го гледаме. Гледаме го в председателски съвет, 

нищо  не може да остане скрито, нищо не може да бъде завоалирано.  

 

 Веселин МАРЕШКИ 

Няма да се правя на по-католик и от Папата и да казвам, че аз съм 

най-големия спартаклия и всъщност въпроса е не кой е най-големият 

спартаклия, тук сме повече варненци и трябва да направим всичко 

възможно в тази връзка нистина да опазим имотите на общината и да 

дадем възможност те да бъдат експлоатирани по най-добрия начин, за да 

дадем възможност за развитието на един футболен клуб, както сме 

направили с един друг ФК и с други дружества. 

В тази връзка, ще кажа кое е манипулативното. Вчера на 

председателски съвет г-н Янко Станев каза, че няма никаква възможност 

Общината да си върне имотите, а точно преди няколко минути каза, че 

Общината е овладяла положението в спортния комплекс и може да взема 

каквито си иска решения.  

Второ, че нямало инвеститор, който да помогне за спасяването на 

досегашния футболен клуб – не е така! Оказа се обаче, че когато се 

появяват инвеститори, се оказва, че освен задълженията на ФК /които 

имаше готовност да бъдат поети/ се оказва, че има задължения и към друга 

фирма, която в момента участва по някакъв начин като съакционер в клуба 

и че там трябва да се плащат и други суми, извън сумите, които са като 

задължение на ФК „Спартак”.  

Другото нещо, което се казва, че сега прави реформа и за реформата 

някой е бил готов да дава пари – въобще не се прави реформа – 

футболният клуб реално го няма и се започва на чисто. Не искам да влизам 

в спорове по средата. Има желание от една група фенове да започнат на 

чисто и да създадат нов ФК и от друга страна има други фенове, които 



също искат да създадат нов ФК. Според нас, първото което е, за участие в 

някоя от окръжните групи или във В група не трябва в никакъв случай да 

си някакъв крупен инвеститор, крупен бизнесмен, за да издържаш клуба на 

това ниво и няма нужда и аз не мисля, че и тази фирма ще дойде и ще се 

опита да влезе във В група точно само и само за да вземе имотите... 

Т.е., предложението ми е да се даде възможност на двата клуба, 

които се създадат, да тръгнат да се развиват; да се види кой от тях ще бъде 

припознат от феновете, да се види кой от тях ще се развива, кой от тях ще 

постигне по-добри резултати; във В група няма нужда от толкова много 

пари и тогава се види кой постигнал резултатите, кой е припознат от 

варненци и от спартаклии, тогава Община Варна да се съберем и с чиста 

съвест отново да гласуваме и на този ФК, който ще стане наследник на 

традициите на стария клуб, да бъдат дадени тези имоти, за да му се 

помогне вече наистина да се развие, да отиде в Б, в А, и дай Боже да играе 

и в евротурнирите! 

/Ръкопляскания/ 

 И понеже сигурно ще бъде зададен въпроса кога аз съм бил 

представител във ФК, аз съм поискал да се даде справка по другия въпрос, 

който повдигна г-н Станев – че предишният собственик е бил овладял 

положението, като там е държал целия УС плюс изпълнителния директор. 

Искам да знам кога е станало това овладяване и имало ли е възможност за 

някакви мои реакции, защото явно че се клони в някаква такава 

манипулация. В тази връзка призовавам всички общински съветници и 

администрацията, да подходим наистина реалистично, да направим всичко 

възможно да запазим имотите на Община Варна, да дадем възможност от 

по-задни позиции всеки който има желание /ако трябва и трети клуб да се 

създаде и да тръгне отнякъде/ и да се види кой какви резултати постига и 

тогава да му прегвърлим стадионите и другите имоти, за да може да върви 

напред и да се развива! 



Валерия АНГЕЛОВА      

Искам да задам един въпрос, като отговора може да ми бъде даден и 

на следващата сесия с писмени документи: Ипотекирани ли са имотите на 

СК „Спартак” – бих искала да видя разпечатка от Агенцията по вписвания, 

не устни изявления. 

Второ, в Интернет беше публикувана статия, че емблемата на ФК е 

била регистрирана в патентното ведомство от частна фирма – ако това е 

така, бих искала също да получа информация до следващата сесия. 

/Ръкопляскания/ 

 

С резултати от гласуването: за – 38, против – 0, въздържали се – 

1, присъстващите общински съветници приеха процедурното 

предложение на г-н Николай Апостолов за даване думата на феновете на 

ФК „Спартак” за 4-5 изказвания, в рамките на 20 мин. 

/Ръкопляскания/ 

 

Радостин СТАНЕВ 

Искам да прочета  

П Р И З И В  

на Инициативен комитет на гражданско обединение „Спартак”  

към г-н Кирил Йорданов – Кмет на гр. Варна и 

към г-н Николай Апостолов – Председател на ОбС – Варна 

Уважаеми господа властимащи, „Спартак” е убит! Ужасно, нали? 

Десетки хиляди деца и хора, които носят  в себе си чувството на любов 

към „Спартак” днес страдат, болката е голяма! Няма клуб, няма 

футболисти, а те – някои  послушници момчета имат постове – разберете, 

гражданското недоволство нараства! Лъжата, че „Спартак” е спасен, няма 

как да мине просто! Ние, футболните личности /аз се изключвам от тези 

личности, в йерархията има хора, които са по-горе от мен/ искаме нашия 



стадион „Спартак” и затова се връщаме с достойнство не да го погребем, а 

да го възродим. Виновниците за това жестоко обществено престъпление са 

ясни. Те нямат морално право повече да управляват тези непознати за тях 

футболни процеси. Затова ние, всички достойни спартаклии, ви 

прозававаме час по-скоро да напуснете нашия дом – един от храмовете на 

ар Футбол, наречен „Спартак”. 

Г-н Йорданов, г-н Апостолов, ние – футболните легенди, носили с 

достойнство и чест свещената синя фланелка на „Спартак” ви призоваваме 

да организирате сега, тези дни, преди предстоящата сесия /за това вече е 

късно, на 23.06.една делова работна среща – тя вече се състоя/ – темата е 

ясна – настоящото възраждане и бъдещото изграждане на една съвременна 

детска футболна школа и един нов футболен отбор. Това ще бъде 

фундамента на един чист европейски ФК „Спартак”-Варна. Искаме вашия 

вот на доверие за този призив, зад който застават легендите на някогашния 

славен „Спартак”, като: Красимир Зафиров, г-н Иван Петров, Живко 

Господинов, Димитър Енчев, Пламен Михов, Костадин Костадинов,  Енчо 

Недев, Кирчо Киряков, Стоян Недев, Божидар Ставрев, Асен Михайлов, 

Васил Илиев, Георги Андонов, както и баскетболната легенда Тодор 

Стойков и аз – Радостин Станев. 

/Ръкопляскания/ 

Всички ние  вярваме във вас и се надяваме на вашата подкрепа!  

Доста емоции днес има и то е нормално, няма как – всички знаете, че 

болката е голяма, нещата вече толкова много са се задълбали и трябва да 

помислим за нещо сериозно. Така че, г-н Станев, това което го говорите, 

просто Вие се опитвате да замажете очите на тези хора; искате да ги 

заблудите! Няма да се получи! Хората са единни, те искат един нов 

„Спартак” – чист! 

Благодаря за вниманието, надявам се на вашата подкрепа! 

 /Бурни ръкопляскания/ 



Иван ПЕТРОВ  

Благодаря ви за предоставената възможност да изразя пред вас 

позицията на привържениците, деятелите и ветераните на „Спартак-Варна” 

относно дейността на клуба през последните години и най-вече последните 

събития около него, които катализираха единната позиция на абсолтно 

цялата обществонот, съпричастна към отбора ни. Хора с различни 

политически пристрастия, с различна религия, с различно обществено 

положение сме се събрали тук, обединени около идеята „Спартак”. 

За тези от вас, които не следят проблемите на националния и 

регионалния футбол ще поясня, че за първи път в славната си 90-годишна 

история клубът, който е защитавал достойно името на града ни в България 

и Европа е извън професионални футбол. Не заради лоши спортно-

технически резултати, а заради лошото си управление, отбора не покри 

изискванията за лиценз за участие в професионалните футболни групи. 

В този момент ние, които сме се раздавали докрай на терена, и сме 

постигнали най-големите успехи в неговата история, и клубната емблеа е в 

нашите сърца, няма как да не си зададем няколко прости въпроса относно 

този провал. 

Искаме да знаем защо Община Варна преди пет години прехвърли 

безусловно в патромониума на Спортен комплекс „Спартак”Ад, в което тя 

участва с миноритарен дял клубния ни стадион и други общински имоти. 

Без това да провери законен ли е произхода на средстата, с които ще 

участва другият партньор в този проект. Без да изиска от него да 

изпълнява конкретен план за стопанисването и развитието на тези имоти, 

който да бъде обвързан с банкови гаранции и неустойки при 

неизпълнение. Напротив – общината предаде тези имоти, включително и 

обществено значимия стадион „Спартак”, без да иа реална възможност за 

последващ контрол. Още повече – Общината допусна внасянето на 

апортната си вноска и функционирането на Спортен комплекс „Спартак” 



без другия партньор да е изпълнил задълженията си за внасяне на 

паричната си вноска. Също така Общината допусна да се използват тези 

имоти за обезпечения на кредити, и не прояви заинтересованост с какви 

средтсва ще се връщат тези кредити. Изобщо цялата общественост остана 

с впечатление, че Спортният комплекс вместо да изпълнява целите, за 

които е създаден, се превърна в обект на мътни финансови 

еквилибристики. 

Искаме да знаем също защо Общината, участвайки в Спортен 

комплекс „Спартак” поддържаше дълги години мимикрията на ПФК 

„Спартак” АД, а не се намеси твърдо и решително виждайки, че имотите 

не се ползват по предназначение, виждайки че нищо не се стопанисва, а 

единстените ремонти, които се направиха за това време на стадиона бяха 

свързани само с изискванята за ТВ предаванията, и изискванията на МВР 

за сигурността. Не вярвам да ви изненадам, ако кажа тук, че състезателите, 

треньорите и служителите в клуба не са получавали възнагражденията си с 

месеци и години. За натрупване на задължения към доставчици няма 

нужда да говорим, случая с клубния автобус е показателен. Поради 

неразвиване на никаква реална стопанска дейност от страна на Спортен 

комплекс „Спартак” АД, с която да се подпомага клуба, ПФК „Спартак” 

АД вместо да просперира финансово продължаваше да натрупва дългове. 

Относно спортно-техническата работа през това време също няма 

смисъл да се говори, дори и за хората, които не се интересуват от този 

социален феномен – футбола е ясно, че при така създадената организация 

нещата могат да се развиват само от зле към по-зле. Предсезонните 

подготовки и селекциите се правеха, за да се отбие номера. Целите в 

първенствата бяха неясни и резултатите коренно се различаваха от 

декларираните намерения. Името на отбора редовно се забъркваше в 

подозрения за уреждане на мачове. За по-запознатите искам само да 

припомня мача „Спартак”Варна – Беласица и съдбата на автора на 



изравнителния гол за „Спартак” в продължението – Тодор Радомиров. 

След този гол професионалната футболна кариера на това иначе кадърно и 

талантливо момче скоропостижно приключи, и единствената му утеха 

остана официалната награда за феърплей в първенството. 

Това, което обаче най-вероятно Вие не знаете е, че условията в 

ДЮШ на клуба са ужасяващи. Терена за официални срещи е с пъти по-

лош от терените на всички останали школи в областта. Тренировъчните 

терени не само са невъзможни за придобиване на футболно майсторство, а 

просто са опасни за здравето на децата. Състезателно тренировъчният 

процес през целия пролетен сезон бе воден без топла вода в съблекалните, 

поради липса на ток. Ако някой от вас се е занимавал някога активно със 

спорт, може да си представи какво означава това. 

От какъвто и аспект да се разгледат тези въпроси – отговора е 

идин, че Общината не се е отнесла с грижите на добър стопанин към 

клубната база на „Спартак”-Варна. Пет години след създаването на СК 

„Спартак”АД и след вече настъпили пълен провал на всички стана ясно, че 

не е избрана успешната форма за работа. Няма как с голи поляни да се 

издържа професионален отбор и вместо да се работи по конкретен план да 

се размахват пет години голи обещания. 

Затова всички ние, поддръжниците на „Спартак”-Варна заявяваме, 

че не подкрепяме създавенето на нов „Спартак” под шапката на спортния 

комплекс. Народът го е казал, макар и малко по-вулгарно – със стар 

персонал нов обект не се отваря. Каквито и формални промени да са 

правени през изминалите години и конкретно сега, и на децата е ясно, че 

всички управляващи и собственици на мажоритарния пакет винаги са били 

хора от един неформален кръг, на които достатъчно дълго бе даван шанс 

да направят нещо конкретно. Още повече – смятаме, че фалиране на 

дружества и формално създаване на нови са действия от арсенала на 

измамниците и Община Варна е субект, който не може да си позволи да 



участва в такива схеми. Освен това заявяваме, че ние никога няма да 

припознае отбор, създаден по този начин, като нашия „Спартак”. 

Абсолютно сме и против съществуването на Спортен комплекс 

„Спартак”АД във вида му, в който е създаден защото от момента на 

създадането си до сега той си остана куха и несработила структура, която 

дава възможност единствено мажоритарния собственик да се разпорежда 

безконтролно с общински имоти. 

Приканваме ви да приемете решение, с което да започнете 

процедура по излизане на Община Варна от СК „Спартак” АД и да 

извадите апортната вноска от него. Също така да приемете решение, с 

което да почнете процедура по разваляне на договора за спортанта база на 

ДЮШ на стадион „Локомотив”. С приемането на тези решения ще 

покажете на спортната общественост и гражданите на Варна, че не се 

водите от конюнктурни интереси, а наистина проявявате загриженост за 

бъдещето на отбора. 

Нашата позиция е, че клубната база, която изконно е свързана със 

„Спартак”-Варнатрябвда да бъде общинска собственост, и конкретно тази 

база да се предоставя на евентуални стратегически инвеститори при ясни и 

конкретни условия, и за определен срок. Формата на отдаване, според нас, 

трябва да бъде чре концесионен договор, който дава реална възомжност за 

последващ контрол върху дейността на инвеститора при изпълнение на 

поетите от него ангажименти. 

Заявяваме ви, че сме решили да учредим нестопанска организация 

в обществен интерес ФК „Спартак 1918”, който да е продължител на духа 

и традициите на основания преди 91 години отбор. Поканваме ви в 

момента да гласвате решение, с което да участвате като учредител в тази 

организация. Целта, кято си поставя ФК „Спартак 1918” е да осигурява 

участието на представителен футболен отбор в национални и 

международни първенства и да подготвя квалифицирани състезатли по 



футбол. Искаме да осигурим ясно, прозрачно и чисто управление на новия 

клуб. За изпълнение на тези цели ви приканваме да гласувате решени, с 

което да задължите представителите на Общината ив Спортен комплекс 

„Спартак” Ад да осигурят възможността на представителния отбор на ФК 

„Спартак 1918” да провежда учебно-трнировъчния процес и офицалните 

си срещи на стадион „Спартак”, а ДЮШ на клуба да ползва базата на 

стадион „Локомотив”. 

Искаме да ни разберете правилно – принудени сме да предприемем 

тези действия, защото ни е дошло до гуша последните години да слушаме 

празни обещания за светло бъдеще, а в същото време да виждаме само 

действия, одещи до пълна разруха. 

И още един път искам да отбележа, че тази идея обединява 

абсолютно всички привърженици, деятели и ветерани на „Спартак”, сред 

нейните инициатори са познатите на всички в спорта имена – Красимир 

Зафиров, Иван Петров, Живко Господинов, Димитър Енчев, Пламен 

Михов, Костадин Костадинов,  Енчо Недев, Кирчо Киряков, Стоян Недев, 

Божидар Ставрев, Асен Михайлов, Васил Илиев, Георги Андонов, Тодор 

Стойков, Радостин Станев. Абсурдно е някой да ни нарича „единици от 

ветерани, деятели и фенове, жертви на интригите”, тъй като отказваме да 

припознаем поредната агония на клуба. Интригите са другаде, между нас 

няма интриги, и сме решени да доведем до край започнатото. 

Благодаря за вниманието. 

/Бурни ръкопляскания/ 

Само да отговаря на г-ца Валерия Ангелова – да, емблемата ето къде 

е – 16.06.2000 г.:наименование на марката – „ПФК Спартак – Варна 1918” 

– лъжа ли е? – притежател: „Прайбилд”-АД – България, Варна – „Вл. 

Варненчик”, бл. 20, вх. 1, ет. 2. 

Благодаря! 

 



Николай АПОСТОЛОВ 

Надявам се исканията, които той постави, да влязат по установния 

ред и да бъдат разгледани в съответните комисии към ОбС и след това 

можем да ги разглеждаме и гласуваме тук. 

 

Чавдар КАРАЧОБАНОВ 

Беше замесено името ми и се чувствам длъжен да отговоря. 

Д-р Станев каза, че на 01.02.ми е било предлагано да ставам член на 

Съвета на директорите на ПФК „Спартак”, като представител на феновете. 

На това събрание аз бях в качеството си на акционер и то на дребен 

акционер. И наистина такова нещо беше предложено, но аз нямаше как да 

приема, защото за да съм представител на феновете, аз трябва да съм 

избран от самите фенове. Освен това, аз никога не съм бил председател на 

фенклуб Спартак и на нито една от неговите фракции. 

Другото, за което беше също споменато името ми е, че съм замесвал 

разни политически въпроси. Това беше една среща в една кръчма в 

тъмната част от денонощието; един от Вашите приближени дойде на тази 

среща по своя инициатива и там феновете,  които бяхме, му казахме, че 

ние не можем да приемем в новото ръководство на „Спартак”, хора които 

са от бившето ръководство на „Спартак”, което  е докарало клуба до 

разруха. Това предадоха ли Ви го? А, добре. 

А относно партиите – казах му  прав текст /господинът е в залата/ - 

че с Вашето идване в клуба, Вие имахте един уникален шанс да запишете 

името си със златни букви. Това обаче не се случи, клубът е сринат. Казах 

му, че г-н Станев е имал уникалната възможност да бъде запомнен с нещо, 

което е направил за „Спартак”, освен това че е минал от СДС в ДПС. Не 

съм казал, че ако е бил в момента в СДС е нямало да има такова нещо. 

Има свидетели  тук, които са присъствали. 

Благодаря. 



Иван КАРАИВАНОВ 

Отдавна съм напуснал Варна, но винаги съм живял с копнежите, с 

желанията на спартаклии, винаги съм се интересувал от спорта в България 

и във Варна, бил съм общественик. Не мога да разбера едно: защо залата е 

разделена на две – едните спартаклии и другите спартаклии. 

Явно, че вече старият „Спартак” не съществува. Тези задължения 

няма да се намери човек, който да поеме „Спартак” с тях, явно че отборът 

трябва да започне от А и Б и че предложенията Общината да си върне 

собствеността /и кметът го заяви тук/ е че е съгласен. ОбС също трябва да 

вземе това решение.  

Пожелавам тази група и тази група да си подадат ръце, за да може 

„Спартак” да просъществува! 

 

Чавдар ДИМИТРОВ 

Здравейте, спартаклии, ние сме като китайския народ – много сме, но 

не се познаваме. Един славен отбор, където английската кралица едва 

сварва да си обуе чехлите, за да отиде да види „Спартак”, като играе...-до 

тук с шегите. 

Аз съм човека и всички белокоси тук имаме и можем да имаме 

претенцията, че ние плащахме самооблагане; нашите характеристики бяха 

развалени да имаш един долар в джоба; си под ОФ нас ни организираха, 

правихме и състоянието на „Спартак” да бъде там нашите майки и бащи 

умираха от инфаркти, защото лозята им бяха там, всичко беше там. Какво 

виждам – виждам една шепа хора, като Янко Станев – тръгнал като 

лисицата да ми говори: Бягай, опашке; бягайте, крачета; бягай – къде.... 

Чакай бе, как стана това преминаване на тези имоти?! Родителите ни 

умираха от инфаркти, като им вземаха имотите! Различни хора започнаха с 

интриги да си прехвърлят тези имоти от ръка на ръка.... Откъде имаш 

право на собственост?!? По какви измислени правила?!? 



Първо нас ще питате – нас, белокосите, тука!... 

/Ръкопляскания/ 

За пример – една Япония – влизат американците вътре, побеждават, 

но 3 000 души отдават собствеността си на американските бази под наем – 

обърнете внимание – тук защо общината не реши въпроса със 

собствениците и тогава да влизат в тези спорове.... 

 

Неделчо МИХАЙЛОВ 

Ще се опитам да говоря хладнокръвно и с гласа на разума, защото в 

момента това единственото нещо, което ни трябва. 

Всеки от нас тук е дошъл заради личен проблем. Личният проблем се 

казва „Спартак”-Варна, защото всичко е лично в крайна сметка, всеки един 

от нас е тук с идеята „Спартак” да го има; визиите са различни. Много 

емоционални изказвания. Вчера имахме среща отново с феновете, помолих  

гласа на емоцията да отстъпи на гласа на разума. Припомням на тези 

момчета, които бяхме заедно, че в крайна сметка беше нормално феновете, 

изразявайки и своето възмущение, и своята грижа за любимия ни отбор, 

минавайки през емоцията, която има всеки един от нас – повярвайте, не 

само във вас, но и в мен я има – минавайки през емоцията и през обидата, 

че след „Манчестър Юнайтед” в статистиката на отбора ще има, че се 

играли и с „Брестник” и сме загубили с 3 : 0 и от „Любимец” също, да 

изкристализира нещо, да се създаде нещо, а не да се развали нещо. 

Развалянето става по-лесно от създаването. За създаването понякога са 

нужни невероятни усилия от две страни, които да съберат енергия. То е 

като в един брак – винагия първият трябва да направи първата стъпка.... 

Припомням онази част от разговора, след което вчера някъде около 

20.00 ч.изкристализира идеята феновете, които и днес са тук, да поставят 

някакви искания към сегашното ръководство както на спортния клуб, така 

и на ПФК. Останах учуден, че никой не каза тези неща. Затова, в момента 



като обикновен фен ще кажа изискванията и желанията, които ние вчера 

общо обсъдихме в разстояние на повече от два часа.  

Хората, с които аз съм говорил, желаят „Спартак” да го има – това 

със сигурност и ръководството го желае, то е намерило инвеститор, което 

е добра новина. За мен, като фен, е добра новина, че има човек, който ще 

издържа отбора. 

Второ, хората желаят инвеститора да се съобрази с тяхното желание, 

тъй като футбол се играе заради феновете. Те желаят тези хора, които по 

някакъв начин са свързани с ръководството на отбора, довело го до това 

състояние, да не присъстват в управлението на отбора оттук нататък. 

Под никаква форма и под никакво съдържание. 

/Ръкопляскания/ 

Желаят да имат свои представители във всички управленски 

структури на клуба и считам, че това е тяхно право! 

Да погледнем от другата страна, лично аз питам защо тръгнах посред 

нощите от София с една торба пари и в 11 ч.бях на стадион „Спартак” да 

раздавам заплати, за да удържа думата си и отбора да изиграе есенния 

полусезон? След мача с Поморие бяхме заплашени от това да отидем в А 

окръжна група. Платих по една заплата, след мъжки разговор с момчетата. 

Момчетата наистина удържаха на думата си, както и аз удържах. Играли са 

колкото са могли. Играха и достойно и по мъжки си изпълниха 

ангажимента.  

Втория случай – мача със Свиленград, когато нямаше пари нито за 

бензин, нито за храна и за хотел – в 18.00 ч. /при положение, че 

Свиленград не е на 35 км от Варна/ нямаше средства за пътуване. Всички 

знаят, че ако отбора не беше отишъл в Свиленград, отивахме в А окръжна 

футболна група. Е, питам ви всички мои приятели и съратници – защо аз 

направих това и сега отново да отидем в А окръжна група? Губи ли си 



смисъла това, което направих аз, да спася отбора? Ами тогава по-добре да 

беше отишъл още тогава в А окръжна група?! 

/Ръкопляскания/ 

В момента съм и от едната, и от другата страна. Седя тук и 

едновременно съм там. Затова ви моля – в името на това, в което всички се 

кълнем, в името на сините шалчета – да събираме, а не да разделяме; да 

съграждаме – не да рушим! И на мен ми е било болно, никога не съм си 

представял, че „Спартак” ще играе в В група, но повярвайте ми – не мога и 

не желая отбора ми да играе в А окръжна. При положение, че имаме 

инвеститор, аз смятам, с всичкия риск на това, да проявим търпение и 

доверие – първо и второ – обръщаме се и към ръководството на клуба: 

уважаеми господа, чуйте какво ви казват феновете, защото в крайна кметка 

всичко е заради тях, защото без вярващи един Бог е мъртъв, а без фенове 

един отбор просто го няма! 

/Ръкопляскания/ 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Искам да отговоря на г-н Михайлов защо е дал парите... 

По същия начин, по който аз дадох пари да отидем с „Ботев”-

Пловдив; По същия начин, по който аз финансирах отбора 2008 г.за 

участие в А група; По същия начин, по който Антон Луков даде пари за 

участието на мача с „Черноморец”; По същия начин, по който много от 

феновете събираха по 20, по 30 лв.да отидат на мачове с автобуси и с 

микробуси. Благодаря на всички тези хора. Но наистина, без единство и 

без нормална практика, никога „Спартак” няма да тръгне. Той може да 

тръгне и с два, и с три отбора – няма никакъв проблем да има и 

конкуренция. Просто всички трябва да са от „Спартак”. Всички трябва да 

са от „Спартак”! 

 



Пламен НАЧКОВ 

Около час и нещо обсъждахме проблеми, в които надделяваше 

емоцията. Едно е емоцията, друго е реалната ситуация. И когато се 

подготвят конкретни предложения, тези хора за които говори колегата 

Михайлов трябваше да избистрят предложенията. Ветеранът Караиванов 

каза: „Време е да си подадем ръка”, което беше откликнато и от Неделчо 

Михайлов. Омразата не е стигала до положителни решения. Варна има 

нужда от този отбор, да се седне с разумни предложния и това, което ОбС 

в своите правомощия е в състояние да помогне, нито един от нашите 

колеги няма да бъде „против”. Но, идвайки тук без едно конкретно 

предложение и да се спази процедурата, в която има постоянни комисии, 

които спокойно могат да обсъдят нещата. Това нещо не трябва да стига 

първо до сесия и в зала да налагате нещата кой с повече ръкопляскания....в 

момента като ОбС не можем да вземем никакво решение. Това е една 

инфромация-тревога за състоянието на този клуб. 

Има ръководство на ОбС, Кметът също не е безразличен към вашите 

позиции и той най-малко е заинтересован в града да има такива фенски 

вълнения. Затова, с общи усилия – на съветниците, на вашите експерти, 

излъчете си работна група, която да дойде с нас да разговаря; Кметът ще 

помогне с експерти от общинската администрация и да стигнем до 

взаимно приемливо решение, което да не е еднократен акт на ОбС, а да 

води към едно по-дълготрайно решение на проблема, защото проблемът 

„Спартак” виси. 

Процедурното ми предложение е да прекратим дебатите, ако кметът 

има желание, да го изслушаме и след това да прекратим по този проблем, 

след няколко дена да се организира среща и да тръгнем да градим, а не 

само да рушим! 

 

 



Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 

Раздвоението ми идва от това, как ще продължим напреди. 

Припомня 2003 г., когато трябваше да се вземат мерки, решения за 

спасяването на дружествата тогава, днес говорим за „Спартак” – слава 

Богу в другите случаи резултатите не повдигат такива въпроси, с които 

днес сме принудени да се справяме. 

Нормално е феновете да бъдат непрецизни, но те са обединени от 

чувствата си, които ние всички еднозначно приемаме и в  тяхната 

сърцевина се присъединяваме към тях и ги подкрепяме. Слушайки двете 

страни на едно цяло, мога само да съжалявам, че през годините и хората, 

които са били представители на ОбС и е трябвало да контролират 

действията, днес не са в тази зала.  

/Ръкопляскания/ 

Нямам предвид г-н Станев. Не са в тази зала, това е истината. Пак 

казвам, че не съжалявам за това, че сме оказали подкрепа на дружествата и 

сега моето изказване ще бъде в три-четири точки и горе-долу това трябва 

да трасира пътя, който трябва да извървим за напред.  

Частично вече имаме отговор на трите основни въпроси:  

Загубени ли са имотите на Общината, които ние тогава дадохме; 

дадохме, водени от мисълта за спасяване на „Спартак”? Разбира от 

отговорите, ние трябва да сме готови за една такава фактическа ситуация, 

че тези имоти не са загубени! Те са си наши!  

Налични ли са тези имоти и тук колегата общински съветник зададе 

въпрос и разбрахте отговора: Те не са обременени, на тях не висят 

тежести, т.е. те в целия си обем и ефект са налични! 

Третия въпрос има две възможности:  това общинско имущество за в 

бъдеще да бъде ли ползвано със същото предназначение да подкрепят 

дружеството – сигурен съм, че трябва отговора да бъде утвърдителен, 

защото няма кой да дойде да помага на „Спартак”, ако не е този актив – 



нашия, общинския – продължението на съдбата на който трябва да 

продължим заедно с феновете. 

Това е пътя, който трябва да извървим и ако ние отговорим 

утвърдително, че ще ползваме общинските активи за по-нататъшното вече 

възкресяване на дружеството, остава екзестенциалния за „Спартак” въпрос 

на кого да го възложим. Колегата Михайлов каза – ако го възложим, как да 

го контролираме. 

Това е пътя, който трябва заедно да извървим час по-бързо – да 

възкрасне това дружество, да тръгне откъдето сочат правилата и аз съм 

убеден, че това ще има своя оздравителен ефект за създаване на собствена 

ДЮШ, с подкрепата на феновете този отбор ще се развие – не се съмнявам 

и ще си дойде на мястото, където сме свикнали да го виждаме и където сме 

го подкрепяли, аз също съм защитавал цветовете на „Спартак”. 

За базата отсега обаче мога да кажа, че изразявам становище 

/спомена се името „Локомотив” – сега ще възстановим тренировъчната 

зала за хандбалистите и баскетболистите; видяхте какво направихме с 

леката атлетика; малко средства вложихме и в залата за бойни спортове и 

борба, източните бойни изкуства. Възложил съм преди години да се 

направи проект – „Локомотив” трябва да бъде използван за ДЮШ. Ужасни 

са условията, в които нашите деца играят там. Моето становище е 

„Локомотив” да се върне към администрацията, за да можем да направим 

една перфектна ДЮШ база-школа за нашите деца с целия обем спортове, 

който има там.  

Общината има сили и възможности успешно да подкрепи 

възкресяването на „Спартак” и мисля, че ще се обединим в нещо, в което 

те не са разделени – обичта си към „Спартак” – и ще го направим заедно! 

 Бъдете убедни! 

 

 



Иван ПЕТРОВ 

Г-н Йорданов, благодаря Ви за обстойното изказване. 

Моята идея е това, с което завършихте Вие. И само ще добавя, че 

стадион „Локомотив” 6 дка има държавна собственост. 

И едно предложение, което да обмислите – не може ли тази 

общинска собственост, по някакъв начин, макар и по съдебен, да се върнат 

като общинска клубна собственост и в която тогава да се върнат всичките 

футболни личности, които си дадоха живота за този клуб; и тогава да 

дойде бизнеса – както е направено в „белите страни” – живях две години в 

Кипър, видях тези, които ги учихме на футбол, как са ни минали със 100 

години! Помислете и върху този вариант – да бъде върната като клубна 

собственост и да се управлява от футболните личности, след кото 

бизнесмените да бъдат поканени..... 

Помислете върху това и ще видите, че ще успеем всички, заедно! 

/Ръкопляскания/ 

 

 

С резултати от гласуването: за – 35, против – 0, въздържали се – 

1, присъстващите общински съветници приеха процедурното 

предложение на г-н Пламен Начков. 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. 

По точка трета от дневния ред: 

Разглеждане на писмо от общинския съветник доц. Константин 
Трошев, вх. № ОС 10-94-К(6)/02.06.2010 г., относно освобождаването 
му от длъжност „заместник-председател на Общинския съвет – 
Варна”. 

Докл.: доц. К. ТРОШЕВ – 
общински съветник 

 

 

Доц. Константин ТРОШЕВ 

Уважаеми г-н Председател, 

Както вече ви информирах, на заседание на групата на ПП „ГЕРБ” в 

Общинския съвет – Варна, проведено на 01.06.2010 г.бях избран за 

председател на групата общински съветници на ПП „ГЕРБ”. В предвид 

обстоятелството, че за  председател на Общинския съвет бяхте избран Вие, 

като общински съветник от групата на ПП „ГЕРБ” и съществуващия 

„Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация”, моля да бъда 

освободен от длъжността „зам.председател на ОбС – Варна”, която заемам 

до момента. 

Считам, че по този начин ще спазим изисикванията на „Правилник 

за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация”, ще бъде намален 

броя на зам.председателите, който е твърде голям и ще внесем реално 

изпълнение на изискванията за по-голяма дисциплина по отношение на 

дейността на Общинския съвет – Варна. 

 

 

 

 



Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

2292-3. На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7а, 
ал. 3, т. 1 от „Правилник за организацията и дейността на Общинския 
съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна освобождава от длъжност „зам. 
председател на Общинския съвет – Варна” доц. Константин Трошев, по 
негово искане – чрез писмено депозирана оставка в деловодството на 
Общинския съвет, с вх. № 10-94-К(6)/02.06.2010 г.  

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

 

 



ІV. 

По точка четвърта от дневния ред: 

Избор на представител в Общото събрание на Националното 
сдружение на общините в Република България. 

Докл.: Н. АПОСТОЛОВ – 
Председател ОбС 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

В предвид на обективно настъпилите промени в Общинския съвет, 

на вашето внимание предлагам следния проект за решения: 

      „   І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 ЗМСМА,  във връзка с чл. 12, 

ал. 2 от Устава на Националното сдружение на общините в Република 

България /НСОРБ/, Общински съвет – Варна реши: 

1. Отменя решение на Общинския съвет – Варна № 159-

15(3)/14.12.2007 г.относно определяне на делегат в Общото събрание на 

Националното сдружение на общините в Република България, 

представителя на Общинския съвет – Борислав Гуцанов Гуцанов. 

2. Отменя решение на Общинския съвет – Варна № 160-

15(3)/14.12.2007 г.относно определяне на заместник делегат в Общото 

събрание на Националното сдружение на общините в Република България, 

представителя на Общинския съвет – д-р Янко Петров Станев. 

3. Определя за делегат в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България представителя на 

Общинския съвет – д-р Петър Николаев Липчев.  

4. Определя за заместник делегат в Общото събрание на 

Националното сдружение на общините в Република България 

представителя на Общинския съвет – Неделчо Михайлов Димов – 

заместник-председател на Общинския съвет - Варна, който ще замества 

делегата д-р Петър Николаев Липчев -  при невъзможност за участие в 



заседанията на Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България.” 
 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Г-н Председател, предложението което правите – моите уважения 

към двамата колеги – но мястото на представител в сдружение на 

общините трябва да сте най-малко Вие. Най-малко Вие, а че и Кметът 

трябва да бъде – също. Представителите на общините в Националното 

сдружение обикновено са кметове и председатели, и то заради важността 

на решенията, които се вземат там. Там се формира общата политика на 

общините и тази обща политика е не винаги съзвучна с политиката на 

Правителството. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Нещо повече, аз съм присъствал на събранията като наблюдател - 

органа, който взема решенията в основните насоки е Съвета на 

председателите и там вътре участват задължително председателите. Вие 

трябва да сте вътре, вторият представител – който определим. 

 

Общинският съветник Неделчо Михайлов направи предложение на 

мястото на д-р Петър Липчев да бъде избран председателят на 

Общинския съвет – г-н Николай Николов Апостолов.  

Д-р Петър Липчев оттегли кандидатурата си според текста от 

проекто-решението, направи си отвод. 

Общинският съветник Веселин Марешки предложи за втори 

представител на ОбС да бъде избрана г-ца Цветелина Тънмазова. 

Общинската съветничка Цветелина Тънмазова направи самоотво 

на кандидатурата си. 



Общинският съветник  Красимир Симов предложи за втори 

представител на ОбС да бъде избран г-н Веселин Марешки. 

Общинският съветник Пламен Начков направи процедурно 

предложение да бъдат гласувани анблок двете предложения за 

освобождаване на г-н Борислав Гуцанов и д-р Янко Станев, съответно 

като делегат и зам.делегат в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България. Процедурното 

предложение се прие с резултати от гласуването: за – 26, против – 0, 

въздържали се – 1. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 2293-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,  във връзка с 
чл. 12, ал. 2 от Устава на Националното сдружение на общините в 
Република България /НСОРБ/, Общински съвет – Варна: 

 1. Освобождава като делегат в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България, 
представителя на Общинския съвет – Борислав Гуцанов Гуцанов, избран с 
решение на ОбС № 159-15(3)/14.12.2007 г. 

 2. Освобождава като заместник делегат в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България, 
представителя на Общинския съвет – д-р Янко Петров Станев, избран с 
решение на ОбС № 160-15(3)/14.12.2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 6, въздържали се - 0, отсъстват – 11/ 
 

 

Общинският съветник Красимир Маринов направи процедурно 

предложение избора на нов делегат и избора на  нов зам.делегат в 

Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република 

България да бъдат гласувани отделно. Процедурното предложение се 

прие с резултати от гласуването: за – 35, против – 1, въздържали се – 0. 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 2294-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,  във връзка с 
чл. 12, ал. 2 от Устава на Националното сдружение на общините в 
Република България /НСОРБ/, Общински съвет – Варна определя за 
делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в 
Република България представителя на Общинския съвет – Николай 
Николов Апостолов – Председател на Общинския съвет - Варна.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се - 2, отсъстват – 15/ 

              2295-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 ЗМСМА,  във връзка с чл. 
12, ал. 2 от Устава на Националното сдружение на общините в Република 
България /НСОРБ/, Общински съвет – Варна определя за заместник 
делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в 
Република България представителя на Общинския съвет – Неделчо 
Михайлов Димов – заместник-председател на Общинския съвет - Варна, 
който ще замества делегата Николай Николов Апостолов - при 
невъзможност за участие в заседанията на Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България. 
               /резултати от поименно явно гласуване: 

за – 23, против – 4, въздържали се - 2, отсъстват – 22/ 
  

 

 

Поименното гласуване за избор на заместник председателя на 

Общинския съвет – Варна г-н Веселин Марешки за зам.делегат в Общото 

събрание на Националното сдружение на общините в Република България 

завърши с резултати: за – 12, против – 9, въздържали се – 4, отсъстват 

– 26 –  беше установена липса на кворум в Пленарна зала. 

Поради липса на кворум в залата и по предложение на общинския 

съветник доц. Константин Трошев, председателят на Общинския съвет – 

Варна обяви обедна почивка за времето от 12.30 до 13.30 ч. 



Николай АПОСТОЛОВ 

Колеги, кворума е много крехък след обедната почивка, при липсата 

на кворум трябва да прекъснем днешното заседание и да продължим и 

утре. Доказателство за това е и последното гласуване, при което влизайки-

излизайки на хората от залата, се оказа че за него няма необходимия 

кворум. Доц. Трошев поиска обедна почивка. 

Това ми дава основание да искам повторение на второто гласуване за 

избор на заместник делегат в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България. 

Текста на проекто-решението е следния: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 ЗМСМА,  във връзка с чл. 12, ал. 2 

от Устава на Националното сдружение на общините в Република България 

/НСОРБ/, Общински съвет – Варна определя за заместник делегат в 

Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република 

България представителя на Общинския съвет – Веселин Марешки – 

заместник-председател на Общинския съвет - Варна, който ще замества 

делегата Николай Николов Апостолов -  при невъзможност за участие в 

заседанията на Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България.” 

Гласуването е поименно, с обикновено мнозинство – повтаряме 

гласуването поради това, че първото гласуване е проведено в условия на 

липсващ кворум в залата. 

Гласуването за г-н Неделчо Михайлов се зачита.  

Гласуваме за г-н Веселин Марешки. 

 

Второто поименното гласуване за избор на заместник 

председателя на Общинския съвет – Варна г-н Веселин Марешки за 

зам.делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 



общините в Република България завърши с резултати: за – 14, против – 7, 

въздържали се – 9, отсъстват – 21 – не се приема. 

 

ПРОЕКТ  ЗА  РЕШЕНИЕ : 
 

     2296-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 ЗМСМА,  във връзка с чл. 
12, ал. 2 от Устава на Националното сдружение на общините в Република 
България /НСОРБ/, Общински съвет – Варна определя за заместник 
делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в 
Република България представителя на Общинския съвет – Веселин 
Найденов Марешки – заместник-председател на Общинския съвет - Варна, 
който ще замества делегата Николай Николов Апостолов -  при 
невъзможност за участие в заседанията на Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България. 

           /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 14, против – 7, въздържали се - 9, отсъстват – 21/ 
 Решението не се приема. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. 

По точка  пета от дневния ред: 
  Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Изработване на 
проект за Правилник за организацията и дейността на общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация” относно: 

- изменение и допълнение чл. 17, ал. 2 от „Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”.  

Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ –  
Член на ВрК 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Проекта за решения от ВрК е: 

„На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.17, ал.4 и ал.5 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
по предложение на Председателя на Общински съвет – Варна с вх.№ ОС -
10-9303/31/07.06.2010 г., Общински съвет – Варна приема изменение и 
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, както следва: 

1. Прекратява действието на ВрК „Наименования” т.19 от чл.17, ал.2 
от действащият Правилник за организацията и дейността на Общинския 
съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

Резултати от гласуването: за – 27, против – 5,  въздържали се – 2. 
 
 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
„2. Прекратява действието на ПК „Култура, вероизповедание, медии” 

т.10 от чл.17, ал.2 от действащият Правилник за организацията и дейността 
на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация.” 

 
Резултатите от гласуването: за – 24, против – 4,  въздържали се – 

3  бяха оспорени от председателя на Общинския съвет; последва явно 

поименно гласуване, завършило с резултати: за – 25, против – 7, 

въздържали се - 3, отсъстват – 16 – не се приема. 



 Николай АПОСТОЛОВ 

Виждам доволни погледи, защото след резултатите от поименното 

явно гласуване, т. 3 от проекторешенията на ВрК: „3. Създава се нова ПК с 

наименование „Култура и духовно развитие”.” трябва да я  оттеглим от 

разглеждане от дневния ред; тя от самосебе си отпада. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Предложението ми е извън рамките на правомощията на ОбС, в 

рамките на моралния облик на ОбС; аз предлагам, ако постоянно изпитваме 

дефицит на желание да участваме в работата на сесия и основните 

проблеми се решават чрез липса на кворум или липса на достатъчно 

гласове в подкрепа на едното или друго решение, да се отива на избори. И 

може би следващия ОбС ще притежава качествата, политическата и 

обществена ангажираност, която ще му даде наистина да определя и да 

взема решения, каквито и да са те. 

Администрацията е подала предложения, председателят на ОбС е 

формулирал предложения, комисията е разгледала и ги е вкарала в 

Общински съвет, остава да минат през сесия. За мен не е обяснимо това. 

Затова предлагам, ако действително ОбС няма енергия и ще се 

гледаме тайно, да вземем решение да се саморазпуснем; ще помолим 

Народното събрание да гласува изменения в ЗМСМА и да отиваме на 

избори! 

 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

Готова съм да вървим към избори, особено като видяхме 

настроението на феновете на „Спартак” персонално към г-н Янко Станев. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 



В момента е излишно това пререкание; ние сме в една невъзможна 

ситуация – отменихме съществуването на една комисия „Наименования” и 

комисията, която би трябвало да поеме нейната дейност не можем да 

създадем, защото не се отменя другата, с която да станат обща. Оттук 

нататък възможностите са две: или оспорваме това гласуване и се опитваме 

т.2 да бъде гласувана както си му е реда или пък гласуваме отмяна на 

решението ни по т. 1 за отмяна на ВрК по наименования.  

Като общински съветник оспорвам гласуването по т. 2, а именно: 

„Прекратява действието на ПК „Култура, вероизповедание, медии”. 

 

Пламен НАЧКОВ 

Какво толкова ще стане, ако комисията по наименования не 

съществува за един месец?! Защо изживяваме толкова трагично някои 

неща?!? 

Липсата на кворум е организационен въпрос... 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Благодаря на г-н Начков. Това, което бях обещал на общинските 

съветници се случва, то да стане достояние на варненската общественост – 

колко съвестно ние си изпълняваме задълженията като такива. Далеч съм от 

мисълта като председател да моля някого, или да го каня, или не знам какви 

други неща да правя пред него! 

 

Красимир Минков МАРИНОВ 

Смятам, че в случая можем да се възползваме, понеже сме в точката и 

да обсъдим отново имаме ли възможност и желание да закрием комисията 

по наименования и тази по култура и след обсъждането да минем в едно 

ново гласуване. 



Мисля, че работата на ОбС няма да се наруши кой знае колко, ако ние 

отидем към едно обединяване на комисиите, защото все пак това е на 

нашето внимание дадено, само че е развито в точките. 

Правя предложение, ако има и други колеги които искат да обсъдим 

този въпрос – добре, ако няма правя предложене анблок да гласуваме 

закриване на двете комисии и след това да пристъпим към гласуване 

образуването на новата комисия. 

 

По искане на общинсикия съветник Неделчо Михайлов – група 

„Нашият град” - общинските съветници ползваха почивка от 10 мин.за 

времето от 14.20 до 14.30 ч. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Припомням развоя на събитията, които станаха достояние на целия 

град: т. 2, касаеща прекратяване на действията на ПК „Култура, 

вероизповедания, медии” не беше приета.  

Т. 3. е „Създава се нова ПК с наименование „Култура и духовно 

развитие”. 

Ще отидем в интересен казус – ще имаме ПК „Култура, 

вероизповедания, медии”, след малко ще гласуваме още една ПК с 

наименование „Култура и духовно развитие”. 

 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

Спомням си едно решение, прокарано от нашата депутатка Цвета 

Георгиева, специално за ВрК „наименования” за това, че бихме искали като 

ПП „Атака” да се преименуват доста небългарски имена, които не са 

свързани с историята на гр. Варна. Това беше решение от преди година и 

половина и смятам, че до тук тази комисия по наименования твърде добре е 



работила, резултатите са видими. Смятам, че има доста много работа, която 

тя трябва да извършва. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

  Само преди малко с гласуване тази комисия беше закрита. Не схванах 

предложението Ви какво е. 

 

 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

 Имам процедурно предложение.  Колеги, според мен абсолютно 

издържано юридически предложение е т. І, която включва т. 1, т. 2, т. 3 и т. 

4 подточки от комисията, да бъде гласувана анблок. Тогава юридически 

това ще е абсолютно ново решение, не влиза по никакъв начин в 

противоречие с предното решение и ни дава възможност да излезем от 

задънената улица. Това ми е предложението. 

 С резултати от гласуването: за – 30, против - 2, въздържали се – 4, 

присъстващите общински съветници приеха процедурното предложене на 

г-н Севастиянов. 

  

 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

 Изчитам отново проектотекстовете от комисията за решение: 

„І. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.17, ал.4 и ал.5 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
по предложение на Председателя на Общински съвет – Варна с вх.№ ОС -
10-9303/31/07.06.2010 г., Общински съвет – Варна приема изменение и 
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, както следва: 

1. Прекратява действието на ВрК „Наименования” т.19 от чл.17, ал.2 
от действащият Правилник за организацията и дейността на Общинския 
съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 



2. Прекратява действието на ПК „Култура, вероизповедание, медии” 
т.10 от чл.17, ал.2 от действащият Правилник за организацията и дейността 
на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 

3. Създава се нова ПК с наименование „Култура и духовно развитие”. 
4. Променя се съдържанието на чл.17, ал.2 от действащия „Правилник 

за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, както 
следва: 

1. ПК „Финанси и бюджет” 
2. ПК „Архитектура, строителство, устройство, организация и 

развитие на територията на общината и населените места” 
3. ПК „Благоустройство и комунални дейности” 
4. ПК „Собственост и стопанство” 
5. ПК „Здравеопазване” 
6. ПК „Социални дейности и жилищна политика” 
7. ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност” 
8. ПК „Транспорт” 
9. ПК „Обществен ред и сигурност” 
10. ПК „Наука и образование” 
11. ПК „Младежки дейности и спорт” 
12. ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество” 
13. ПК „Правна комисия” 
14. ПК „Култура и духовно развитие” 
15. ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда” 
16. ВрК „Борба с корупцията и корупционните практики” 
17. ВрК „Структури и общинска администрация” 
18. ВрК „Изработване на проект на правилник за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация” 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  2297-5. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.17, ал.4 и ал.5 
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
по предложение на Председателя на Общински съвет – Варна с вх..№ ОС -
10-9303/31/07.06.2010 г., Общински съвет – Варна приема изменение и 
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския 



съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, както следва: 

1. Прекратява действието на ВрК „Наименования” т.19 от чл.17, ал.2 
от действащият Правилник за организацията и дейността на Общинския 
съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

2. Прекратява действието на ПК „Култура, вероизповедание, медии” 
т.10 от чл.17, ал.2 от действащият Правилник за организацията и дейността 
на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 

3. Създава се нова ПК с наименование „Култура и духовно развитие”. 
4. Променя се съдържанието на чл.17, ал.2 от действащия „Правилник 

за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, както 
следва: 

 
1. ПК „Финанси и бюджет” 
2. ПК „Архитектура, строителство, устройство, организация и 

развитие на територията на общината и населените места” 
3. ПК „Благоустройство и комунални дейности” 
4. ПК „Собственост и стопанство” 
5. ПК „Здравеопазване” 
6. ПК „Социални дейности и жилищна политика” 
7. ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност” 
8. ПК „Транспорт” 
9. ПК „Обществен ред и сигурност” 
10. ПК „Наука и образование” 
11. ПК „Младежки дейности и спорт” 
12. ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество” 
13. ПК „Правна комисия” 
14. ПК „Култура и духовно развитие” 
15. ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда” 
16. ВрК „Борба с корупцията и корупционните практики” 
17. ВрК „Структури и общинска администрация” 
18. ВрК „Изработване на проект на правилник за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация” 

 

/за – 28, против – 4, въздържали се – 3/ 
 



VІ. 

   По точка шеста от дневния ред: 
Промени в статута, ръководствата и съставите на ПК и ВрК 

към Общински съвет – Варна. 
Докл.: Н. АПОСТОЛОВ –  

  Председател ОбС 
 

Николай АПОСТОЛОВ 

Предложението на г-жа Евгения Александрова, при гласуване на 

дневния ред на днешното заседание на ОбС, беше да започнем с комисията 

по финанси и бюджет. 

 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

Като ръководител на нашата група, заявявам че бихме искали да 

започнем точно с финансовата комисия, защото както беше казал един 

финансист от миналото, във всяко едно правителство има финансово 

министерство и всички останали. Най-важните неща се случват в тази 

комисия. Варна се нарежда на първо място по корупция, както по 

Черноморието, така и в Североизточна България. Националната политика 

на партия „ГЕРБ” и партия „АТАКА” именно се бори срещу тази корупция, 

която намира в лицето на тройната коалиция на БСП, ДПС и НДСВ. Бихме 

искали с избора на Николай Апостолов да предложим смяната на всички 

председатели от БСП и от ДПС и тъй като фигурата на Янко Станев е 

ключова и тъй като комисията е ключова, именно затова бихме искали да 

започнем с тази смяна. Бихме искали и това беше нашето предложение да 

се сменят председателите оглавявани от колеги от ДПС и от БСП.  Не 

обвиняваме никой колега, че не си върши работата. Още повече, че Варна 

познава достатъчно много  добре такива смени. Вярвам, че има достатъчно 

добре познати представители на бизнеса, както и в редиците на „ГЕРБ” 



виждам финансист № 1 от близкото минало, какъвто е бил няколко пъти в 

Република България – така че можем да изберем друг кандидат. 

Нямам нищо против личността на Янко Станев, просто ние следваме 

нашия принцип. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Тази сутрин беше прочетена декларация от колегите от БСП, с което 

те казаха, че цялата отговорност оттук натам е на ПП „ГЕРБ” за решенията, 

които ще последват. Същите мнения чувам и от представителите на 

останалите политчески сили представени в местния парламент. При така 

създалата се ситуация аз подхождам с необходимата отговорност и много 

внимателно следя сформирането на новия екип, с който аз би трябвало да 

продължа работата за напред, с цел най-добрата защита интересите на 

гражданите на Варна. 

Точно в този ред на мисли, точно на тази сесия, понеже не съм готов 

с най-доброто предложение в тази област, без да засягам никой общински 

съветник от тук присъстващите, не съм направил предложение за смяна на 

председателя на ПК по финанси и бюджет. Смятам, че екипа е много важен 

за успешното преминаване през борда, наречен „глобална икономическа и 

финансова криза”. 

 

Д-р Ивайло МИТКОВСКИ 

Предложението за смяна на Янко Станев е ясно. Г-жа Александрова 

прави ли предложение за избор на нов председател, в лицето на, доколкото 

разбрах, г-н Димо Стоев? 

 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

Бих направила предложение първо да се гласува смяната на 

председателя на финансовата комисия; второ – избор на нов председател. 



Смятам, че няма нищо страшно друг да поеме тази комисия, като и в други 

комисии – това е логичния ход на нещата. Това е много сериозен знак към 

цялото общество, че е сменен просто не само председателят, а просто е 

сменена визията на политическото поведение в гр. Варна. 

Другата година ще имаме избори и нека от сега да си дадем сметка, 

че не можем да декларираме нещата другата година, те трябва да са 

почнали още от тази година. 

Вярвам, че със смяната и с вземането на ръководството на „ГЕРБ” и 

присъединяването плътно, безрезрвно, безусловно, както беше казал 

нашият лидер на ПП „АТАКА” към ръководството на „ГЕРБ” – така че ние 

трябва и можем да дадем един много ясен знак на обществото специално в 

гр. Варна, че нещата ще бъдат изменени. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Първо, явил съм се на избори, подкрепяйки кмета Кирил Йорданов и 

програмата, която той защити пред варненци. 

Второ, тази програма е станала програма на ОбС чрез залагането й в 

плана за развитие на гр. Варна до 2013 г. 

Трето, всичко това, което е в посока на изпълнение на този проект за 

Варна среща моята подкрепа. Независимо от това кой оглавява, кой не 

оглавява; кой е в опозиция и кой не е в опозиция. Така че, аз бих желал, ако 

ще водим политически дебат, той да се води в тази плоскост, която 

наистина е интересна. 

Дейността на комисията е в посока да изпълнява решенията, 

предложенията на кмета, на общинските съветници и всички останали, 

които имат право; да ги съгласува с тези програми, които са приети и за 

които избирателите са ме изпратили тук. Никой не може да ме отклони от 

това да гласувам за нещата, за които избирателите са ме изпратили тук. 

Благодаря. 



Веселин МАРЕШКИ 

От последното изказване останах с впечатление, че г-н Янко Станев и 

ДПС следват тяхната политика, а ГЕРБ твърдо застават зад тази политика и 

ще продължават да я следват до края на мандата. Ние твърдо смятаме, че не 

е това пътя, който бяхме поели когато говорихме, че трябва да се избере 

нов председател на ОбС и съответно да се търси нова политика. Новата 

политика без смяна на кадрите не може да стане. ПК по финанси е наистина 

една от най-важните, вижда се че г-н Станев няма намерение да прави 

промени и смята да върви в пътя, по който е избан от избирателите; всички 

останали обаче, включително и ГЕРБ не са били избрани с тази политика.  

Мисля, че още повече след това изказване, ние нямаме право да я 

подкрепяме с гласуване и още по-малко пък да я следваме, за да може на 

следващите избори да се окаже, че единствено Янко Станев си изпълнява 

обещанията. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Не знам да сме упълномощавали от името на ПП „ГЕРБ” г-н 

Марешки. 

 

Доц. Константин ТРОШЕВ 

Струва ми се, че тази дискусия ни отклонява от същинската работа. 

Нашата група моли за 10 мин.почивка. 

 

Общинските съветници ползваха 10 мин.почивка за времето от 15.00 

до 15.10 ч. 

Николай АПОСТОЛОВ 

В залата има 36 общински съветници, имаме необходимия кворум, 

можем да започнем работа. 



Други мнения и съображения по предложението, направено от г-жа 

Александрова? 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Предлагам да приключим с дискусиите и да се гласува. 

 

Процедурното предложение на г-н Симеонов бе прието с резултати 

от гласуването: за – 33, против – 0, въздържали се – 0. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Преминаваме в режим на явно гласуване. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 

ПРОЕКТ    ЗА    РЕШЕНИЕ : 

2298-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, чл.20, ал.1, т.2  от 
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”,  
Общински съвет - Варна освобождава председателя на ПК „Финанси и 
бюджет” – Янко Петров Станев. 

/за – 13, против – 8, въздържали се – 15/ 

Решението не се приема. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 

Продължаваме по предложенията, които следват от мое име: 

„На основание чл. 25 ЗМСМА, чл. 17, ал. 4 и ал. 5 от „Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите 

комисии  и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 

съвет – Варна избира за председател на ПК „Култура и духовно развитие” 

общинския съветник доц. Константин Георгиев Трошев.” 



Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2299-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от 
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна избира за председател на ПК „Култура и духовно 
развитие” общинския съветник доц. Константин Георгиев Трошев. 

/за – 28, против – 1, въздържали се – 7/ 
 

Николай АПОСТОЛОВ 

„На основание чл. 21, ал. 1 ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

приема за членове на ПК „Култура и духовно развитие” следните 

общински съветници:  

Председател: доц. Константин Георгиев Трошев 

Членове: Анна Миткова Радева 

   Евгения Александрова Александрова 

   Неделчо Михайлов Димов 

   Владимир Стоянов Трифонов 

   Валентин Христов Милков 

   Станимира Полиева Стаменова 

   Орлин Иванов Симеонов” 

 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2300-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от 
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна приема за членове на ПК „Култура и духовно 
развитие” следните общински съветници:  

Председател: доц. Константин Георгиев Трошев 
Членове: Анна Миткова Радева 
   Евгения Александрова Александрова 



   Неделчо Михайлов Димов 
   Владимир Стоянов Трифонов 
   Валентин Христов Милков 
   Станимира Полиева Стаменова 
   Орлин Иванов Симеонов 
/за – 36, против – 0, въздържали се – 4/ 

 
Николай АПОСТОЛОВ 

         На основание чл. 21, ал. 1, т.1,  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 прекратява действието   на   специализирана 
комисия  „Комисия за извършване на проверка за установяване на 
конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на 
конфликт на интереси”  -  в състав от трима члена, създадена с решение на 
Общинския съвет – Варна № 1166-3 (13)/18.02.2009 г. 
 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2301-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1,  ЗМСМА и чл. 17, ал. 5  от 
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет - Варна прекратява действието   на   специализирана 
комисия  „Комисия за извършване на проверка за установяване на 
конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на 
конфликт на интереси”  -  в състав от трима члена, създадена с решение на 
Общинския съвет – Варна № 1166-3 (13)/18.02.2009 г. 

/за – 33, против – 2, въздържали се – 3/ 

 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 На основание чл. 21, ал.1, т.1, чл. 48, ал. 1, чл. 49 и чл. 50  ЗМСМА и 

чл. 17, ал. 1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и 
разкриване на конфликт на интереси,   Общински съвет - Варна създава 
нова комисия с наименование:  ПК  „Предотвратяване и разкриване на 
конфликт на интереси”. 



Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

               2302-6. На основание чл. 21, ал.1, т. 1, чл. 48, ал. 1, чл. 49 и чл. 
50  ЗМСМА и чл. 17, ал. 4 от „Правилник за организацията и дейността на 
Общинския съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация”, чл.25, ал. 2, т. 3 от Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси,  Общински съвет 
- Варна създава нова комисия с наименование:  ПК  „Предотвратяване и 
разкриване на конфликт на интереси”. 

   /за – 35, против – 3, въздържали се – 0/ 

        

 
 

Николай АПОСТОЛОВ 

          „На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 17 от „Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”,  
Общински съвет - Варна създава нова ал. 3 в чл. 17 от  „Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация”, със следния текст: 

- чл. 17, ал. 3:  „Общинският съвет избира от своя състав, съгласно 
чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт 
на интереси, постоянно действаща комисия към Общинския съвет с 
наименование: „ПК „Предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси”.” 

 Съществуващата ал. 3 става ал. 4, съществуващата ал. 4 става ал. 5, 
съществуващата ал. 5 става ал. 6, съществуващата ал. 6 става ал. 7. 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

              2303-6.  На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 17 от 
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”,  
Общински съвет - Варна създава нова ал. 3 в чл. 17 от  „Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация”, със следния текст: 



- чл. 17, ал. 3:  „Общинският съвет избира от своя състав, съгласно 
чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт 
на интереси, постоянно действаща комисия към Общинския съвет с 
наименование: „ПК „Предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси”.” 

 Съществуващата ал. 3 става ал. 4, съществуващата ал. 4 става ал. 5, 
съществуващата ал. 5 става ал. 6, съществуващата ал. 6 става ал. 7. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 3/ 

           

 
Николай АПОСТОЛОВ 

         „На основание чл. 21, ал. 1, т. 3,  чл. 48, ал. 1, чл.49 и чл.50  ЗМСМА 
и чл. 17, ал. 5 и чл.19, ал.1 от „Правилник за организацията и дейността на 
Общинския съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация”, Общински съвет - Варна предлага следните 
общински съветници за членове на  ПК  „Предотвратяване и разкриване на 
конфликт на интереси”: 

1. Орлин Иванов Симеонов 
2. Владимир Велчев Тонев 
3. Цветелина Тодорова Тънмазова” 
 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

         2304-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1,  чл. 48, ал. 1, чл. 49 и чл. 50  
ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 и чл. 19 от „Правилник за организацията и 
дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет - 
Варна предлага следните общински съветници за членове на  ПК  
„Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”: 

1. Орлин Иванов Симеонов 
2. Владимир Велчев Тонев 
3. Цветелина Тодорова Тънмазова 

/за – 28, против – 1, въздържали се –3/ 

 

 



Николай АПОСТОЛОВ 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл.19, ал.1 от 
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет - Варна предлага за председател на   ПК  
„Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” общинския 
съветник Цветелина Тодорова Тънмазова.” 

 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

2305-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19 от 
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет - Варна предлага за председател на   ПК  
„Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” общинския 
съветник Цветелина Тодорова Тънмазова. 

/за – 28, против – 1, въздържали се – 3/ 

 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, чл.20, ал.1, т.2  от 

„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”,  

Общински съвет - Варна освобождава председателя на ПК „Собственост и 

стопанство” – Валерия Александрова Ангелова.” 

Първото гласуване по гореописания проект за решение завърши с 

резултати: за – 16, против – 10, въздържали се – 3 – не се приема. Г-н 

Николай Апостолов оспори описаните резултати, последва поименно явно 

гласуване, завършило с резултати: за – 18, против – 15, въздържали се – 

5, отсъстват – 3 – предложението не се приема за решение на ОбС. 

 



ПРОЕКТ    ЗА    РЕШЕНИЕ : 

2306-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, чл.20, ал.1, т.2  от 
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”,  
Общински съвет - Варна освобождава председателя на ПК „Собственост и 
стопанство” – Валерия Александрова Ангелова. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 18, против – 15, въздържали се – 5, отсъстват - 3/ 
Решението не се приема. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 

        „На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, чл.20, ал.1, т.2  от 
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”,  
Общински съвет - Варна освобождава председателя на ПК 
„Здравеопазване” – Анелия Димитрова Клисарова.” 

Първото гласуване по гореописания проект за решение завърши с 

резултати: за – 29, против – 5, въздържали се – 3. Г-н  Панко Анчев 

оспори описаните резултати, последва поименно явно гласуване, 

завършило с резултати: за – 26, против – 8, въздържали се – 2, 

отсъстват – 14, не участва в гласуването - 1 – предложението се приема 

за решение на ОбС. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2307-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, чл.20, ал.1, т.2  от 
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”,  
Общински съвет - Варна освобождава председателя на ПК 
„Здравеопазване” – Анелия Димитрова Клисарова. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 8, въздържали се – 2, отсъстват – 14, 
не участва в гласуването – 1/ 



       Николай АПОСТОЛОВ 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, 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 за  председател на ПК „Здравеопазване” – Ивайло 

Христов Митковски.” 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2308-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, 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 за  председател на ПК „Здравеопазване” – 
д-р Ивайло Христов Митковски. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 8/ 

 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, чл.20, ал.1, т.2  от 

„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 

Общински съвет - Варна освобождава председателя на ПК „Социални 

дейности и жилищна политика” – Анна Миткова Радева.” 

 

Първото гласуване по гореописания проект за решение завърши с 

резултати: за – 27, против – 0, въздържали се – 9. Г-ца Станимира 

Стаменова оспори описаните резултати, последва поименно явно 

гласуване, завършило с резултати: за – 23, против – 3, въздържали се – 8, 

отсъстват – 17 – предложението не се приема за решение на ОбС. 

 



ПРОЕКТ    ЗА    РЕШЕНИЕ: 

2309-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, чл.20, ал.1, т.2  
от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет - Варна освобождава председателя на 
ПК „Социални дейности и жилищна политика” – Анна Миткова Радева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 23, против – 3, въздържали се – 8, отсъстват - 17/ 
Решението не се приема. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА,чл.20, ал.1, т.2  от 

„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 

Общински съвет - Варна Общински съвет - Варна освобождава 

председателя на ПК „Младежки дейности и спорт” – Тодор Иванов 

Мутафов.” 

Първото гласуване по гореописания проект за решение завърши с 

резултати: за – 25, против – 3, въздържали се – 5.  Г-н Николай 

Апостолов оспори описаните резултати, последва поименно явно 

гласуване, завършило с резултати: за – 27, против – 2, въздържали се – 7, 

отсъстват – 15 – предложението се приема за решение на ОбС. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2310-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА,чл.20, ал.1, т.2  
от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет - Варна Общински съвет - Варна 
освобождава председателя на ПК „Младежки дейности и спорт” – Тодор 
Иванов Мутафов. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 2, въздържали се – 7, отсъстват - 15/ 



 Николай АПОСТОЛОВ 

 „На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, 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 за  председател на ПК „Младежки дейности и спорт” 

– Павел Алексеев Христов.” 

Първото гласуване завърши с резултати: за – 27, против – 4, 

въздържали се – 1, които бяха оспорени от общинския съветник Панко 

Анчев. Последва поименно явно гласуване, завършило с резултати: за – 25, 

против – 2, въздържали се – 7, отсъстват – 17 – не се приема за решение 

на ОбС. 

 Описаните по-горе  резултати от поименното гласуване, 

първоначално бяха обявени погрешно: за – 26, против – 2, въздържали се – 

7, отсъстват – 16, на което се противопостави общинския съветник 

Веселин Марешки. След повторно преброяване на списъка с гласувалите 

общински съветници, председателят на ОбС обяви, че е допусната 

грешка при изброяването на вота на същите и обяви окончателни 

резултати от гласуването: за – 25, против – 2, въздържали се – 7, 

отсъстват – 17. 

ПРОЕКТ   ЗА   РЕШЕНИЕ : 

2311-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, 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 за  председател на ПК „Младежки 
дейности и спорт” – Павел Алексеев Христов.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 25, против – 2, въздържали се – 7, отсъстват - 17/ 
Решението не се приема. 

 
 По искане на общинските съветници от БСП, председателят на 

ОбС обяви почивка от 10 мин.за времето от 16.10 до 16.20 ч.   



 След кратки изказвания от общинските съветници Панко Анчев, 

Николай Апостолов, Огнян Къчев, Пламен Пенев, без да постъпват 

конкретни предложения, общинският съветник Неделчо Михайлов направи 

предложение за председател на ПК по младежки дейности и спорт да бъде 

избран Николай Купенов Пашов от ПП „ГЕРБ”; г-н Н. Апостолов обяви, че 

това е кандидутарута и на ПП „ГЕРБ”. 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

     2312-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, 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 за  председател на ПК „Младежки 
дейности и спорт” Николай Купенов Пашов.  

             /за – 29, против – 0, въздържали се – 1/ 
 Доц. Константин ТРОШЕВ 

   Позволете ми, в края на днешното заседание на ОбС да изкажа, като 

председател новоизбран на ПК по култура и духовно развитие благодарност 

към г-н Панко Анчев – почетен доктор по литература на Литературния 

институт в Москва за работата, която досега той е свършил, 

председателствайки тази комисия вече втори мандат. Това е един опитен 

общински съветник, с приноси и аз се надявам, че и в бъдещи ще работя с 

него в комисията, използвайки неговия опит. 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2313-6. На основание чл. 54, ал. 2 от „Правилник за организацията 
и дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, Общинският съвет – 
Варна прекъсва работата на Двадесет и четвъртото заседание на 
Общинския съвет и решава същото да продължи на 24 юни 2010 г. от 09.00 
ч. в Пленарна зала на Община Варна, с останалите точки от приетия 
дневен ред. 

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



ВТОРИ ДЕН – 24.06.2010 г. 

09.00 – 18.00 ч. 

 

Присъстват  40 общински съветници, отсъстват 11 общински 

съветници: 

проф. Анелия Димитрова КЛИСАРОВА – изв.причини 

Борислав Гуцанов ГУЦАНОВ 

Добромир Гичев КОНДОВ 

Драгомир Демиров  ДОНЧЕВ 

Иван Стоянов СЛАВКОВ 

Йорданка Милева НЕСТОРОВА – изв.причини 

Медиха Енвер МЕХМЕД-ХАМЗА – изв.причини 

Неделчо Михайлов ДИМОВ – изв.причини 

Павел Алексиев ХРИСТОВ – изв.причини 

Павел Петров КЮРЧЕВ – изв.причини 

Цветелина Тодорова ТЪНМАЗОВА – изв.причини 

 

VІІ. 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Собственост и стопанство”  относно:  
 - одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с 
която е определена пазарна стойност във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
35.50 м2 ид. части от  ПИ № 10135.3512.11, идентичен с  УПИ V –общ.обсл. 
целия с  площ 1 118.00 м2, с административен  гр. Варна, ж.к. „Младост” І 
м.р., кв. 2  на ЕТ „Лоренцо Пламен Стефанов”; 

– одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, 
с която е определена пазарна стойност във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
75.00 м2 ид. части от  ПИ № 10135.3512.11, идентичен с  УПИ V –общ.обсл. 
целия с  площ 1 118.00 м2,  с административен  гр. Варна, ж.к. „Младост” 
І м.р., кв. 2  на ЕТ „Лоренцо Пламен Стефанов”; 



– одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, 
с която е определена пазарна стойност във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
35.50 м2 ид. части от ПИ № 10135.3512.11, идентичен с  УПИ V –общ.обсл. 
целия с  площ 1 118.00 м2,  с административен  гр. Варна, ж.к. „Младост” І 
м.р., кв. 2  на Валентин Йорданов Йорданов; 

– одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, 
с която е определена пазарна стойност във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
45.00  м2 ид. части от  ПИ № 10135.3512.11, идентичен с  УПИ V –общ.обсл. 
целия с  площ 1 118.00 м2, с административен  гр. Варна, ж.к. „Младост” І 
м.р., кв. 2  на ЕТ „БАНЧЕВ – СТЕФАН БАНЧЕВ”; 

– одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, 
с която е определена пазарна стойност във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
44.00 м2 ид. части от ПИ № 10135.3512.11, идентичен с  УПИ V –общ.обсл. 
целия с  площ 1 118.00 м2,  с административен  гр. Варна, ж.к. „Младост” І 
м.р., кв. 2  на ЕТ „САВАДАН – ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ”; 

– одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, 
с която е определена пазарна стойност във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
ПИ № 10135.3515.137 с площ 171 м2,  с административен  гр. Варна, ул. 
„Вярност” № 8 (осем)  на Томислав Антонов Иванов (47.24 ид. части/171), 
Вяра Томиславова Антонова – Кръстева (61.88 ид. части/171) и Георги 
Томиславов Антонов  (61.88 ид. части/171); 

– одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, 
с която е определена пазарна стойност и във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
494.00 м2  идеални части от УПИ ХХХІІІ-424  целия с площ  1174.00 м2, 
находящ се в гр. Варна, с.о „Пчелина”, кв. 18; 
 

–  приемане на годишния  финансов отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2008 и 2009 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на 
одитори за 2009 и 2010 г. на: 
   * Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение – Варна” ЕООД; 
   * “Амбулатория групова практика за специализирана 
медицинска помощ център за психично здраве – Варна” ЕООД; 



   * “Диагностично-консултативен център ІV - Варна” ЕООД; 
   * “Диагностично консултативен център V Варна – “Света 
Екатерина” ЕООД; 
   * “Дезинфекционна станция - Варна” ЕАД; 
 

–  възлагане на Кмета на Община Варна изготвяне на правен, 
финансово-икономически и социален анализ, програма за необходимостта 
от съществуването на всички здравни търговски дружества собственост на 
Община Варна; 

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

и разходи за 2009 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 
на съвети на директори и контрольори и избиране на одитори за 2010 г. на: 
     * “Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение “Проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД; 
     * “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със 
стационар – “д-р Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД; 
     * “Диагностично консултативен център І – “Света 
Клементина” – Варна” ЕООД; 
 

–   проведена процедура за предоставяне на концесия за строителство 
– даване на разрешение за изграждане и извършване на дейност за 
задоволяване на обществени потребности посредством съответните форми 
на стопанска експлоатация в сграда представляваща подземен паркинг-
гараж в незастроен недвижим имот – публична общински собственост, 
находящ се в град Варна, ул. “Братя Миладинови”, представляващ УПИ ІІ 
– за подземен паркинг – гараж, подрайон: 1, кв. 440 с площ 3 650 м2, 
съгласно АОС № 4981/14.05.2008 г.; 

– провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
части от имоти-публична общинска собственост, представляващи 
зъболекарски кабинети за срок от 5 (пет) години при стартови месечни 
наемни цени, определена съгласно чл. 3 от “Методика за определяне на 
стартови базисни  цени при обявяване на публичен търг или публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи – 
общинска собственост”; 

– одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и 
продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ-
633, целият с площ 440,00 кв.м., кв.30, с.Тополи, Община Варна, 
ул.”Тракийска”№28; 

– одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна 
общинска собственост, представляващ УПИ VІ-общ., с площ 730,00 кв.м., 
кв.24, с.Звездица, Община Варна, при граници: улица по регулация, УПИ 



V-206, УПИ VІІ-общ., улица по регулация; 
–  одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и 

провеждани на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот  
УПИ Х с площ 518.00 м2, находящ се в с. Тополи, ул. „Д-р Липов”, кв. 19, 
при граници: УПИ ІХ-741, ул. „Д-р Липов”,  УПИ ХІ, УПИ ХVІІІ и УПИ 
ХІХ-725; 

–  одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
57.00 м2 идеални части от  ПИ  с идентификатор  № 10135.3513.381 целия с 
площ 129.00 м2,  с административен адрес, гр. Варна, ул. „Чинар” № 30; 

–  одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
58.00 м2 идеални части от ПИ 10135.2510.669 целия с площ  613.00 м2,  с 
административен адрес  гр. Варна, местност „Добрева чешма”; 

–  одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
312.00  м2 идеални части от ПИ 10135.5403.120 целия с площ  1 312.00 м2, с 
административен адрес  гр. Варна, кв. Галата, местност „Боровец-юг”; 

–  одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 277.00 м2  ид. части от ПИ с идентификатор 10135.2515.24 
целия с площ  3 327.00 м2, с административен адрес гр. Варна, с.о „Ален 
мак”; 

–  изменение на “Наредба за реда, за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество”; 

–  бракуване на ДМА собственост на „Диагностично консултативен 
център V – Варна – „Света Екатерина” ЕООД; 

–  учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно  
читалище “Явин” - гр. Варна върху част от имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Хъшове” № 2 ъгъла с ул. „Мануш 
войвода”, 12-ти, п.р. по плана на гр. Варна, кв. 189, за срок от 10 години; 

– одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и  
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна 
общинска собственост, представляващ УПИ ІV-общ., с площ 889,00 кв.м., 
кв.34, с.Каменар, Община Варна, при граници: улица, улица, УПИ V-349, 
УПИ ІІІ-351; 

–  одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и 
продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ 32,08 кв.м. 
ид.ч. от  ПИ №10135.5502.46, целият с площ 394,00 кв.м., гр.Варна, 
ул.”Белгород”№7; 
 
          - приемане на годишния  финансов отчет, баланс и отчет за приходи 



и разходи за 2009 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 
на съвети на директори и контрольори и избиране на одитори за 2010 г. на: 
   * “Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД 
   - приемане на годишния  финансов отчет, баланс и отчет за приходи 
и разходи за 2009 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 
на съвети на директори и контрольори и избиране на одитори за 2010 г. на: 

* “Пазари” ЕАД – Варна; 
*“Диагностично консултативен център “Свети Иван Рилски” – 

Аспарухово - Варна” ЕООД; 
* “Общинска охранителна фирма” ЕАД; 

   - приемане на годишния  финансов отчет, баланс и отчет за приходи 
и разходи за 2009 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 
на съвети на директори и контрольори и избиране на одитори за 2010 г. на: 

* “Дворец на културата и спорта” ЕАД за 2009 г. 
* “Дентален център І Варна” ЕООД за 2009 г.  
*  “Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД за 2009 г.  
* “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – 

Варна” ЕООД за 2009 г.  
          * “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със 
стационар” ЕООД за 2009 г.; 
             - приемане на годишния  финансов отчет, баланс и отчет за приходи 
и разходи за 2009 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 
на съвети на директори и контрольори и избиране на одитори за 2010 г. на: 

  * “Обреди” ЕООД; 
  *  “Жилфонд” ЕООД – Варна; 
  * “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД; 
  * “Ученическо и столово хранене” ЕАД; 
  * “Дезинфекционна станция - Варна” ЕАД; 
  * “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД; 

                 * “Градски транспорт” ЕАД. 
 

–  одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и 
продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ 72,17кв.м. 
ид.ч. от ПИ №10135.5505.364, целият с площ 381,00кв.м., кв.Аспарухово, 
гр.Варна, ул.”Мара Гидик” № 63;  

–  одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти и 
продажба на 625,00 кв.м. ид.ч. от имот-частна общинска собственост, 
представляващ УПИ ХІ-общ., целият с площ 1 310,00 кв.м., кв.6а, 
с.Звездица, Община Варна, ул.”Еридан”№21; 

–  увеличаване и одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител 
на имоти и продажба на частта на Община Варна,  50.00 м2 идеални части 
от ПИ 10135.2510.486  целия с площ  559.00   м2,  с административен адрес  
гр. Варна, с.о „Добрева чешма”; 



–  одобряване на пазарната оценка изготвена от оценител на имоти и 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 223,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5549.1416, с площ 2 226,00 
кв.м., с.о.”Прибой”, гр.Варна, при граници: ПИ №5012.46, ПИ №5549.1417, 
ПИ №5549.2286, ПИ №5549.9547, ПИ №5549.1415; 

–  отмяна на Решения на Общински съвет - Варна №№ 1616-5 и 1617-
5 по Протокол №17/13,14.10.09 г., одобряване на пазарна оценка изготвена 
от оценител на имоти и прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна, представляваща  125,00 кв.м. ид.ч. от ПИ 
№10135.3515.1769, целият с площ 265,00 кв.м., ул.”Фантазия”40, м/у бл.77 
и бл.78, ж.к.”Трошево”, гр.Варна, при граници:ПИ №3515.392, ПИ 
№3515.594;  

– увеличаване и одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител 
на имоти и прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на 
Община Варна, представляваща 95,00 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2623.4208, 
с площ 773,00 кв.м., с.о. “Горна Трака”, гр.Варна, при граници: ПИ 
№2623.770, ПИ № 2623.4150, ПИ №2623.4152, ПИ №2623.9522, ПИ 
№2623.8862; 

– увеличаване и одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител 
на имоти и прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на 
Община Варна, представляваща 90,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2515.3344, с 
площ 630,00кв.м., м-ст”Ален мак”, гр.Варна, при граници: ПИ №2515.728, 
ПИ №2515.9553, ПИ №2515.727, ПИ №2515.9672, ПИ №2515.9536; 
   - учредяване на безвъзмездно право на ползване  на Народно 
читалище „Искра”-гр.Варна върху имот-частна общинска собственост, 
самостоятелен обект – Народно читалище „Искра” с идентификатор № 
10135.3517.446.1.1 със застроена площ 202,60 кв.м.,  находящ се на І-ви 
етаж от жилищна сграда, изградена в имот с идентификатор № 
10135.3517.446 (стар парцел ІV), ул. „Капитан Райчо” № 103, по плана на 
15-ти п.р. на гр. Варна. Безвъзмездното право на ползване се учредява на 
Народно читалище „Искра”-гр. Варна за срок от 10 (десет) години. 
            - възлагане на Кмета на Община Варна извършване на анализ и 
преценка от бъдеща възможност за преобразуване на “Жилфонд” ЕООД – 
Варна от Търговско дружество в Общинско предприятие, както и 
определяне обема и предмета на дейност на предприятието. 
   - възлагане на Кмета на Община Варна извършване на анализ и 
преценка от бъдеща възможност за преобразуване на “Дезинфекционна 
станция” ЕАД от Търговско дружество в Общинско предприятие, както и 
определяне обема и предмета на дейност на предприятието. 

Докл.: В. АНГЕЛОВА –          
Председател ПК 



След представянето им от председателката на комисията, по 

първите осем проекто-решения от ПК по собственост и стопанство не 

постъпиха конкретни предложения за промени, изменения, допълнения. 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 36  /23 и 24.06.2010 г/. 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2315-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
пред. 2  във връзка с чл. 22, ал. 3 от  ЗОС  и във връзка с реализиране на  
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
35.50 (тридесет и пет цяло и петдесет стотни) м2 ид. части от  Поземлен 
имот с идентификатор № 10135.3512.11(десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и дванадесет.единадесет), идентичен с  УПИ V –

общ.обсл. целия с  площ 1 118.00 (хиляда сто и осемнадесет) м2, с 
административен  гр. Варна, ж.к. „Младост” І м.р., кв. 2  на ЕТ „Лоренцо 
Пламен Стефанов”, представлявано и управлявано от Пламен Йорданов 
Стефанов, ЕГН   и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
39785/23.02.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка 
изготвена от оценител на имоти, с която е определена пазарна 
стойност на гореописания имот в размер на 12 250.00 (дванадесет хиляди 
двеста и петдесет) лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  
345.07 (триста четиридесет и четири лева и седемдесет и девет стотинки) 
лева. 

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

2316-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
пред. 2  във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС  и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
75.00 (седемдесет и пет) м2 ид. части от  Поземлен имот с идентификатор № 
10135.3512.11(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
дванадесет.единадесет), идентичен с  УПИ V –общ.обсл. целия с  площ 1 118.00 
(хиляда сто и осемнадесет) м2,  с административен гр. Варна, ж.к. 
„Младост” І м.р., кв. 2  на ЕТ „Лоренцо Пламен Стефанов”, 
представлявано и управлявано от Пламен Йорданов Стефанов, ЕГН 



  и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
39782/23.02.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка 
изготвена от оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на 
гореописания имот в размер на 25 875.00 (двадесет и пет хиляди 
осемстотин седемдесет и пет) лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 
(един) м2  345.00(триста четиридесет и пет) лева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

2317-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
пред. 2  във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
35.50 (тридесет и пет цяло и петдесет стотни) м2 ид. части от  Поземлен 
имот с идентификатор № 10135.3512.11(десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и дванадесет.единадесет), идентичен с  УПИ V –

общ.обсл. целия с  площ 1 118.00 (хиляда сто и осемнадесет) м2,  с 
административен гр. Варна, ж.к. „Младост” І м.р., кв. 2  на Валентин 
Йорданов Йорданов и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО 39610/23.02.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка 
изготвена от оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на 
гореописания имот в размер на 12 240.00 (дванадесет хиляди двеста и 
четиридесет) лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  344.79 
(триста четиридесет и четири лева и седемдесет и девет стотинки) лева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

2318-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
пред. 2  във връзка с чл. 22, ал. 3 от  ЗОС  и  във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
45.00 (четиридесет и пет) м2 ид. части от  Поземлен имот с идентификатор 
№ 10135.3512.11(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
дванадесет.единадесет), идентичен с  УПИ V –общ.обсл. целия с  площ 1 118.00 
(хиляда сто и осемнадесет) м2, с административен  гр. Варна, ж.к. 
„Младост” І м.р., кв. 2  на ЕТ „БАНЧЕВ – СТЕФАН БАНЧЕВ”, 
представлявано и управлявано от Стефан Йосифов Банчев, ЕГН   и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 39889/07.10.09 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена от оценител 



на имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в 
размер на  15 530.00 (петнадесет хиляди  петстотин и тридесет) лева, без 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  345.11 (триста четиридесет и пет 
лева и единадесет стотинки) лева. 

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

2319-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
пред. 2  във връзка с чл. 22, ал. 3 от  ЗОС  и във връзка с реализиране на  
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
44.00 (четиридесет и четири) м2 ид. части от  Поземлен имот с 
идентификатор № 10135.3512.11(десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и дванадесет.единадесет), идентичен с  УПИ V –общ.обсл. 
целия с  площ 1 118.00 (хиляда сто и осемнадесет) м2,  с административен 
гр. Варна, ж.к. „Младост” І м.р., кв. 2  на ЕТ „САВАДАН – ВАЛЕНТИН 
ЙОРДАНОВ”, представлявана от Валентин Йорданов Йорданов, ЕГН   
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
39603/23.02.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка 
изготвена от оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на 
гореописания имот в размер на  15 180.00 (петнадесет хиляди сто и 
осемдесет) лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  345.00 
(триста четиридесет и пет) лева. 

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

2320-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
пред. 2  във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС  и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
Поземлен имот с идентификатор № 10135.3515.137(десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.сто тридесет и седем) с 
площ 171 (сто седемдесет и едно) м2,  с административен  гр. Варна, ул. 
„Вярност” № 8 (осем)  на Томислав Антонов Иванов (47.24 ид. части/171), 
Вяра Томиславова Антонова – Кръстева (61.88 ид. части/171) и Георги 
Томиславов Антонов  (61.88 ид. части/171) и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ЗАО49263/23.02.2010 г.  Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която е 
определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на  84 759.00 



(осемдесет и четири хиляди седемстотин петдесет и девет) лева, без ДДС, 
при пазарна стойност на 1 (един) м2 495.67 (четиристотин деветдесет и пет 
лева и шестдесет и седем стотинки) лева. 

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

2321-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 13577/23.02.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
494.00  (четиристотин деветдесет и четири) м2 идеални части от УПИ 
ХХХІІІ-424 (тридесет и три-четиристотин двадесет и четири) целия с площ 
1174.00 (хиляда сто седемдесет и четири) м2, с административен адрес, гр. 
Варна, с.о „Пчелина”, кв. 18, в размер на  27 080.00 (двадесет и седем 
хиляди и седемдесет) лева, без включено ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/ 

2322-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО  
13577/23.02.2010 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Стефан Илиев Панайотов, ЕГН  , л.к. №   издадена на 16.01.2002 г. от 
МВР Варна, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, гр. Варна, с.о „Пчелина”, кв. 18 
представляващ 494.00  (четиристотин деветдесет и четири) м2 идеални 
части от УПИ ХХХІІІ-424 (тридесет и три-четиристотин двадесет и четири) 
целия с площ 1174.00 (хиляда сто седемдесет и четири) м2, при граници 
на имота:УПИ ХХХV- „за общ. обслужващи и социални дейности”, (тридесет и пет за общ. 

обслужващи и социални дейности”), УПИ ХХХІV (тридесет и четири) – „тр.т”, улица 
по регулация, УПИ ХХХІІ (тридесет и две) – „за озеленяване”, улица по 
регулация  на съсобственика  Стефан Илиев Панайотов, ЕГН  

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 4733/30.10.2007 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от   27 080.00 (двадесет и седем хиляди и седемдесет) лева, без 
включено ДДС. 



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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 25/ 

 
 
 

Валерия АНГЕЛОВА 

Колеги, следват няколко решения на общински търговски дружества, 

с които приемаме годишни отчети и баланси, освобождаваме от 

отговорност управители и контрольори на дружествата, както и 

провеждане на избор на одитор и експерт-счетоводител. Моля, ако 

адвокат-доверениците считат, че няма пречки, за съгласието на колегите да 

гласуваме анблок решенията за съответното дружество. 

Общинските съветници приеха процедурното предложение на г-ца 

Ангелова с резултати от гласуването: за – 29, против – 0, въздържали се 

– 0. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2323-7-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 
1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна” ЕООД, ЕИК 000091879, за 2009 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/ 
 
2323-7-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна 
освобождава от отговорност д-р Руслан Тошев – управител на 
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – 
Варна” ЕООД за 2009 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/ 



 
2323-7-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 

и чл. 145 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност 
контрольора на “Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение – Варна” ЕООД д-р Красимир Костадинов за периода 01.01.09 г. 
до 31.12.09 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/ 
 
2323-7-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 

146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира “ТУРЕКСПЕРТ” ООД – 
ВАРНА за извършване на одиторски контрол на “Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД за 2010 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/ 

 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

 Проект за решение: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 44 ал. 1 т. 7 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
изготвяне на правен, финансово-икономически и социален анализ, 
програма за необходимостта от съществуването на всички здравни 
търговски дружества собственост на Община Варна. 

Гласуване в комисията: за – 7; против – 2; възд.се – 2; 
Протокол № 50 /17.05.2010 г. 

 

Пламен НАЧКОВ 

И на комисията, и сега заявявам, че от това решение няма да 

произтече нищо. Моите уважения към колегата Севастиянов, който 

предложи този проект за решение, но от предния мандат има взети две 

такива решения, които основния проблем и на тогавашния, и на сегашния 

ОбС е актуализиране състоянието на търговските дружества, с цел 

оптимизиране на тяхната дейност и привличане на повече средства в 

бюджета. Предния мандат и три години от новия мандат Кметът не си е 

направил никакви усилия да свърши нещо, а тук частично му казваме само 

за здравните дружества – аз считам, че една година преди края на мандата 



вземе такова решение и той не го изпълни, ще олекне. Тактично 

администрацията не се занимава с този проблем. 

Моля съветниците да не подкрепяме това решение, от което няма да 

произлезе нищо, с което да облекчи работата на ОбС. 

Предлагам да не подкрепим вземането на такова решение. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Колеги, гласуваме предложението на г-н Пламен Начков да отпадне 

направеното предложение от г-н Стелиян Севастиянов.  

 

Бе извършена поименна проверка на кворума в залата, завършила с 

резултати: присъстват – 29, отсъстват – 22 общински съветници. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Е  : 

2324-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 36 от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна решава проекта за решение от 
ПК „Собственост и стопанство” относно възлагане на Кмета на Община 
Варна изготвяне на правен, финансово-икономически и социален анализ, 
програма за необходимостта от съществуването на всички здравни 
търговски дружества собственост на Община Варна, да отпадне от 
разглеждане от дневния ред. 

/за – 14, против - 1, въздържали се – 11/ 
 

 

След представяне от председателката на ПК „Собственост и 

стопанство” на проектите за решения от т. ХІV до т. ХХVІІІ, не 

постъпиха предложения за промени по проекто-текстовете. 

 

 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2325-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, 
Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Амбулатория 
групова практика за специализирана медицинска помощ център за 
психично здраве – Варна” ЕООД, ЕИК 813154839, за 2009 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/ 

 
2325-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна 
освобождава от отговорност д-р Цветелина Търпоманова – управител на 
“Амбулатория групова практика за специализирана медицинска 
помощ център за психично здраве – Варна” ЕООД за 2009 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/ 

 
2325-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 

и чл. 145 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност 
контрольора на “Амбулатория групова практика за специализирана 
медицинска помощ център за психично здраве – Варна” ЕООД Румяна 
Вълчева за периода 01.01.09 г. до 31.12.09 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/ 
 
2325-7-4.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 

146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира “Ай Си Ар” ЕООД, 
представлявано от д.е.с Светослав Петров Станиславов за извършване на 
одиторски контрол на “Амбулатория групова практика за 
специализирана медицинска помощ център за психично здраве – 
Варна” ЕООД за 2010 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/ 

 
 
 
 
 



2326-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично-консултативен център ІV - 
Варна” ЕООД, ЕИК 813116984, за 2009 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 
 
2326-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност д-р Соня Цекова - управител на 
“Диагностично-консултативен център ІV - Варна” ЕООД, за 2009 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 
 
2326-7-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 

и чл. 145 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
контрольора на “Диагностично-консултативен център ІV - Варна” 
ЕООД д-р Светослав Калчев Калевски за периода 01.01.09 г. до 31.12.09 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 

 
2326-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 

146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира “АКТИВ” ООД, 
представлявано от Надя Енчева Костова – управител, за извършване на 
одиторски контрол на “Диагностично-консултативен център ІV - Варна” 
ЕООД за 2010 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 

 
 
 
 
 

2327-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 
1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично консултативен център V Варна – 
“Света Екатерина” ЕООД, ЕИК 813152934, за 2009 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против - 0, въздържали се – 2, отсъстват – 22/ 
 



2327-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 
1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност д-р Галинка Павлова - управител на 
“Диагностично консултативен център V Варна – „Света Екатерина” 
ЕООД за 2009 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против - 0, въздържали се – 2, отсъстват – 22/ 
 
2327-7-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 

и чл. 145 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
контрольора на “Диагностично консултативен център V Варна – „Света 
Екатерина” ЕООД Ивелина Стоянова за периода 01.01.09 г. до 31.12.09 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против - 0, въздържали се – 2, отсъстват – 22/ 
 
2327-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 

146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира “Ай Си Ар” ЕООД, 
представлявано от д.е.с Светослав Петров Станиславов – управител, за 
извършване на одиторски контрол на “Диагностично консултативен 
център V Варна – „Света Екатерина” ЕООД за 2010 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против - 0, въздържали се – 2, отсъстват – 22/ 

 
 
 

2328-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 
от ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, 
заверен от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на 
“Дезинфекционна станция - Варна” ЕАД, ЕИК 200830126, /заличен 
търговец/, за 2008 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 20/ 
 
2328-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 

от ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Дезинфекционна станция - Варна” ЕАД в 
състав: Виржиния Николова Живкова, Димитър Светлинов  Стоянов, 
Максим Николов Иванов, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 20/ 
 



2328-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 
221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. Никола Бакалов за 
извършване на одиторски контрол на “Дезинфекционна станция - Варна” 
ЕАД за 2009 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
             за – 30, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 20/ 
 
 

Валерия АНГЕЛОВА 

Предлагам проектите за решения за “Специализирана болница по 

акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – 

Варна” ЕООД и другите дружества, които са спорни и проблемни, по 

които на заседанията на ПК по собственост и стопанство са се изказвали 

различни мнения, да се гласуват поотделно. 

Имаме едно процедурно предложение, което аз направих и което 

беше прието – да гласуваме анблок решенията, касаещи търговски 

дружества, които не са проблемни.  

По отношение на тези, за които особени въпроси, да се гласуват 

отделно предложенията. Започват проблемните дружества, затова 

предлагам да ги гледаме поотделно; където колегите са изразявали 

различни позиции по отделните гласувания. 

Процедурното предложение на г-ца Ангелова бе прието с резултати 

от гласуването: за – 20, против – 3, въздържали се – 5. 

Валерия АНГЕЛОВА 

Проект: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с  чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 

доклад за дейността на “Специализирана болница по акушерство и 

гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” 

ЕООД, ЕИК 000090065, за 2009 г. 

Гласуване в комисията: за - 15, против - 0, въздържали се – 2. 



Пламен НАЧКОВ 

Искам да попитам председателката на комисията – под проблемно 

дружество се разбира, защото са гласували двама въздържали се? Защото в 

комисията е минало съвсем нормално обсъждането и може да спестим 

време преди да се вземе решение, и го правя предложение, за следващите 

дружества – конкретно, ако колегите имат съмнения по някое дружество, 

което подлежи на дискусия, можем само за тях да гласуваме отделно; а 

това, че на комисия имало двама „въздържали се”, смятам че не е 

доказателство, че тези колеги ще повлияят върху крайното гласуване, 

защото може и да не са в залата. Нека да го направим, за да спестим време, 

не за друго.... 

 

Цанко ЦВЕТАНОВ 

Колеги, не мога да разбера – преди малко гласувахме да се 

разглеждат поотделно всички дружества, сега какво правим... 

 

Снежана ДОНЕВА – председателстваща заседанието 

Има ново предложение, по Правилника на трябва да гласуваме 

предложението на г-н Начков. 

Процедурното предложение на г-н Начков бе прието с резултати 

от гласуването: за – 21, против – 1, въздържали се – 6. 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2329-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с  чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” 
ЕООД, ЕИК 000090065, за 2009 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против - 1, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 



2329-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 
1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност д-р Петър Атанасов – управител на  
“Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД за 2009 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против - 1, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
2329-7-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 

и чл. 145 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
контрольора на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” 
ЕООД д-р Цветанка Асенова Негрева - Коцева за периода 01.01.09 г. до 
31.12.09 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против - 1, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
2329-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 

146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира “Турексперт” ООД, 
представлявано от Пенка Кирилова Жекова – управител, за извършване на 
одиторски контрол на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” 
ЕООД за 2010 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против - 1, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 

 

 

 

 

2330-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с  чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Междуобластен диспансер за онкологични 
заболявания със стационар – “д-р Марко Антонов Марков” – Варна” 
ЕООД, ЕИК 000090154, за 2009 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против - 1, въздържали се – 3, отсъстват – 20/ 
 



2330-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 
1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност д-р Господин Радков Игнатов – управител на 
“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар 
– “д-р Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД  за 2009 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против - 1, въздържали се – 3, отсъстват – 20/ 
 
2330-7-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 

и  чл. 145 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
контрольора на “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания 
със стационар – “д-р Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД Христо 
Бойчев Боев за периода 01.01.09 г. до 31.12.09 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против - 1, въздържали се – 3, отсъстват – 20/ 
 
2330-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 

146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира доц. Никола Милев 
Бакалов за извършване на одиторски контрол на “Междуобластен 
диспансер за онкологични заболявания със стационар – “д-р Марко 
Антонов Марков” – Варна” ЕООД  за 2010 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против - 1, въздържали се – 3, отсъстват – 20/ 
 

 
 

 
2331-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично консултативен център І – “Света 
Клементина” – Варна” ЕООД, ЕИК 000090026, за 2009 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против - 0, въздържали се – 3, отсъстват – 19/ 
 
2331-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна 
освобождава от отговорност д-р Иван Иванов Иванов - управител на 
“Диагностично консултативен център І – “Света Клементина” – 
Варна” ЕООД за 2009 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против - 0, въздържали се – 3, отсъстват – 19/ 



 
2331-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 

и чл. 145 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност 
контрольора на “Диагностично консултативен център І – “Света 
Клементина” – Варна” ЕООД Красен Колев Матев за периода 01.01.09 г. 
до 31.12.09 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против - 0, въздържали се – 3, отсъстват – 19/ 
 
2331-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 

146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира д-р Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично консултативен център І – “Света Клементина” – 
Варна” ЕООД за 2010 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против - 0, въздържали се – 3, отсъстват – 19/ 

 

 

 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Проект за решение: 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 58, ал.1 и ал.2, т.1 и    
чл. 59, ал.1, т.2 от Закона за концесиите, чл.87 от Правилника за прилагане 
на закона за концесиите, проведена процедура на 07.04.2010г. от комисия 
назначена със заповед №0388/23.02.2010г. на Кмета на Община Варна, 
изготвен протокол и мотивиран доклад, Общинският съвет – гр. Варна 
решава: 

1. Определя за концесионер на общинска концесия за строителство 
– даване на разрешение за изграждане и извършване на дейност за 
задоволяване на обществени потребности посредством съответни форми на 
стопанска експлоатация в сграда, представляваща подземен паркинг – 
гараж в незастроен недвижим имот – публична общинска собственост 
находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови”, представляващ УПИ ІІ – 
„за подземен паркинг – гараж”, подрайон: 1, кв. 440 с площ 3 650 м2, 
съгласно АОС№ 4981/14.05.2008 год., спечелилият процедурата кандидат 
„Реалис Кънстракшън” ООД със седалище и адрес на управление: гр. 
София, бул. „Джеймс Баучер” №76А, ет.8, ЕИК 175049756, управлявано и 
представлявано от Асен Благоев Ангелов и Ваня Йорданова Атанасова, 
заедно и поотделно, при следните условия: 



І. Описание на сградата 
Обектът представлява подземен етажен паркинг на 4 нива - 3 

подземни и едно на терен. 
На ниво терен се осигуряват 92 паркоместа, като 4 от тях са за хора 

с увреждания. Ще има входна и изходна секция с двупосочен режим на 
ползване, осигуряващи пропусквателен режим за моторно-превозни 
средства /МПС/, съгласно изискванията. Предвижда се контрол на достъп 
чрез автоматични бариери, чип-карти, билети и стикери. На входа се 
планира регистарционно устройство за МПС както и касов пост. 

На подземните нива се разполагат общо 309 паркоместа, 16 от които 
за хора с увреждания, така че за целия етажен паркинг са общо 401 
паркоместа.Вертикалното обслужване на паркинга се осъществява 
посредством спираловидни рампи, разположени една под друга, които ще 
се проектират и изградят в съответсвие с нормативите за безконфликтно 
движение и паркиране на автомобили и МПС с повишена проходимост. 
Вертикалните комуникации за пешеходци са осигурени от 2 стълбищни 
клетки с 2 асансьора за по 13 души (1 тон) с 4 спирки, общодостъпни за 
хора с увреждания. Предвиждат се битови помещения за персонал и 
технически помещения по нива. 
 

1. Архитектурно-конструктивни решения 
Фундирането ще бъде изпълнено на обща фундаментна плоча, като 

изкопните работи ще се изпълняват в съответствие с разработения проект, 
като стриктно ще се спазват нормите за безопасност. Предвижда се 
изпълнение на хидроизолационна вана, обхващаща основите и стените на 
сградата до кота терен, като ще се използват най-съвремените материали и 
технически решения, прилагани в големи инфраструктурни проекти,/ 
тунели, метростанции, летища/, които имат в пъти по-дълъг живот от 
масово използваните, което от своя страна ще доведе до по- ниски 
експлоатационни разходи през годините. Подпочвените води ще се отведат 
чрез дренажна водопонижаваща система и ще се изполват за поливане на 
зелените площи. 

Конструкцията на сградата се предвижда да е монолитна 
стоманобетонова. Етажните плочи са безгредови и наклонени с цел 
отводняване. При разработването на конструктивните и архитектурени 
проекти ще се спази изискването за 2.30 метра светла височина от кота 
готов под до най- ниската точка на тавана. Покривната плоча на ниво терен 
е с по-голям наклон от етажните с цел по-добро отвеждане на дъждовни 
води. Предвижда се топлоизолационен слой върху покривната плоча с цел 
избягване на температурни деформации, както и да изпълнява ролята на 
термомост. Топлоизолационният слой ще бъде покрит съответно с 
армирана замазка, хидроизолационна мембрана, като на местата 
определини за тревни площи ще бъде подсилена и с пласт 



противокоренчова хидроизолация. За финишно покритие на открития 
паркинг предвиждаме изпълнение на настилка от бетонови блокчета, тип 
„Бехатон" на пясъчна възглавница, тъй като този тип настилка позволява 
бърз и лесен достъп за ревизия под нея и не се нарушава естетичния й вид- 
при ремонтни работи възстановяването е пълно, без да има снадки. 

Всички хоризонтални бетонови повърхности ще се вибрират и 
полират. Финишното покритие се предвижда да бъде хидроизолиращо, 
износоустойчиво и противоплъзгащо, с висока абразивна и химическа 
устойчивост. Технологията на полагане е такава, че отсъстват шевове и 
снадки, което от своя страна позволява по-добро почистване на 
биологични, солни и други замърсявания. Предвижда се полагане на 
вертикална и хоризонтална пътна маркировка. Стените и колоните ще се 
шпакловат и боядисат. Вътрешните стени на стълбищните клетки също ще 
са шпакловани и боядисани с латекс, а стъпалата и площадките ще се 
оформят с гранитогрес. Към стълбищната клетка се образуват 
пожарозащитни преддверия с две последователни димоуплътнени 
пожароустойчиви врати. 

 
2. Инсталации 
На всички подземни нива ще се изпълни автоматична 

пожарогасителна инсталация със съответните технически помещения към 
нея, а на кота терен се предвижда изграждането на пожарни хидранти, 
чиито брой и местоположение ще е съгласно нормите. 

Предвижда се смукателна и нагнетателна вентилационни системи с 
датчици за контрол на нивото на вредните газове. При разработването й ще 
бъде следван принципа за използване на съвременни енергоспестяващи 
системи и съоръжения. 

Отводняването на подземните нива ще се изпълни с припомпване, 
ще се осигури кало-масло уловител. 

Електрическата инсталация ще бъде проектирана и изпълнена в 
съответствие с изискванията на наредбите за проектиране. Осветлението на 
подземните етажи ще бъде изпълнено с енергоспестяващи, влагозащитени 
тела, като се предвижда възможност да се включват посредством сензори за 
движение с опресняване с цел икономия на електрическа енергия. За 
обезпечаване евакуирането при отпадане на ел. захранването на определени 
места/ съгласно изискванията/ ще се предвидят автономни самозареждащи 
се осветителни тела с вградени в тях батерии. 

Материалите, които ще се използват при строителството и 
интериорните решения са негорими или трудно горими, съобразени с 
допустимата степен на пожароустойчивост. Почистването им е лесно с 
подходящи машини или на ръка с вода и препарати. 

Предвижда се денонощна охрана от по 5 /пет/ човека, по един на 
всяко ниво и един на касовия пункт. 



 
3. Вертикална планировка 
Настилката на кота терен се предвижда да бъде от бетонови 

блокчета тип „Бехатон" на пясъчна възглавница, както и нужната 
маркировка. Пешеходните зони ще бъдат решени в различен цвят от зоната 
за паркиране. 

Зелените площи ще бъдат оформени с градински бордюри, като се 
предвижда и поливна система, снабдена с датчици за отчитане на 
влажността. Озеленяването ще бъде изпълнено в унисон със заобикалящата 
среда като се предвижват местни растителни видове, устойчиви на 
климатичните условия. Предвижда се и алейно осветление, пейки, 
информационни табели, съдове за смет и т.н.. Присъединяването към 
външната инженерна инфраструктура ще се изпълнява в съответствие с 
проектната документация, изискванията на експлоатационните дружества и 
нормативната уредба. 

 
4. Технически показатели на сградата 
НИВО:                            ПЛОЩ (м2):                     БРОЙ КОЛИ: 
1. Сутерен 3-                   3050 м2-                          103 
2. Сутерен 2-                      3050 м2-                               103 
3. Сутерен 1 -                      3050 м2-          103 
4. Терен-                                2644 м2-    92 
ОБЩО:           11 794 м2    401 
ІІ. Размер на инвестицията 
На база архитектурните, конструктивните и инсталационните 

решения, които се предлагат размера на инвестицията е: 
1. Проектиране, разрешение за строеж,     270 000 лв. 
разрешение за ползване  
2. Изместване на подземни комуникации,     235 000 лв. 
временно строителство        
3. Груб строеж, включително, изолации                                           
3 077 000 лв. 
4. Довършителни работи, вкл. маркировки                                814 000 лв. 
5. Инсталации - сградни и външни                                            1 580 000 лв. 
6. Паркинг система                                                                         260 000 лв. 
7. Асансьорни уредби                                                                     202 000 лв. 
8.Открит паркинг – настилки, алейно осветление, алеи 
озеленяване, поливна система                                                       276 000 лв. 
9. Административни разходи                                                        900 000 лв. 
10. Непредвидени разходи 5%/пет процента/                             380 700 лв. 

 



Обща стойност: 7 994 700 лева /седем милиона деветстотин 
деветдесет и четири хиляди и седемстотин лева/ без включен Данък 
добавена стойност. 

Стойността на инвестицията е определена на база средни пазарни 
цени и фирмен опит от изпълнени обекти със сходно предназначение. 

Предвид високите технологии, които се залагат в изграждането на 
проекта и тясната специализация на персонала, която се изисква за 
изпълнение на част от строително-монтажните работи се планира, част от 
работите по изграждането на сградата да бъдат възложени на 
подизпълнители. Предвиденият размер на строително-монтажните работи, 
които ще се възложат на подизпълнители възлиза ориентировъчно на 30% 
/тридесет/ процента, като дружествата подизпълнители ще се избират по 
реда на чл.53 ал.2 от Закона за Концесиите. 

Срокът на изпълнение на проекта е 30/ тридесет/ месеца – съгласно 
приложения график. 

 
ІІІ. Разходи за управление, поддръжка и експлоатация за целия 

период на концесията 
Високотехнологичното решение при изграждането на паркинга, 

което е залегнало в концепцията, европейското качество на услугата, която 
ще предоставя съоръжението и не на последно место безопасността на 
ползвателите са и основните показатели, които оказват своя ефект и върху 
годишните разходи за управление, поддръжка и експлоатация на паркинг-
гаража. Те имат следната структура и размер на годишна база: 

1. Административни, включващи разходи за наетия персонал, офис 
консумативи, поддръжка на битови и санитарно-хигиенни помещения и 
други – 79 400 лв. 

2. Отчисления към държавния бюджет, включващи осигуровки, 
здравни вноски, данъци на персонала и други бюджетни плащания – 35 400 
лв. 

3. Експлоатационни разходи, включващи разходи за ел. енергия, 
разходи за вода, горивно-смазочни материали, почистващи препарати и 
консумативи – 66 600 лв. 

4. Външни услуги, включващи охрана, трудова медицина, 
поддръжка асансьори, поддръжка озеленяване, сметоизвозване, 
снегопочистване, дератизация, дезинсекция, дезакаризация и други – 
257 600 лв. 

5. Разходи за ремонти /планирани и аварийни/ - 101 000 лв. 
6. Застраховки – 5 000 лв. 
 
Общият размер на разходите възлиза приблизително на: 544 700 

/петстотин четиридесет и четири хиляди и седемстотин/ лева годишно. 
 



ІV. Приходи от експлоатация на паркинга 
Управлението на паркинг се свързва с различни програми и мерки, 

които да допринасят за по-ефективното използване на ресурсите на 
паркинга. Целта е да се проведе политика за максимално използване на 
капацитета на паркинга през цялото време. Паркингът ще работи на 
денонощен режим, като освен почасово паркиране на автомобили ще се 
предлагат фирмени абонаменти за служители и клиенти на компании с 
офиси в централната градска част, месечен абонамент за престой от 19.00 
до 07.00 на автомобили. 

Предвид водещият ни мотив за максимално усвояване капацитета на 
съоръжението и разработените сценарии за брутни годишни приходи, които 
възлизат на 2 766 240.00 /два милиона седемстотин шестдесет и шест 
хиляди и двеста и четиридесет/ лева., т.е. размера на концесионното 
плащане възлиза на 55 325 /петдесет и пет хиляди триста двадесет и пет / 
лева. 

V. Концесионно плащане 
Основавайки се на детайлното изложение и обосновка на проекта 

предложението е следното: 
Размер на годишното концесионно плащане 2,00 % /два процента/ 

от брутните приходи, но не по-малко от 55 325 /петдесет и пет хиляди 
триста двадесет и пет / лева годишно. 

На база обвързващото предложение на участника в процедурата, 
критериите за оценка и относителната им тежест са както следва: 

К1-„размер на инвестициите” – 7 994 700 лева /седем милиона 
деветстотин деветдесет и четири хиляди и седемстотин лева/ без включен 
Данък добавена стойност – 35 точки 

К2-„размер на концесионното плащане” – годишното концесионно 
плащане 2,00 % /два процента/ от брутните приходи, но не по-малко от 55 
325 /петдесет и пет хиляди триста двадесет и пет / лева годишно – 40 точки 

К3-„Комплексен план за развитие и експлоатация на концесионния 
обект, включващ и поддръжка на озеленената част от обекта, както и 
рехабилитация на подходите към паркинга, за концесионния срок - 10 
точки   

К= 35+40+10 = 85 точки. 
 
2. Възлага на Кмета на Община Варна, след изтичане на срока за 

обжалване по чл.58, ал.3, да сключи договор за концесия с определения за 
спечелил проведената процедура за предоставяне на общинска концесия за 
строителство – даване на разрешение за изграждане и извършване на 
дейност за задоволяване на обществени потребности посредством 
съответни форми на стопанска експлоатация в сграда, представляваща 
подземен паркинг – гараж в незастроен недвижим имот – публична 
общинска собственост находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови”, 



представляващ УПИ ІІ – „за подземен паркинг – гараж”, подрайон: 1, кв. 
440 с площ 3 650 м2, съгласно АОС№ 4981/14.05.2008 год. участник – 
„Реалис Кънстракшън” ООД 

3. Общински съвет – Варна определя три месечен срок за 
подписване на договора за концесия. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
извършването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението.     

Гласуване в комисията: за – 17, против – 0, въздържали се – 1. 

 

Калояна ДИМИТРОВА 

Имайки предвид стойността на инвестицията в размер на 8 млн.лв., и 

доколкото знам, че няма представени доказателства за финансирането на 

проекта и за да не стане така, че Варна да има още една празна дупка и да 

станем известни с това, че ще имаме вече две празни дупки в града, 

предлагам да разгледаме въпроса и да възложим решението по тази точка, 

след представяне от фирмата-кандидат за концесията на доказателства за 

финансирането на проекта. 

 

Красимир МИНКОВ 

Много се зарадвах, че има някой, който иска да зарови едни пари, но 

сега като слушах внимателно г-ца Ангелова, има две неща, които ме 

притесняват и изказването ми е продължение на това, което каза Калояна 

Димитрова. А то е: три месеца за подписване на договора – значи става 

септември, евентуално масовите разкопки ще започнат от м.октомври, 

когато започват дъждовете и предполагам, че в този район ще стане 

страшно, няма да има и къде да паркират, но това не е толкова страшно. 

Притеснява ме това, че срока за реализация е 30 месеца. Не съм строителен 

специалист, възможно е и толкова да е необходимо, но тези две неща и при 

условие, че ние не сме /най-вероятно ще излезе и вода/ и не искаме от 

изпълнителя банкова гаранция, ми се струва, че Калояна е абсолютно 



права и мисля, че е разумно да поискаме банкова гаранция в размер на 

инвестицията, защото те са я сметнали и те са казали, че е толкова или по-

ниска, която обаче да започне да се освобождава тогава, ако поискаме 

банкова гаранцияпримерно 50 % от размера на инвестицията, значи 

първата година не освобождаваме нищо от гаранцията, но но втората 

година, ако вече е прехвърлил 3 милиона и половина и е отишъл в 4 200, 

тогава 700 хлв., просто гаранцията да е освобождаване на човека тогава, 

когато е инвестирал тези пари. Иначе наистина има реална възможност ние 

също да превърнем общинския паркинг в една нова дупка на Варна. 

 

Пламен АНДРЕЕВ 

Става въпрос за едно изключително тежко съоръжение, много 

сложно и рисковете пред обществеността са това нещо да стане или за по-

дълъг период от тези три години, или да не започне това строителство. 

Това, което каза колегата Маринов е добре, но все пак е минала конкурсна 

процедура и ние тепърва не можем да поставяме други условия, но за нас е 

важно да се спазят сроковете за започване на строителтвото, контрол на 

графика на изпълнението и крайния срок на завършване на това 

съоръжение. Вярно е, че това може да стане за по-малко от тези 30 месеца, 

но това вече е минало като процедура и няма защо да го коментираме. 

Моето предложение е, понеже изключително важен е договора за 

изпълнение на този обект, все пак не сме стигнали до подписване на 

договор за изпълнение – да има достатъчно гаранции за изпълнение на 

договора, в смисъл може би на банкови депозит и гаранции, но може би 

той ще инвестира 4 млн.евро в този проект и да му искаме 4 млн.евро 

банкова гаранция – това е  абсолютно несериозно и никой няма да се 

хване, а да не изкпускаме и този, който към момента се е хванал! Може би 

някаква револвираща банкова гаранция, която да е например в размер на 

20 или 10 % от размера на инвестицията, която се освобождава при 



завършване на обекта и спазване на графика. Но трябва да бъдем разумни, 

защото ако по този начин подхождаме с рестрективни мерки, ще гоним 

инвеститорите, а няма да ги привличаме! 

 

Пламен НАЧКОВ 

За съжаление, в комисията много бързо мина тази точка и сега в 

колегите възникват съмнения по реализацията на този обект. Набързо с 

Калояна сметнахме спрямо РЗП и инвестицията квадратния метър – при 

това сложно инженерно решение, като на 4-5 метра ще излезе и вода, 

ежедневно в гаража работи помпа, която черпи водата – считам, че тази 

цена на 346 евро на кв.м, при положение че слиза на четири нива надолу, е 

съмнителна като стойност. И липсата на доказателства пък, че е осигурено 

финансирането, подлага на съмнение възможността концедента да 

стартира навреме процедурата, защото колегата Маринов не се съобрази, 

че то няма още проекти! Това са документи само на една процедура за 

концесия. Оттам нататък ще тръгне проектиране, строително разрешение и 

в кой момент може да се появи твоята теза за строителството през зимата... 

Правя процедурно предложение точката да се оттегли и да се 

преразгледа в комисията, ако трябва да се покани кандидат-концедента да 

внесе пояснения и доказателства за финансовата обезпеченост на това 

строителство. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Имаме желание да направим подземни паркинги. Има потенциален 

кандидат-инвеститор. Оттук нататък аз и всеки един от хората в залата, 

които се занимават с икономика, с финанси, с бизнес, можем да оспорим 

всяко едно нещо, по всеки един параметър, по всеки един параграф, тъй 

като и ние имаме различни виждания и разбирания по отношение на 

технологиите, на начините по които кредитираме, финансираме, по 



отношение на сроковете..... За всяко едно нещо, което иска сериозни 

инвестиции, ние връщаме по три-четири пъти нещата. Ако аз съм 

инвеститора, ще бия един шут на тези, които по този начин безкрайно 

изпадат в подробности!  В плана за изграждане на Варна имаме 6 хиляди 

паркоместа недостиг, 14 хиляди принципно.... Дайте да гласуваме да 

пускаме, дори и за да натрупаме опит! 

Предлагам да подкрепим администрацията да вземем това решение и 

всички такива предложения да бъдат подкрепяни, за да можем 

технологично да усъвършенстваме и нашата дейност за в бъдеще. 

 

Красимир УЗУНОВ 

Тези документи, които са представени като тръжни условия, са 

абсолютно неизгодни за инвеститора! Това ви  го казвам, защото ги 

прочетох и аз съм един от хората, които искат да направят четири 

паркинга в града и знам къде да ги направя, колко струват и за какво става 

дума... Това, което са му предложили и той се е съгласил, е абсолютно 

куца далавера за него! Казвам ви го – той не може да си изкара парите 

пожизнено, посмъртно! 

А пък колко струва подземния паркинг, г-н Начков да не се прави на 

много разбиращ от всичко, защото не е слагал тухла върху тухла, никога! 

Неговите съждения да го отложим, да го разглеждаме наново....това са 

глупости на търкалета... 

 

Пламен АНДРЕЕВ - реплика 

Репликата ми не е срещу изказването на г-н Станев, а е в подкрепа на 

това и аз също това казах – инвеститора не бива да се изтърва и не трябва 

много да приказваме повече, а да гласуваме, за да не се откаже. 

Единствената опасност е това нещо да започне, да стигне до някакъв 

етап и да стои така. Нищо друго. Само това трябва да вържем в договора. 



Но това няма да стане сега. Сега трябва да гласуваме, за да отворим 

процедурата, да си върви, а после вече ще търсим мотиви. Оттук нататък 

всички рискове са за този, който се ангажира. 

Не подписваме договор за строителство или за концесия. 

 

Красимир УЗУНОВ 

Правя процедурно предложение да се гласува. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Първото предложение, което направи Пламен Начков и в същия 

смисъл е и на Калояна Димитрова – предложение за оттегляне на точката 

от дневния ред и за представяне на финансови доказателства за 

обезпеченост на средствата. 

Второто предложение е на комисията по собственост и стопанство. 

Кворума в залата е 31 общински съветници. 

С резултати от гласуването: за – 11, против – 14, въздържали се – 

3, присъстващите общински съветници не приеха процедурното 

предложение на Пламен Начков и  Калояна Димитрова. 

 

ПРОЕКТ      ЗА     РЕШЕНИЕ: 
2332-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 58, ал.1 и 

ал.2, т.1 и    чл. 59, ал.1, т.2 от Закона за концесиите, чл.87 от Правилника за 
прилагане на закона за концесиите, проведена процедура на 07.04.2010г. от 
комисия назначена със заповед №0388/23.02.2010г. на Кмета на Община 
Варна, изготвен протокол и мотивиран доклад, Общинският съвет – гр. 
Варна решава: 

1. Определя за концесионер на общинска концесия за строителство 
– даване на разрешение за изграждане и извършване на дейност за 
задоволяване на обществени потребности посредством съответни форми на 
стопанска експлоатация в сграда, представляваща подземен паркинг – 
гараж в незастроен недвижим имот – публична общинска собственост 
находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови”, представляващ УПИ ІІ – 
„за подземен паркинг – гараж”, подрайон: 1, кв. 440 с площ 3 650 м2, 



съгласно АОС№ 4981/14.05.2008 год., спечелилият процедурата кандидат 
„Реалис Кънстракшън” ООД със седалище и адрес на управление: гр. 
София, бул. „Джеймс Баучер” №76А, ет.8, ЕИК 175049756, управлявано и 
представлявано от Асен Благоев Ангелов и Ваня Йорданова Атанасова, 
заедно и поотделно, при следните условия: 

І. Описание на сградата 
Обектът представлява подземен етажен паркинг на 4 нива - 3 

подземни и едно на терен. 
На ниво терен се осигуряват 92 паркоместа, като 4 от тях са за хора 

с увреждания. Ще има входна и изходна секция с двупосочен режим на 
ползване, осигуряващи пропусквателен режим за моторно-превозни 
средства /МПС/, съгласно изискванията. Предвижда се контрол на достъп 
чрез автоматични бариери, чип-карти, билети и стикери. На входа се 
планира регистарционно устройство за МПС както и касов пост. 

На подземните нива се разполагат общо 309 паркоместа, 16 от които 
за хора с увреждания, така че за целия етажен паркинг са общо 401 
паркоместа.Вертикалното обслужване на паркинга се осъществява 
посредством спираловидни рампи, разположени една под друга, които ще 
се проектират и изградят в съответсвие с нормативите за безконфликтно 
движение и паркиране на автомобили и МПС с повишена проходимост. 
Вертикалните комуникации за пешеходци са осигурени от 2 стълбищни 
клетки с 2 асансьора за по 13 души (1 тон) с 4 спирки, общодостъпни за 
хора с увреждания. Предвиждат се битови помещения за персонал и 
технически помещения по нива. 
 

1. Архитектурно-конструктивни решения 
Фундирането ще бъде изпълнено на обща фундаментна плоча, като 

изкопните работи ще се изпълняват в съответствие с разработения проект, 
като стриктно ще се спазват нормите за безопасност. Предвижда се 
изпълнение на хидроизолационна вана, обхващаща основите и стените на 
сградата до кота терен, като ще се използват най-съвремените материали и 
технически решения, прилагани в големи инфраструктурни проекти,/ 
тунели, метростанции, летища/, които имат в пъти по-дълъг живот от 
масово използваните, което от своя страна ще доведе до по- ниски 
експлоатационни разходи през годините. Подпочвените води ще се отведат 
чрез дренажна водопонижаваща система и ще се изполват за поливане на 
зелените площи. 

Конструкцията на сградата се предвижда да е монолитна 
стоманобетонова. Етажните плочи са безгредови и наклонени с цел 
отводняване. При разработването на конструктивните и архитектурени 
проекти ще се спази изискването за 2.30 метра светла височина от кота 
готов под до най- ниската точка на тавана. Покривната плоча на ниво терен 
е с по-голям наклон от етажните с цел по-добро отвеждане на дъждовни 



води. Предвижда се топлоизолационен слой върху покривната плоча с цел 
избягване на температурни деформации, както и да изпълнява ролята на 
термомост. Топлоизолационният слой ще бъде покрит съответно с 
армирана замазка, хидроизолационна мембрана, като на местата 
определини за тревни площи ще бъде подсилена и с пласт 
противокоренчова хидроизолация. За финишно покритие на открития 
паркинг предвиждаме изпълнение на настилка от бетонови блокчета, тип 
„Бехатон" на пясъчна възглавница, тъй като този тип настилка позволява 
бърз и лесен достъп за ревизия под нея и не се нарушава естетичния й вид- 
при ремонтни работи възстановяването е пълно, без да има снадки. 

Всички хоризонтални бетонови повърхности ще се вибрират и 
полират. Финишното покритие се предвижда да бъде хидроизолиращо, 
износоустойчиво и противоплъзгащо, с висока абразивна и химическа 
устойчивост. Технологията на полагане е такава, че отсъстват шевове и 
снадки, което от своя страна позволява по-добро почистване на 
биологични, солни и други замърсявания. Предвижда се полагане на 
вертикална и хоризонтална пътна маркировка. Стените и колоните ще се 
шпакловат и боядисат. Вътрешните стени на стълбищните клетки също ще 
са шпакловани и боядисани с латекс, а стъпалата и площадките ще се 
оформят с гранитогрес. Към стълбищната клетка се образуват 
пожарозащитни преддверия с две последователни димоуплътнени 
пожароустойчиви врати. 

 
2. Инсталации 
На всички подземни нива ще се изпълни автоматична 

пожарогасителна инсталация със съответните технически помещения към 
нея, а на кота терен се предвижда изграждането на пожарни хидранти, 
чиито брой и местоположение ще е съгласно нормите. 

Предвижда се смукателна и нагнетателна вентилационни системи с 
датчици за контрол на нивото на вредните газове. При разработването й ще 
бъде следван принципа за използване на съвременни енергоспестяващи 
системи и съоръжения. 

Отводняването на подземните нива ще се изпълни с припомпване, 
ще се осигури кало-масло уловител. 

Електрическата инсталация ще бъде проектирана и изпълнена в 
съответствие с изискванията на наредбите за проектиране. Осветлението на 
подземните етажи ще бъде изпълнено с енергоспестяващи, влагозащитени 
тела, като се предвижда възможност да се включват посредством сензори за 
движение с опресняване с цел икономия на електрическа енергия. За 
обезпечаване евакуирането при отпадане на ел. захранването на определени 
места/ съгласно изискванията/ ще се предвидят автономни самозареждащи 
се осветителни тела с вградени в тях батерии. 



Материалите, които ще се използват при строителството и 
интериорните решения са негорими или трудно горими, съобразени с 
допустимата степен на пожароустойчивост. Почистването им е лесно с 
подходящи машини или на ръка с вода и препарати. 

Предвижда се денонощна охрана от по 5 /пет/ човека, по един на 
всяко ниво и един на касовия пункт. 

 
3. Вертикална планировка 
Настилката на кота терен се предвижда да бъде от бетонови 

блокчета тип „Бехатон" на пясъчна възглавница, както и нужната 
маркировка. Пешеходните зони ще бъдат решени в различен цвят от зоната 
за паркиране. 

Зелените площи ще бъдат оформени с градински бордюри, като се 
предвижда и поливна система, снабдена с датчици за отчитане на 
влажността. Озеленяването ще бъде изпълнено в унисон със заобикалящата 
среда като се предвижват местни растителни видове, устойчиви на 
климатичните условия. Предвижда се и алейно осветление, пейки, 
информационни табели, съдове за смет и т.н.. Присъединяването към 
външната инженерна инфраструктура ще се изпълнява в съответствие с 
проектната документация, изискванията на експлоатационните дружества и 
нормативната уредба. 

 
4. Технически показатели на сградата 
НИВО:                            ПЛОЩ (м2):                     БРОЙ КОЛИ: 
5. Сутерен 3-                   3050 м2-                          103 
6. Сутерен 2-                      3050 м2-                               103 
7. Сутерен 1 -                      3050 м2-          103 
8. Терен-                                2644 м2-    92 
ОБЩО:           11 794 м2    401 
ІІ. Размер на инвестицията 
На база архитектурните, конструктивните и инсталационните 

решения, които се предлагат размера на инвестицията е: 
1. Проектиране, разрешение за строеж,     270 000 лв. 
разрешение за ползване  
2. Изместване на подземни комуникации,     235 000 лв. 
временно строителство        
3. Груб строеж, включително, изолации                                           
3 077 000 лв. 
4. Довършителни работи, вкл. маркировки                                814 000 лв. 
5. Инсталации - сградни и външни                                            1 580 000 лв. 
6. Паркинг система                                                                         260 000 лв. 
7. Асансьорни уредби                                                                     202 000 лв. 
8.Открит паркинг – настилки, алейно осветление, алеи 



озеленяване, поливна система                                                       276 000 лв. 
9. Административни разходи                                                        900 000 лв. 
10. Непредвидени разходи 5%/пет процента/                             380 700 лв. 

 
Обща стойност: 7 994 700 лева /седем милиона деветстотин 

деветдесет и четири хиляди и седемстотин лева/ без включен Данък 
добавена стойност. 

Стойността на инвестицията е определена на база средни пазарни 
цени и фирмен опит от изпълнени обекти със сходно предназначение. 

Предвид високите технологии, които се залагат в изграждането на 
проекта и тясната специализация на персонала, която се изисква за 
изпълнение на част от строително-монтажните работи се планира, част от 
работите по изграждането на сградата да бъдат възложени на 
подизпълнители. Предвиденият размер на строително-монтажните работи, 
които ще се възложат на подизпълнители възлиза ориентировъчно на 30% 
/тридесет/ процента, като дружествата подизпълнители ще се избират по 
реда на чл.53 ал.2 от Закона за Концесиите. 

Срокът на изпълнение на проекта е 30/ тридесет/ месеца – съгласно 
приложения график. 

 
ІІІ. Разходи за управление, поддръжка и експлоатация за целия 

период на концесията 
Високотехнологичното решение при изграждането на паркинга, 

което е залегнало в концепцията, европейското качество на услугата, която 
ще предоставя съоръжението и не на последно место безопасността на 
ползвателите са и основните показатели, които оказват своя ефект и върху 
годишните разходи за управление, поддръжка и експлоатация на паркинг-
гаража. Те имат следната структура и размер на годишна база: 

1. Административни, включващи разходи за наетия персонал, офис 
консумативи, поддръжка на битови и санитарно-хигиенни помещения и 
други – 79 400 лв. 

2. Отчисления към държавния бюджет, включващи осигуровки, 
здравни вноски, данъци на персонала и други бюджетни плащания – 35 400 
лв. 

3. Експлоатационни разходи, включващи разходи за ел. енергия, 
разходи за вода, горивно-смазочни материали, почистващи препарати и 
консумативи – 66 600 лв. 

4. Външни услуги, включващи охрана, трудова медицина, 
поддръжка асансьори, поддръжка озеленяване, сметоизвозване, 
снегопочистване, дератизация, дезинсекция, дезакаризация и други – 
257 600 лв. 

5. Разходи за ремонти /планирани и аварийни/ - 101 000 лв. 
6. Застраховки – 5 000 лв. 



 
Общият размер на разходите възлиза приблизително на: 544 700 

/петстотин четиридесет и четири хиляди и седемстотин/ лева годишно. 
 
ІV. Приходи от експлоатация на паркинга 
Управлението на паркинг се свързва с различни програми и мерки, 

които да допринасят за по-ефективното използване на ресурсите на 
паркинга. Целта е да се проведе политика за максимално използване на 
капацитета на паркинга през цялото време. Паркингът ще работи на 
денонощен режим, като освен почасово паркиране на автомобили ще се 
предлагат фирмени абонаменти за служители и клиенти на компании с 
офиси в централната градска част, месечен абонамент за престой от 19.00 
до 07.00 на автомобили. 

Предвид водещият ни мотив за максимално усвояване капацитета на 
съоръжението и разработените сценарии за брутни годишни приходи, които 
възлизат на 2 766 240.00 /два милиона седемстотин шестдесет и шест 
хиляди и двеста и четиридесет/ лева., т.е. размера на концесионното 
плащане възлиза на 55 325 /петдесет и пет хиляди триста двадесет и пет / 
лева. 

V. Концесионно плащане 
Основавайки се на детайлното изложение и обосновка на проекта 

предложението е следното: 
Размер на годишното концесионно плащане 2,00 % /два процента/ 

от брутните приходи, но не по-малко от 55 325 /петдесет и пет хиляди 
триста двадесет и пет / лева годишно. 

На база обвързващото предложение на участника в процедурата, 
критериите за оценка и относителната им тежест са както следва: 

К1-„размер на инвестициите” – 7 994 700 лева /седем милиона 
деветстотин деветдесет и четири хиляди и седемстотин лева/ без включен 
Данък добавена стойност – 35 точки 

К2-„размер на концесионното плащане” – годишното концесионно 
плащане 2,00 % /два процента/ от брутните приходи, но не по-малко от 55 
325 /петдесет и пет хиляди триста двадесет и пет / лева годишно – 40 точки 

К3-„Комплексен план за развитие и експлоатация на концесионния 
обект, включващ и поддръжка на озеленената част от обекта, както и 
рехабилитация на подходите към паркинга, за концесионния срок - 10 
точки   

К= 35+40+10 = 85 точки. 
2. Възлага на Кмета на Община Варна, след изтичане на срока за 

обжалване по чл.58, ал.3, да сключи договор за концесия с определения за 
спечелил проведената процедура за предоставяне на общинска концесия за 
строителство – даване на разрешение за изграждане и извършване на 
дейност за задоволяване на обществени потребности посредством 



съответни форми на стопанска експлоатация в сграда, представляваща 
подземен паркинг – гараж в незастроен недвижим имот – публична 
общинска собственост находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови”, 
представляващ УПИ ІІ – „за подземен паркинг – гараж”, подрайон: 1, кв. 
440 с площ 3 650 м2, съгласно АОС№ 4981/14.05.2008 год. участник – 
„Реалис Кънстракшън” ООД 

3. Общински съвет – Варна определя три месечен срок за 
подписване на договора за концесия. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
извършването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението.     

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 19, против - 4, въздържали се – 8, отсъстват – 20/ 
Решението не се приема. 

 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Проект за решение т. ХLІІ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 14, ал. 7 от 
ЗОС, във връзка с  раздел ІІ, глава V от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/39/06.04.2010 г., Общински 
съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти-публична 
общинска собственост, представляващи зъболекарски кабинети за срок от 5 
(пет) години при стартови месечни наемни цени, определена съгласно чл. 3 
от “Методика за определяне на стартови базисни  цени при обявяване на 
публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
нежилищни имоти и вещи – общинска собственост”,  както следва:  

№ Местоположение на имота АОС Стартова 
месечна 
наемна 
цена без 
ДДС 

Стартова 
месечна 
наемна 
цена  
с ДДС 

1. Зъболекарски кабинет с обща площ 23,79 
кв.м., разположен в топла връзка с 
идентификатор № 10135.2563.321.5, 
свързваща основен учебен корпус с 
физкултурен салон на ІV Езикова гимназия 
„Фр. Жолио Кюри”, изградена в ПИ с 
идентификатор №10135.2563.321, сп. 

1922/ 
2001г. 

112,50 лв. 135,00 лв. 



„Почивка”, по плана на 21 п.р. на гр. Варна 
2. Зъболекарски кабинет с обща площ 32,96 

кв.м., разположен на І-ви етаж в 
административен корпус с идентификатор № 
10135.3512.158.5 на ,, СОУ „Гео Милев”, 
изградено в ПИ с идентификатор 
№10135.3512.158, ж.к. „Младост”, бул. 
„Република” № 124А, гр. Варна 

1881/  
2000г. 

139,10 лв. 166,92 лв. 

3. Зъболекарски кабинет с обща площ 26,93 
кв.м., разположен на І-ви етаж от блок „Г” от 
сградата на Второ основно училище (ОУ 
„Никола Вапцаров”), ж.к. „Възраждане”, ІІ-ри 
м.р., гр. Варна 

2292/  
2002г. 

105,61 лв. 126,73 лв. 

4. Зъболекарски кабинет с обща площ 50,00 
кв.м., разположен на І-ви етаж от основната 
сграда с идентификатор № 10135.1506.33.1  
на СОУ „Димчо Дебелянов”, изградено в ПИ 
с идентификатор №10135.1506.33, ул. 
„Русе”№2, кв. 136, по плана на 7-ми п.р. на 
гр. Варна 

1252/  
1999г. 
 

203,00 лв. 243,60 лв. 

За всеки от обектите се кандидатства с отделен комплект 
конкурсна документация. 

Конкурсни условия: 
1. Право на участие в конкурса имат участници, които отговарят 

на следните критерии: 
1.1. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция по приходите; 
1.2. нямат задължения за публични вземания към Община Варна - 

Дирекция “Местни данъци”;  
1.3. нямат задължения към Община Варна; 
1.4. да  обслужват само ученици и служители на съответното 

училище; 
1.5. оборудването на кабинета за извънболнична дентална помощ 

(ИДП) е за сметка на наемателя-лекар по дентална медицина; 
1.6. лекарят по дентална медицина има сключен договор с РЗОК; 
1.7. да извършва втори безплатен профилактичен преглед в рамките 

на учебната година; 
1.8. извършваните дейности да бъдат в рамките на пакета за ИДП, 

посочен в действащия Национален рамков договор за 2010 година; 
1.9. отдадените под наем помещения-общинска собственост не могат 

да се ползват за регистриране на първична извънболнична дентална помощ 
(ПИДП) или специализирана извънболнична дентална помощ (СИДП); 



1.10 да  води актуална здравна просвета сред учениците и родителите, 
не по-малко от два часа месечно, съгласувана с училищното ръководство; 

1.11. два пъти в годината (след приключване на учебния срок) 
лекарят по дентална медицина  представя в дирекция „Здравно развитие” на 
Община Варна информация за резултатите от извършената профилактика, 
лечебна и здравно-просветна дейност в съответния кабинет. 

2. За участие в конкурса са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

конкурсни документи. 
2.2.  актуално удостоверение за съдебна регистрация (оригинал); 
2.3. съдебно удостоверение, че кандидата не е обявен в 

несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност или се 
намира в ликвидация –  за еднолични търговци и юридически лица 
(оригинал); 

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

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

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

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

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

2.9. удостоверение   за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 

2.10.  диплом за завършено висше образование по дентална медицина, 
както и други документи за придобита специализация и квалификация 
(копие, заверено от участника); 

2.11. Договор, сключен с РЗОК (копие, заверено от участника); 
2.12. Документ за регистрация на ПИДП в РЦЗ (копие, заверено от 

участника); 
2.13. декларация, приложена в конкурсните документи за получаване 

и запознаване с конкурсните условия; 
2.14. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 

връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 



2.15. декларация за извършен оглед на обекта, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.16. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за 
обслужване само на ученици и служители на съответното училище; 

2.17. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за 
оборудване на кабинета за  ИДП е за сметка на наемателя - лекар по 
дентална медицина; 

2.18. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за 
извършване на втори безплатен профилактичен преглед в рамките на 
учебната година; 

2.19. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за 
извършване на дейности  в рамките на пакета за ИДП, посочен в 
действащия Национален рамков договор за 2010 година; 

2.20. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, че 
отдадените под наем помещения-общинска собственост няма да се ползват 
за регистриране на първична извънболнична дентална помощ (ПИДП) или 
специализирана извънболнична дентална помощ (СИДП); 

2.21. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за  
водене на  актуална здравна просвета сред учениците и родителите, не по-
малко от два часа месечно, съгласувана с училищното ръководство; 

2.22. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, че 
два пъти в годината (след приключване на учебния срок) лекарят по 
дентална медицина  представя в дирекция „Здравно развитие” на Община 
Варна информация за резултатите от извършената профилактика, лечебна и 
здравно-просветна дейност в съответния кабинет;   

2.23. платежен документ за внесен депозит, платим по IBAN BG36 
CECB 9790 3362 1500 00, при «Централна кооперативна банка»АД, клон 
Варна, BIC CECBBGSF на Община Варна; 

2.24. платежен документ за закупена конкурсна документация, в 
размер на 150.00лв. /сто/ лева, платими по IBAN BG49 CECB 9790 8462 
1500 00, код за вид плащане 447 000, при «Централна кооперативна 
банка»АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на Община Варна. 

           Документите за участие в публично оповестения конкурс 
да са издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на 
конкурса до датата за подаване на конкурсните  документи.  

Компоненти на оценката на предложенията: 
К1 – месечна наемна цена – 80 /осемдесет/ %, но не по-ниска от 

първоначална конкурсна цена . 
К2– срок за въвеждане в експлоатация на обекта, не по-дълъг от 30 дни – 20 

/двадесет/ %  
Формула за оценка на предложенията 
К = К1 + К2,  където:  



К1 = (Ц  участник/ Ц мах)х 80% 
Ц  участника – офертна цена в лева;   
Ц мах – най-висока предложена цена. 
К2 =   (СВЕ min /СВЕ участник )х 20% 
СВЕ min–минимален срок за въвеждане в експлоатация на обекта  
СВЕ участник – срок за  въвеждане в експлоатация на обекта  
3.Утвърждава конкурсна документация, съдържаща следните 

документи:  
3.1. Заявление за участие; 
3.2. Заповед за подготовка, организация и провеждане на конкурса; 
3.3.Декларация за неразгласа на информация; 
3.4.Проекто-договор за наем; 
3.5.Декларация за получаване и запознаване с конкурсните условия; 
3.6.Декларация за извършен оглед на обекта; 
3.7. декларация за обслужване само на ученици и служители на 

съответното училище; 
3.8. декларация за оборудване на кабинета за  ИДП е за сметка на 

наемателя - лекар по дентална медицина; 
3.9. декларация за извършване на втори безплатен профилактичен 

преглед в рамките на учебната година; 
3.10. декларация за извършване на дейности  в рамките на пакета за 

ИДП, посочен в действащия Национален рамков договор за 2010 година; 
3.11. декларация, че отдадените под наем помещения-общинска 

собственост няма да се ползват за регистриране на първична 
извънболнична дентална помощ (ПИДП) или специализирана 
извънболнична дентална помощ (СИДП); 

3.12. декларация  за  водене на  актуална здравна просвета сред 
учениците и родителите, не по-малко от два часа месечно, съгласувана с 
училищното ръководство; 

3.13. декларация, че два пъти в годината (след приключване на 
учебния срок) лекарят по дентална медицина  представя в дирекция 
„Здравно развитие” на Община Варна информация за резултатите от 
извършената профилактика, лечебна и здравно-просветна дейност в 
съответния кабинет;   

3.14. Офертен лист; 
3.15. Копие от акт за общинска собственост на имота; 
3.16. Скица на имота; 
3.17. Голям и малък плик. 
В конкурсната комисия да бъдат включени представители на 

съответното училище.  
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението.  



Гласуване в комисията: за – 18; против – 0; възд.се – 0; 
Протокол № 51/25.05.2010 г. 
 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р  Е Ш Е Н И Е : 
2333-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 14, 

ал. 7 от ЗОС, във връзка с  раздел ІІ, глава V от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/39/06.04.2010 
г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе 
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти-
публична общинска собственост, представляващи зъболекарски кабинети за 
срок от 5 (пет) години при стартови месечни наемни цени, определена 
съгласно чл. 3 от “Методика за определяне на стартови базисни  цени при 
обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване 
под наем на нежилищни имоти и вещи – общинска собственост”,  както 
следва:  

№ Местоположение на имота АОС Стартова 
месечна 
наемна 
цена без 
ДДС 

Стартова 
месечна 
наемна 
цена  
с ДДС 

1. Зъболекарски кабинет с обща площ 23,79 
кв.м., разположен в топла връзка с 
идентификатор № 10135.2563.321.5, 
свързваща основен учебен корпус с 
физкултурен салон на ІV Езикова гимназия 
„Фр. Жолио Кюри”, изградена в ПИ с 
идентификатор №10135.2563.321, сп. 
„Почивка”, по плана на 21 п.р. на гр. Варна 

1922/ 
2001г. 

112,50 лв. 135,00 лв. 

2. Зъболекарски кабинет с обща площ 32,96 
кв.м., разположен на І-ви етаж в 
административен корпус с идентификатор № 
10135.3512.158.5 на ,, СОУ „Гео Милев”, 
изградено в ПИ с идентификатор 
№10135.3512.158, ж.к. „Младост”, бул. 
„Република” № 124А, гр. Варна 

1881/  
2000г. 

139,10 лв. 166,92 лв. 

3. Зъболекарски кабинет с обща площ 26,93 
кв.м., разположен на І-ви етаж от блок „Г” от 
сградата на Второ основно училище (ОУ 
„Никола Вапцаров”), ж.к. „Възраждане”, ІІ-ри 
м.р., гр. Варна 

2292/  
2002г. 

105,61 лв. 126,73 лв. 

4. Зъболекарски кабинет с обща площ 50,00 1252/  203,00 лв. 243,60 лв. 



кв.м., разположен на І-ви етаж от основната 
сграда с идентификатор № 10135.1506.33.1  
на СОУ „Димчо Дебелянов”, изградено в ПИ 
с идентификатор №10135.1506.33, ул. 
„Русе”№2, кв. 136, по плана на 7-ми п.р. на 
гр. Варна 

1999г. 
 

За всеки от обектите се кандидатства с отделен комплект 
конкурсна документация. 

Конкурсни условия: 
1. Право на участие в конкурса имат участници, които отговарят 

на следните критерии: 
1.1. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция по приходите; 
1.2. нямат задължения за публични вземания към Община Варна - 

Дирекция “Местни данъци”;  
1.3. нямат задължения към Община Варна; 
1.4. да  обслужват само ученици и служители на съответното 

училище; 
1.5. оборудването на кабинета за извънболнична дентална помощ 

(ИДП) е за сметка на наемателя-лекар по дентална медицина; 
1.6. лекарят по дентална медицина има сключен договор с РЗОК; 
1.7. да извършва втори безплатен профилактичен преглед в рамките 

на учебната година; 
1.8. извършваните дейности да бъдат в рамките на пакета за ИДП, 

посочен в действащия Национален рамков договор за 2010 година; 
1.9. отдадените под наем помещения-общинска собственост не могат 

да се ползват за регистриране на първична извънболнична дентална помощ 
(ПИДП) или специализирана извънболнична дентална помощ (СИДП); 

1.10 да  води актуална здравна просвета сред учениците и родителите, 
не по-малко от два часа месечно, съгласувана с училищното ръководство; 

1.11. два пъти в годината (след приключване на учебния срок) 
лекарят по дентална медицина  представя в дирекция „Здравно развитие” на 
Община Варна информация за резултатите от извършената профилактика, 
лечебна и здравно-просветна дейност в съответния кабинет. 

2. За участие в конкурса са необходими следните документи: 
2.2. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

конкурсни документи. 
2.2.  актуално удостоверение за съдебна регистрация (оригинал); 
2.3. съдебно удостоверение, че кандидата не е обявен в 

несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност или се 
намира в ликвидация –  за еднолични търговци и юридически лица 
(оригинал); 



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

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

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

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

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

2.9. удостоверение   за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 

2.10.  диплом за завършено висше образование по дентална медицина, 
както и други документи за придобита специализация и квалификация 
(копие, заверено от участника); 

2.11. Договор, сключен с РЗОК (копие, заверено от участника); 
2.12. Документ за регистрация на ПИДП в РЦЗ (копие, заверено от 

участника); 
2.13. декларация, приложена в конкурсните документи за получаване 

и запознаване с конкурсните условия; 
2.14. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 

връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.15. декларация за извършен оглед на обекта, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.16. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за 
обслужване само на ученици и служители на съответното училище; 

2.17. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за 
оборудване на кабинета за  ИДП е за сметка на наемателя - лекар по 
дентална медицина; 

2.18. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за 
извършване на втори безплатен профилактичен преглед в рамките на 
учебната година; 

2.19. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за 
извършване на дейности  в рамките на пакета за ИДП, посочен в 
действащия Национален рамков договор за 2010 година; 

2.20. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, че 
отдадените под наем помещения-общинска собственост няма да се ползват 



за регистриране на първична извънболнична дентална помощ (ПИДП) или 
специализирана извънболнична дентална помощ (СИДП); 

2.21. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за  
водене на  актуална здравна просвета сред учениците и родителите, не по-
малко от два часа месечно, съгласувана с училищното ръководство; 

2.22. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, че 
два пъти в годината (след приключване на учебния срок) лекарят по 
дентална медицина  представя в дирекция „Здравно развитие” на Община 
Варна информация за резултатите от извършената профилактика, лечебна и 
здравно-просветна дейност в съответния кабинет;   

2.23. платежен документ за внесен депозит, платим по IBAN BG36 
CECB 9790 3362 1500 00, при «Централна кооперативна банка»АД, клон 
Варна, BIC CECBBGSF на Община Варна; 

2.24. платежен документ за закупена конкурсна документация, в 
размер на 150.00лв. /сто/ лева, платими по IBAN BG49 CECB 9790 8462 
1500 00, код за вид плащане 447 000, при «Централна кооперативна 
банка»АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на Община Варна. 

  Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса 
до датата за подаване на конкурсните  документи.  

Компоненти на оценката на предложенията: 
К1 – месечна наемна цена – 80 /осемдесет/ %, но не по-ниска от 

първоначална конкурсна цена . 
К2 – срок за въвеждане в експлоатация на обекта, не по-дълъг от 30 

дни – 20 /двадесет/ %  
Формула за оценка на предложенията 
К = К1 + К2,  където:  
К1 = (Ц  участник/ Ц мах)х 80% 
Ц  участника – офертна цена в лева;   
Ц мах – най-висока предложена цена. 
К2 =   (СВЕ min /СВЕ участник )х 20% 
СВЕ min–минимален срок за въвеждане в експлоатация на обекта  
СВЕ участник – срок за  въвеждане в експлоатация на обекта  
3.Утвърждава конкурсна документация, съдържаща следните 

документи:  
3.1. Заявление за участие; 
3.2. Заповед за подготовка, организация и провеждане на конкурса; 
3.3.Декларация за неразгласа на информация; 
3.4.Проекто-договор за наем; 
3.5.Декларация за получаване и запознаване с конкурсните условия; 
3.6.Декларация за извършен оглед на обекта; 
3.7. декларация за обслужване само на ученици и служители на 

съответното училище; 



3.8. декларация за оборудване на кабинета за  ИДП е за сметка на 
наемателя - лекар по дентална медицина; 

3.9. декларация за извършване на втори безплатен профилактичен 
преглед в рамките на учебната година; 

3.10. декларация за извършване на дейности  в рамките на пакета за 
ИДП, посочен в действащия Национален рамков договор за 2010 година; 

3.11. декларация, че отдадените под наем помещения-общинска 
собственост няма да се ползват за регистриране на първична 
извънболнична дентална помощ (ПИДП) или специализирана 
извънболнична дентална помощ (СИДП); 

3.12. декларация  за  водене на  актуална здравна просвета сред 
учениците и родителите, не по-малко от два часа месечно, съгласувана с 
училищното ръководство; 

3.13. декларация, че два пъти в годината (след приключване на 
учебния срок) лекарят по дентална медицина  представя в дирекция 
„Здравно развитие” на Община Варна информация за резултатите от 
извършената профилактика, лечебна и здравно-просветна дейност в 
съответния кабинет;   

3.14. Офертен лист; 
3.15. Копие от акт за общинска собственост на имота; 
3.16. Скица на имота; 
3.17. Голям и малък плик. 
В конкурсната комисия да бъдат включени представители на 

съответното училище.  
Общински съвет – варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението.  

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

 
 
 
Общинският съветник Красимир Минков Маринов направи 

процедурно предложение да се отмени решението за неприемане на 

концесията за изграждането на подземни паркинги, като въпроса се обсъди 

отново и да се гласува втори път, катосе даде възможност преди 

подписване на договора да бъдат представени доказателства /разбирам, че 

такива има/ за финансовата възможност на дружеството да финансира този 

паркинг, което стана ясно след обсъждане на темата в кулоарите; да се 



поиска документ, с който дружеството ще удостовери, преди подписването 

на договора, за финансовата възможност. 

Общинският съветник Пламен Начков предложи в обядната почивка 

да се отдели работна група в кабинета на председателя на ОбС, която да 

опредеви промените в проекто-текста и точните места за вписването им в 

проекто-текста, които да се разгледат отново след обедната почивка, когато 

да бъдат изслушани и представители от общинската администрация. 

Процедурното предложение на г-н Начков бе прието с резултати от 

гласуването: за – 29, против – 0, въздържали се – 0. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2334-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, 
предложение 2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл.35, ал.3 от ЗОС, а именно: 
продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ-
633, целият с площ 440,00(четиристотин и четиридесет) кв.м., кв.30, 
с.Тополи, Община Варна, ул. „Тракийска” №28, на Анастасия Николова 
Кънева и Веселина Николова Кънева, собственици на законно построена в 
имота жилищна сграда и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ ЗАО 31212/23.02.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка в размер на 32 000 (тридесет и две хиляди)лева без вкл. ДДС, 
изготвена от оценител на имоти, при пазарна стойност на 1(един)кв.м. – 
72,73(седемдесет и два лева и седемдесет и три стотинки)лева, при квоти: 

- Анастасия Николова Кънева – за 220,00(двеста и двадесет)кв.м. 
ид.ч. – 16 000(шестнадесет хиляди)лева без вкл. ДДС; 

-  Веселина Николова Кънева – за 220(двеста и двадесет)кв.м. ид.ч. – 
16 000(шестнадесет хиляди)лева без вкл. ДДС.    

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№5778/05.08.2009 г.  

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

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

 
 



2335-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във 
връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ОБС-9-9303/311/19.04.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, 
представляващ УПИ VІ-общ., с площ 730,00 кв.м., кв.24, с.Звездица, 
Община Варна, при граници: улица по регулация, УПИ V-206, УПИ VІІ-
общ., улица по регулация, в размер на 25480,00 лева без ДДС.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 
2336-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от 

ЗОС, във връзка с чл.28, ал.2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОБС-9-9303/311/19.04.2010 г., Общински съвет – 
Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ-общ., с площ 
730,00 кв.м., кв.24, с.Звездица, Община Варна, при граници: улица по 
регулация, УПИ V-206, УПИ VІІ-общ., улица по регулация,  по одобрената 
по решение на ОБщинския съвет – Варна № 2335-7(24)/23, 24, 30.06.2010 
г.пазарна цена.   

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5089/01.09.2008 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 25480,00 (двадесет и пет хиляди 
четиристотин и осемдесет)лева без ДДС. 

Общински съвет-Варна утвърждава стъпка за наддаване 10% от 
началната тръжна цена в размер на 2548,00 лева при следните 

                            Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я:  
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица, които: 
1.1.нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 2548,00лв., 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  200,00лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

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



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

 
 
 
 
 

2337-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ОБС-9-9303/309/15.04.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждани на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен 
имот  УПИ Х (десет) с площ  518.00 (петстотин и осемнадесет) м2, находящ 
се в с. Тополи, ул. „Д-р Липов”, кв. 19, при граници: УПИ ІХ-741 (девет-
седемстотин четиридесет и едно), ул. „Д-р Липов”,  УПИ ХІ (единадесет), 
УПИ ХVІІІ (осемнадесет) и УПИ ХІХ-725 (деветнадесет-седемстотин 
двадесет и пет) в размер на  38 300,00 (тридесет и осем хиляди и триста), 
без  включено ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/ 
 
 

2338-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-9-
9303/309/15.04.2010 г., Общински съвет - Варна  решава да се проведе 
публичен търг с явно наддаване   за продажба на имот частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Д-р Липов”, кв. 19, Урегулиран 
поземлен имот  УПИ Х (десет) с площ  518.00 (петстотин и осемнадесет) м2 
при граници:  УПИ ІХ-741 (девет-седемстотин четиридесет и едно), ул. „Д-
р Липов”,  УПИ ХІ (единадесет), УПИ ХVІІІ (осемнадесет) и УПИ ХІХ-725 
(деветнадесет-седемстотин двадесет и пет) 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5798/17.08.2009 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 38 300,00 (тридесет и осем хиляди и 
триста), без  включено ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната 
тръжна цена  в размер на  3 830,00 (три хиляди осемстотин и тридесет ) 
лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 



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

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

1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 830,00 (три 
хиляди осемстотин и тридесет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  500,00лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 22/ 
 
 

 
Общинските съветници ползваха обедна почивка за времето от 

12.30 до 13.30 ч. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е : 

 
2339-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 49874/01.04.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
57.00  (петдесет и седем) м2 идеални части от  ПИ  с идентификатор  № 
10135.3513.381(десет  хиляди  сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.триста осемдесет и едно) целия с площ  129.00 (сто двадесет и 
девет) м2,  с административен адрес, гр. Варна, ул. „Чинар” № 30, в размер 
на  13 980.00 (тринадесет хиляди деветстотин и осемдесет) лева, без 
включено ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/ 



Красимир МИНКОВ 

Имахме ангажимента да доразгледаме документите за концесията за 

паркинга – направихме това, обсъдихме нещата, но има още неща, които 

трябва да се доогледат по окончателните параметри, затова предлагам за  

следващата сесия да вземем окончателно решение по отношение на 

концсията на паркинга – това е процедурното ми предложение. 

 

Адв. Живко КАЛЕВ – адвокат-довереник на ОбС – Варна 

Присъствах на разговорите, на които се установи, че всъщност 

обстоятелствата, поради които е било отхвърлено предложението по-скоро 

нещата, които е предложила г-жа К. Димитрова и други са налице в 

документацията по концесията – гаранция и други условия... 

Второ, ОбС не може да излиза извън рамките на приетото решение 

през декември, в този смисъл считам, че предложенето на г-н Красимир 

Минков Маринов е законосъобразно и правилно; следва нещата да се 

огледа отново в комисия и да се гласува предложението на кмета на община 

Варна на следваща сесия. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Аз лично изказвам мненито си, че това са дребни хитринки, с които 

отлагаме във времето вземането на решенията по въпросите за детските 

градини – 4 години и 8 месеца, по публично-частното партньорство, по 

въпроса за концесиите за паркоместата и по редица други въпроси. 

Не съм съпричастен на това, което се слага. 

 

Процедурното предложение на г-н Красимир Минков Маринов се 

прие с резултати от гласуването: за – 29, против – 0, въздържали се – 2. 

 

 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2340-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 49 и чл. 50 
от ЗМСМА и във връзка с чл. 36 от „Правилник за организацията и 
дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”,  Общински съвет – 
Варна решава предложението от Кмета на Община Варна относно 
общинска концесия за строителство – даване на разрешение за изграждане 
и извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности 
посредством съответни форми на стопанска експлоатация в сграда, 
представляваща подземен паркинг – гараж в незастроен недвижим имот – 
публична общинска собственост находящ се в гр. Варна, ул. „Братя 
Миладинови”, представляващ УПИ ІІ – „за подземен паркинг – гараж”, 
подрайон: 1, кв. 440 с площ 3 650 м2, съгласно АОС№ 4981/14.05.2008 год., 
да се оттегли за повторно подробно разглеждане в ПК „Собственост и 
стопанство” и след уточняване на окончателните параметри, да се включи в 
дневния ред на следващото заседание на Общинския съвет – Варна. 

  /за – 29, против – 0, въздържали се – 2/ 

2341-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
49874/01.04.2010 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Петър Петров Петров, ЕГН  , л.к. №   издадена на 15.10.2001 г. от 
МВР Варна, чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна,  ул. „Чинар” № 30  представляващ  
57.00  (петдесет и седем) м2 идеални части от  ПИ  с идентификатор  
№ 10135.3513.381(десет  хиляди  сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и тринадесет.триста осемдесет и едно) целия с площ 129.00 
(сто двадесет и девет) м2 , при граници на имота:ПИ № 
10135.3513.333 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.триста тридесет и три), ПИ № 10135.3513.378 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.триста седемдесет и 
осем), ПИ № 10135.3513.385 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и тринадесет.триста осемдесет и пет), ПИ № 10135.3513.384 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.триста 
осемдесет и четири), ПИ № 10135.3513.382 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и тринадесет.триста осемдесет и два)  на 
съсобственика  Петър Петров Петрова, ЕГН   



За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5714/18.06.2009 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от   13 980.00 (тринадесет хиляди деветстотин и осемдесет) лева, без 
включено ДДС. 

Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването 
на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 
извършване на разпоредителната сделка. 

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

2342-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 6493/01.04.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
58.00  (петдесет и осем) м2 идеални части от ПИ 10135.2510.669 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет.шестстотин 
шестдесет и девет) целия с площ  613.00 (шестстотин и тринадесет) м2,  с 
административен адрес  гр. Варна, местност „Добрева чешма” в размер на 
 4 100.00 (четири хиляди и сто)  лева, без включено ДДС. 

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

2343-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 6493/01.04.2010 
г., Общински съвет - Варна  реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Никола Атанасов 
Маждраков, ЕГН  , чрез продажба  на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, местност „Добрева 
чешма”,  представляващ 58.00  (петдесет и осем) м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор №  10135.2510.669 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин и десет.шестстотин шестдесет и девет) целия с площ 
613.00 (шестстотин и тринадесет) м2, при граници на имота: ПИ № 
10135.2510.9086 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и 
десет. девет хиляди и осемдесет и шест), ПИ № 10135.2510.670  (десет 
хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и десет.шестстотин и 
десет), ПИ №  10135.2510.684 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 



петстотин и десет.шестстотин осемдесет и четири), ПИ № 10135.2510.685 
(десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и десет.шестстотин 
осемдесет и пет), ПИ № 10135.2510.686 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
две хиляди петстотин и десет.шестстотин осемдесет и шест), ПИ № 
10135.2510.668 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и 
десет.шестстотин шестдесет и осем)   на съсобственика  Никола Атанасов 
Маждраков, ЕГН  . 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5853/19.10.2009  г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от   на   4 100.00 (четири хиляди и сто) лева, без включено ДДС. 

Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването 
на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 
извършване на разпоредителната сделка. 

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

2344-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 1329/15.04.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, между Община Варна, от една страна и Иво 
Кирилов Илиев – от друга, чрез продажба на частта на Община Варна, от 
312.00  (триста и дванадесет) м2 идеални части от ПИ 10135.5403.120(десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.сто и двадесет) 
целия с площ  1312.00 (хиляда триста и дванадесет) м2, с административен 
адрес  гр. Варна, кв. Галата, местност „Боровец-юг,” в размер на 11 400.00 
(единадесет хиляди и четиристотин) лева, без включено ДДС. 

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

2345-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 1329/15.04.2010 
г., Общински съвет - Варна  реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Иво Кирилов Илиев, 
ЕГН  , чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, кв. Галата, местност „Боровец – юг”, 
представляващ 312.00  (триста и дванадесет) м2 идеални части от ПИ 



10135.5403.120(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и 
три.сто и двадесет) целия с площ  1312.00 (хиляда триста и дванадесет) м2, 
при граници на имота: ПИ № 10135.5403.117 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди четиристотин и три. сто и седемнадесет),  ПИ № 
10135.5403.4670 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди четиристотин 
и три. четири хиляди шестстотин и седемдесет); ПИ №  10135.5403.3942 
(десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди четиристотин и три. три 
хиляди деветстотин четиридесет и два); ПИ №  10135.5403.119 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди четиристотин и три. сто и 
деветнадесет); ПИ №  10135.5403.9609 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
пет хиляди четиристотин и три. девет хиляди шестстотин и девет); на 
съсобственика  Иво Кирилов Илиев, ЕГН  

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5846/15.10.2009  г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от   на 11 400.00 (единадесет хиляди и четиристотин), без включено 
ДДС. 

Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването 
на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 
извършване на разпоредителната сделка. 

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

2346-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 4486/20.04.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една страна и 
„КЛУБ МАГЕЛАН” ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията 
по вписванията по ф.д № 1624/2006 310, със седалище  и адрес на 
управление, гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон”№ 29, ет. 4, ап. 8 , ЕИК 
148027086, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
277.00 (двеста седемдесет и седем) м2  ид. части от ПИ с идентификатор 
10135.2515.24 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и 
петнадесет.двадесет и четири)  целия с площ  3 327.00 (три хиляди триста 
двадесет и седем) м2, с административен адрес гр. Варна, с.о „Ален мак”, в 
размер на  оценката 25 000 (двадесет и  пет хиляди) лева, без включено 
ДДС. 

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



2347-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна  
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 4486/20.04.2010 
г., Общински съвет - Варна  реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна „КЛУБ МАГЕЛАН” 
ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията по ф.д 
№ 1624/2006 310, със седалище  и адрес на управление, гр. Варна, ул. 
„Братя Бъкстон”№ 29, ет. 4, ап. 8 , ЕИК 148027086, чрез продажба  на имот-
частна общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, с.о 
„Ален мак”, представляващ 277.00 (двеста седемдесет и седем) м2  ид. части 
от ПИ с идентификатор 10135.2515.24 (десет хиляди сто тридесет и пет. две 
хиляди петстотин и петнадесет.двадесет и четири)  целия с площ  3 327.00 
(три хиляди триста двадесет и седем) м2, при граници на имота: ПИ № 
10135.2464.8 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди четиристотин 
шестдесет и четири.осем), ПИ № 10135.2464.28 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.две хиляди четиристотин шестдесет и четири.  двадесет и осем), ПИ 
№ 10135.2464.25 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди четиристотин 
шестдесет и четири. двадесет и пет), ПИ № 10135.2515.9514 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет. девет хиляди 
петстотин и четиринадесет) 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6032/12.03.2010 г.. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от  25 000 (двадесет и пет хиляди) лева, без включено ДДС. 

Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването 
на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 
извършване на разпоредителната сделка. 

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

 
 
 

2348-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, т. 2, 
чл.22, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-10-9302/66/07.04.2010 г. Общински съвет – Варна приема 
изменение в чл. 28, ал. 2, глава ІV, раздел ІІ от НРПУРОИ, приета с 
решение  № 1054-15/11/09,11.12.2008 г. на Общински съвет – Варна, както 
следва: 

Изменя чл. 28, ал. 2, глава ІV, раздел ІІ от НРПУРОИ, като след 
изменението става със следния текст: “Предложенията за продажбата на 
имоти – частна общинска собственост се внасят от Кмета на общината въз 
основа на пазарната оценка, изготвена на основание чл. 41, ал. 2 и по реда 



на чл. 22, ал. 3 от ЗОС и чл. 27 от НРПУРОИ, градоустройствен и правен 
анализ, комплектовани от Директора на Дирекция “Общинска 
собственост”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 

 
 

2349-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 
17, ал. 1 НРУПСОВЧКТД и по повод на докладна записка вх. № ОС-10-
9903/4/22.03.2010 год. от д-р Галинка Павлова – управител на 
„Диагностично консултативен център V – Варна – „Света Екатерина” 
ЕООД и приложените към същата 4/четири/броя/ копия от констативни 
протоколи, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат бракувани 
ДМА с нулева балансова стойност към 31.12.2009 г., собственост на 
дружеството, както следва:  

1. ехограф с фабричен № 2040609; 
2. електрокардиограф picker с фабричен № 2040611; 
3. колпоскоп с фабричен № 2041117; 
4. копирна машина “Canon” p6010 с фабричен № 2041107; 
Общински съвет – Варна възлага на управителят на „Диагностично 

консултативен център V – Варна – „Света Екатерина” ЕООД да предприеме 
всички необходими действия по изпълнение на решението.  

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

 
 

ПРОЕКТ    ЗА    РЕШЕНИЕ : 
 

2350-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 
ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.48, ал 1, т.2 от НРПУРОИ и по предложение 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-7300/29/05.03.2010 г., Общински 
съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване  на  Народно  
читалище “Явин” - гр. Варна върху част от имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Хъшове” № 2 ъгъла с ул. „Мануш 
войвода”, 12-ти, п.р. по плана на гр. Варна, кв. 189, представляващ 
едноетажна сграда-клуб със застроена площ 309 кв.м., а именно: голяма 
зала със сцена, входен вестибюл и сервизни помещения с обща застроена 
площ 180,25 кв.м.  Граници на имота: ул. „Хъшове”, ул. „Мануш войвода”, 
двор на ел. подстанция. 



За имота има съставен акт за частна общинска собственост № 
1963/19.04.2001г. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на Народно читалище 
“Явин” -гр. Варна за срок от 10 (десет) години.  

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху описания 
имот, като се заложи условие - Народно читалище „Явин” да извърши 
ремонт за своя сметка съобразно изготвена количествено стойностна сметка 
на помещенията в срок от две години. след подписване на договора.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 21/ 
Решението не се приема. 
 
 
 

 2351-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във 
връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ОБС-9-1000/438/19.05.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, 
представляващ УПИ ІV-общ., с площ 889,00 кв.м., кв.34, с.Каменар, 
Община Варна, при граници: улица, улица, УПИ V-349, УПИ ІІІ-351, в 
размер на 25500,00 лева без вкл. ДДС.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 
 
 
 

2352-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от 
ЗОС, във връзка с чл.28, ал.2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОБС-9-1000/438/19.05.2010 г., Общински съвет-
Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV-общ., с площ 
889,00 кв.м., кв.34, с.Каменар, Община Варна, при граници: улица, улица, 
УПИ V-349, УПИ ІІІ-351.   

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№5833/29.09.2009г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 25500,00(двадесет и пет хиляди и 
петстотин)лева без ДДС. 

Общински съвет-Варна утвърждава стъпка за наддаване 10% от 
началната тръжна цена в размер на 2550,00 лева при следните    



                            Т Р Ъ Ж Н И   У С ЛО В И Я:  
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 2550,00лв., 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  100,00лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

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

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

 
 
 

 2353-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, 
предложение 2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл.35, ал.3 от ЗОС, а именно: 
продажба на имот- частна общинска собственост, представляващ 
32,08(тридесет и две цяло и осем)кв.м. ид.ч. от  ПИ №10135.5502.46, целият 
с площ 394,00(триста деветдесет и четири) кв.м., гр.Варна, 
ул.”Белгород”№7, на Кристияна Живкова Димитрова, собственик на ид.ч. 
от втори етаж на законно построената в имота  жилищна сграда и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 11698/12.03.2010 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка в размер на 
7185,00(седем хиляди сто осемдесет и пет) лева без вкл. ДДС, при пазарна 
стойност на 1(един)кв.м. – 224(двеста двадесет и четири)лева.   

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№5382/26.11.2008 г.  

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

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



Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 

Правя процедурно предложение, поради напредване на времето, да 

изтеглим разглеждането на проекто-решенията за дружествата, поради 

срока 30.06.2010 г., в който те трябва да си внесат документите. 

Процедурното предложение на г-н Маринов се прие с резултати от 

гласуването: за – 26, против – 1, въздържали се – 0. 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Следващото дружество е “Диагностично консултативен център 
ІІІ – Варна” ЕООД: Проекти за решения: 
    На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във 
връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад за 
дейността на “Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД, 
ЕИК 813154554, за 2009 г.  

Гласуване в комисията: за – 9; против –  0; възд.се – 0; 
Протокол № 53/03.06.2010 г. 
 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във 
връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева - управител на “Диагностично 
консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД за 2009 г. 

Гласуване в комисията: за – 9; против –  0; възд.се – 0; 
Протокол № 53/03.06.2010 г. 
 

  На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна 
освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично консултативен 
център ІІІ – Варна” ЕООД  Веселина Влайкова Христова за периода 
01.01.09 г. до 31.12.09г. 

Гласуване в комисията: за – 9; против –  0; възд.се – 0; 
Протокол № 53/03.06.2010 г. 
 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, 
Общински съвет - Варна избира д-р Надя Енчева Костова – управител на 
“АКТИВ” ООД за извършване на одиторски контрол на “Диагностично 
консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД за 2010 г. 

Гласуване в комисията: за – 9; против –  0; възд.се – 0; 
Протокол № 53/03.06.2010 г. 

 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я  : 

2354-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично консултативен център ІІІ – 
Варна” ЕООД, ЕИК 813154554, за 2009 г.  

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

2354-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 
1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна 
освобождава от отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева - управител на 
“Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД за 2009 г. 

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

 
2354-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 

1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност контрольора 
на “Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД  Веселина 
Влайкова Христова за периода 01.01.09 г. до 31.12.09 г. 

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

 
2354-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 

146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира д-р Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ” ООД за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД за 2010 г. 

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

 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Проекти за решения т. LХХІХ – т. LХХХІ относно дружество 
“Пазари” ЕАД – Варна: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от ТЗ и чл. 40 
от Закона за счетоводството,  Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад за 
дейността на “Пазари” ЕАД – Варна, ЕИК 148089508, за 2009 г. 

Гласуване в комисията: за – 11; против –  0; възд.се – 2; 
Протокол № 54/07.06.2010 г. 



На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ,  
Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета 
на директорите на “Пазари” ЕАД - Варна в състав: Юлиана Добрева 
Трифонова, Атанас Кирилов Тихчев, Веселин Йорданов Кунчев, Гено 
Дачев Генов, Тошко Вълчев Грудев, за периода от 01.01.2009 г. до 
31.12.2009 г. 

Гласуване в комисията: за – 6; против –  7; възд.се – 0; 
Не се приема. 
Протокол № 54/07.06.2010 г. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, 

Общински съвет – Варна избира проф. д-р ик.н Калю Донев за извършване 
на одиторски контрол на “Пазари” ЕАД - Варна за 2010 г. 

Гласуване в комисията: за – 10; против –  0; възд.се – 2; 
Протокол № 54/07.06.2010 г. 
 

Пламен НАЧКОВ 

Предлагам на дружество „Пазари” да гласуваме анблок първи и 

трети проекти за решения, а освобождаването от отговорност на членовете 

на Съвета на директорите да бъде гласувано отделно. 

 

Красимир Маринов МАРИНОВ 

Процедурното ми предложение е трите предложения за решения да 

се гласуват отделно. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Това го взехме като решение, г-н Маринов, по-напред. Отиваме във 

вариант всяко предложение за решение поименно, отделно, добре. 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Тъй като в т.1 не е написано, че се приема финансовия отчет и 

отделно годишния доклад за дейността – още тогава в комисията имахме 

дебати можем ли да приемаме отделно финансовия отчет и годишния 

доклад. Оказа се, че по закон няма абсолютно никаква пречка да се приеме 



финансовия отчет, а да не се приема отчетния годишен доклад на одитора. 

Би следвало и това решение за годишния доклад, да бъде разделено. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Колко пъти сме говорили, че предложения, които не са разглеждани 

в комисия, няма да разглеждаме тук в зала. В момента предложението на г-

н Симеонов за разделяне не е гледано на комисия. 

Настоявам да гласуваме трите точки най-много поотделно, не да 

внасяме допълнителни, разфасовани. 

 

Орлин СИМЕНОВ 

По този въпрос сме вземали решение на комисията и тъй като реално 

погледнато става въпрос за вземане на решение гласувано на комисията, 

това е най-малко некоректно... 

 

Процедурното предложение на г-н Севастиянов трите  

подрешения, касаещи „Пазари”-ЕООД да се гласуват поотделно,, 

поименное се прие с резултати от гласуването: за – 27, против – 0, 

въздържали се – 1. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
2355-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 

от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството,  Общински съвет – Варна 
одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и 
годишен доклад за дейността на “Пазари” ЕАД – Варна, ЕИК 148089508, 
за 2009 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17, 
не участвува в гласуването - 1/ 

 



ПРОЕКТ    ЗА    РЕШЕНИЕ : 
2355-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 

от ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД - Варна в състав: Юлиана 
Добрева Трифонова, Атанас Кирилов Тихчев, Веселин Йорданов Кунчев, 
Гено Дачев Генов, Тошко Вълчев Грудев, за периода от 01.01.2009 г. до 
31.12.2009 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 14, против – 17, въздържали се – 2, отсъстват – 18/ 
Решението не се приема. 

2355-7-3. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. д-р ик.н Калю Донев за 
извършване на одиторски контрол на “Пазари” ЕАД - Варна за 2010 г. 

/за – 20, против – 6, въздържали се – 4/ 
 
 

 
2356-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично консултативен център “Свети 
Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за 2009 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 
2356-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна 
освобождава от отговорност д-р Свилен Стойчев Андонов – управител на 
“Диагностично консултативен център “Свети Иван Рилски” – 
Аспарухово - Варна” ЕООД за периода 09.02.2009 г. до 08.06.2009 г., 
включително 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
2356-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна 
освобождава от отговорност д-р Татяна Колева Аврамова – управител на 
“Диагностично консултативен център “Свети Иван Рилски” – 
Аспарухово - Варна” ЕООД за периода 08.06.2009 г. до 31.12.2009 г. 
включително 

 /Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 



 
2356-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 

1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора 
на “Диагностично консултативен център “Свети Иван Рилски” – 
Аспарухово - Варна” ЕООД д-р Росен Русев за периода 01.01.09 г. до 
31.12.09 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 2356-7-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 

146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира д-р Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ АДВАЙС” ЕООД за извършване на одиторски 
контрол на “Диагностично консултативен център “Свети Иван Рилски” 
– Аспарухово - Варна” ЕООД за 2010 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 

 
 

2357-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 
ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Общинска 
охранителна фирма” ЕАД, ЕИК 103305200, за 2009 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 7, отсъстват – 17/ 

 
2357-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 

от ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Общинска охранителна фирма” ЕАД в състав: 
Димитричка Василева Атанасова, Мило Цветанов Милов, за периода от 
01.01.2009 г. до 06.01.2009 г., включително. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 7, отсъстват – 17/ 

 
2357-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 

от ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Общинска охранителна фирма” ЕАД в състав: 
Димитър Иванов Чутурков, Свилен Бойчев Камбуров и Хаик Онник 
Ованезов, за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г., включително. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 7, отсъстват – 17/ 



 
2357-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 

221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Илия Неделчев Илиев – 
управител на “Приморска одиторска компания” ООД, за извършване на 
одиторски контрол на “Общинска охранителна фирма” ЕАД  за 2010 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 7, отсъстват – 17/ 

 

При представяне на проектите за решения за  “Дворец на 

културата и спорта” ЕАД общинската съветничка от ПП „Атака” 

Евгения Александрова направи процедурно предложение същите да бъдат 

гласувани отделно, което не се прие от присъстващите общински 

съветници с резултати от гласуването: за – 7, против – 19, въздържали 

се – 4. 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я  : 

2358-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 
ТЗ,  Общински съвет –Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Дворец на 
културата и спорта” ЕАД, ЕИК  103156991, за 2009 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 4, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 
2358-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 

от ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Дворец на културата и спорта” ЕАД в състав: 
Борислав Василев Люцканов, Ерджан Себайтин Ебатин, Стефан Стайков 
Хрелев, Надежда Викторовна Дончева и Благой Кузманов Калфов, за 
периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 4, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 
2358-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 

221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира “АКТИВ” ООД, 
представлявано от д-р Надя Енчева Костова – управител,  за извършване на 
одиторски контрол на “Дворец на културата и спорта” ЕАД за 2010 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 4, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 



Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

Колеги, току-що приехте да освободим от отговорност Съвета на 

директорите на Спортната зала, която миналата година е имала печалба 

100 хлв., а за 2009 г. е 20 хлв., което е доста съмнително и събужда съвсем 

други въпроси в мен; още повече че г-н Варчев плачеше в медиите, че 

може би ще има нужда община Варна да му помогне финансово. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Ако искате да разберете разликата или качеството на работата на 

един борд от друг, съветвам уважаемата съветничка да отиде във 

Фестивалния комплекс и да види състоянието на тази сграда, която в 

момента е държавна. Тук има доста общински съветници, които си 

спомнят още преди два мандата голямата битка на ОбС и на Община 

Варна да остане Спортната зала общинска. Благодарение на това, че тя 

остана общинска и на това, че Варчев е човек, който обича да си върши 

работата и да не се чува за него, че е такъв или онакъв, той успява да взема 

заеми от Общината, да върти търговци, това-онова и Спортната зала е на 

много по-високо ниво. ОбС е давал  нееднократно помощи на Спортната 

зала, без което тя не би могла да се самоиздържа.  

Предлагам да бъдат одобрени точките, както са гласувани в 

комисията. 

 

Владимир ТРИФОНОВ 

Г-н Севастиянов, има една приказка за султана, везира и чувала със 

златото – думи, приказки – всичко е проза; цифрите показват каква е 

истината. 

 

 

 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я  : 

2359-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с  чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на  “Дентален център І Варна” ЕООД, ЕИК 
000090186, за 2009 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
2359-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Слава Стефанова Даковска – управител на  “Дентален 
център І Варна” ЕООД за 2009 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
2359-7-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност контрольора на “Дентален център І Варна” 
ЕООД д-р Петър Липчев за периода 01.01.09 г. до 31.12.09 г. 

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

 
2359-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, 

ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира “Приморска одиторска 
компания” ООД, представлявано от  Илия Илиев и Анелия Люцканова – 
управители, за извършване на одиторски контрол на “Дентален център І 
Варна” ЕООД за 2010 г. 

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

 

След представяне на проектите за решения за “Диагностично 

консултативен център “Чайка” ЕООД възникна следния дебат: 

Пламен НАЧКОВ 

В проектите за решения за избор на одитор председателката на 

комисията зачита „на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА”, а 

тези две точки взаимно се изключват – едното основание е за поименно 

явно гласуване, а другото само за явно гласуване – т. 23. 



 

Николай АПОСТОЛОВ 

Трябва да бъде само т. 23, без т. 8 от ал. 1 на чл. 21 от ЗМСМА. 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Колега Начков, чета това, което е гласувала комисията, с устно 

дадения съвет от адвокат-довереника на Общинския съвет. В противен 

случай няма да кореспондират материалите от сесията с материалите от 

комисия и с протокола на Общинсикия съвет. Чета и двете и не смятам, че 

са взаимно изключващи се. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Това, което адвокат-довереникът на ОбС даде като указание, е да 

бъде т. 23; т. 8 да я няма. 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Колеги, когато имаме норма по т. 8, която изисква поименно 

гласуване и към нея, в комулация, бъде добавена норма, която не изисква 

такова гласуване, аз считам че не би следвало да има порок, при 

положение че материалите от комисията са предоставени навреме. Ако 

имахме писмено становище, бихме могли да го приложим към протокола. 

 

Валентина СОФРОНИЕВА – адвокат-довереник на ОбС - Варна 

Ние бяхме взели това становище за т. 23. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2360-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 



годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично консултативен център “Чайка” 
ЕООД, ЕИК 103514755, за 2009 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
2360-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна 
освобождава от отговорност д-р Юлияна Атанасова Йоргова-Иванова - 
управител на “Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД за 
периода 01.01.2009-27.05.2009 г., включително. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
2360-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна 
освобождава от отговорност д-р Гален Димитров Шиваров  – управител на 
“Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД за периода 
27.05.2009-31.12.2009 г., включително. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
2360-7-4. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично 
консултативен център “Чайка” ЕООД  д-р Людмил Цветков за периода 
01.01.09 г. до 31.12.09 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
2360-7-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 

146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира д-р Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД за 2010 г. 

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

 

По предложение на председателя на Общинския съвет – Варна, 

присъстващите общински съветници приеха да удължат работното 

време на днешното заседание, с резултати от гласуване: за – 28, против 

– 1, въздържали се – 1. 



   Валерия АНГЕЛОВА 

Следващите решения, които касаят „Областен диспансер за 

пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД имаме едно 

решение, което не е прието относно освобождаването на д-р Митишев, 

поради което ще прочета първо приетите решения и отделно ще приема 

неприетото от комисията решение: 

   „На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във 
връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност д-р Иван Йорданов Митишев – управител на “Областен 
диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД 
за периода от 01.01.2009 г. – 25.05.2009 г., включително.”  

Гласуване в комисията: за – 0; против –  3; възд.се – 3; 
Не се приема. 
Протокол № 55/08.06.2010 г. 
Валерия АНГЕЛОВА 

 

Другите решения за това дружество, които са приети на комисията, 

са: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 137, ал. 1, т. 3 във 
връзка с  чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад за 
дейността на “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични 
заболявания със стационар” ЕООД, ЕИК 000090147, за 2009 г.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във 
връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Петър Стефанов Генов – управител на “Областен 
диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД 
за периода от 26.05.2009 г. – 31.12.2009 г., включително. 

На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност контрольора на “Областен диспансер за 
пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД д-р Валентин 
Кършаков за периода 01.01.09 г. до 31.12.09 г.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна избира доц. Никола Милев Бакалов за 
извършване на одиторски контрол на “Областен диспансер за пневмо-
фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД за 2010 г. 

 
 



Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

Д-р Митишев не го освобождаваме вече четвърта година от 

отговорност и то по конкретни неща, които са включени в доклада на 

одита. Сагата започва от 2005 г., когато става един гаф за 200 хлв., които 

се полагат субсидия за Диспансера от държавата – просто човекът не си 

беше свърши работата, поради което тогава пак панически спасявахме 

бюджета. 

След това има една афера, която се точи вече четвърта година с една 

Пречиствателна станция и все още това е една еко-бомба, за което отново 

мисля, че отговорност носи досегашният управител д-р Иван Митишев. 

Ние вземаме морално решение да не го освобождаваме от отгоорност, а 

след това компетентните органи не си вземат съответно бележка и не се 

прави нищо! 

Едно е когато одитския доклад не намира никакви нарушения и 

„Пазари”, наприер завършва с милион и триста хиляди печалба, а в този 

случай моралния акт на неосвобождаване е в продължение на 5 години и 

никой не търси съответна отговорност на тези лица! 

 

Доц. Константин ТРОШЕВ 

Подкрепям становищетот на д-р Бояджиев; има документи, които в 

момента са в комисията по корупция за проучване, по повод на тази 

пречиствателна станция, за която е гласувана една огромна сума за 

купуване и монтиране, а станцията струва няколко пъти по-малко. 

 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

Има ли начин да гласувае решение, с което да задължим 

администрацията да пристъпи към съответни мерки за искане на тази 

отговорност, а не само някакво морално освобождаване или 

неосвобождаване. 



Доц. МАРИНЧЕВА – директор дирекция Здравеопазване, община 

Варна 

Парите, които са отпуснати за пречиствателната станция, са дадени 

на Диспансера и те не са изхарчени. Имаше много сложен казус по 

прехвърляне на земята, тъй като беше горски фонд, който трябваше да 

премине като общинска собственост и това с много усилия се движеше и 

това се случи в края на миналата година. Затова сега вече всичко е 

свободно. Има избрана фирма, която ще осъществява извършването на 

това монтиране на такава пречиствателна станция, избран е модела и би 

трябвало това да се осъществи; парите не са изхарчени по други 

предназначения. 

 

Пламен НАЧКОВ 

Имам процедурно предложение: да гласуваме анблок четирите 

проекто-решения за Тубдиспансера, по които няма спор и отделно да 

гласуваме само освобождаването от отговорност на д-р Иван Митишев. 

Процдурното предложение на г-н Пламен Начков се прие с 

резултати от гласуването: за – 27, против - 0, въздържали се – 1. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я  : 

2361-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на “Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина І – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161, за 2009 г.  

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

 
2361-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна 
освобождава от отговорност д-р Лазар Пашков – управител на 



“Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна” 
ЕООД за 2009 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 
 
2361-7-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - 

Варна освобождава от отговорност контрольора на “Медицински център 
за рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД  Йордан 
Руменов Йорданов за периода 01.01.09 г. до 31.12.09 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 
 
2361-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 

146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира “Ай Си Ар” ЕООД, 
представлявано от д.е.с Светослав Петров Станиславов, за извършване на 
одиторски контрол на “Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина І – Варна” ЕООД  за 2010 г. 

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

 
 

ПРОЕКТ    ЗА   РЕШЕНИЕ: 
 

2362-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 
1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна 
освобождава от отговорност д-р Иван Йорданов Митишев – управител на 
“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със 
стационар” ЕООД ЕИК 000090147, за периода от 01.01.2009 г. – 
25.05.2009 г., включително.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 1, против – 28, въздържали се – 4, отсъстват – 18/ 

         Решението не се приема. 
 
 

2362-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с  чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични 
заболявания със стационар” ЕООД, ЕИК 000090147, за 2009 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 



 
2362-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност д-р Петър Стефанов Генов – управител на 
“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със 
стационар” ЕООД за периода от 26.05.2009 г. – 31.12.2009 г., 
включително. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 
2362-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 

1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора 
на “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със 
стационар” ЕООД д-р Валентин Кършаков за периода 01.01.09 г. до 
31.12.09 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 

2362-7-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 
146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира доц. Никола Милев 
Бакалов за извършване на одиторски контрол на “Областен диспансер за 
пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД за 2010 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 

 
 

 
2363-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, 
Общински съвет – Варна приема годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Обреди” ЕООД, 
ЕИК 813106564, за 2009 г. 

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

2363-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 
1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност Любчо Иванов Любчев – управител на 
“Обреди” ЕООД, за 2009 г.  

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



 
2363-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 

1 и чл. 145 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
контрольорите на “Обреди” ЕООД Димитър Дичев, Константин 
Константинов и Янко Коренчев за периода 01.01.09 г. до 31.12.09 г.  

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

 
2363-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 

146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира д.е.с. Слав Минчев Танев 
за извършване на одиторски контрол на “Обреди” ЕООД за 2010 г.  

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

 
 
 
 
 
 

2364-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  и чл. 137, ал. 
1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството,  
Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет и годишен 
доклад за дейността на “Жилфонд” ЕООД – Варна, ЕИК 813109281, за 
2009 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
2364-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност Станислав Петров Антонов – управител на 
“Жилфонд” ЕООД - Варна за 2009 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
2364-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 

1 и чл. 145 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
контрольора на “Жилфонд” ЕООД - Варна Жеко Маринов Георгиев за 
периода 01.01.09 г. до 31.12.09 г.  

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



2364-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 
221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Цвета Боцановска - 
управител на “АНТАРЕС” ООД за извършване на одиторски контрол на 
“Жилфонд” ЕООД - Варна за 2010 г. 

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

 
2365-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 

от ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, 
заверен от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на 
“Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД, ЕИК 103564060, за 2009 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/ 

 
2365-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 

от ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД в 
състав: Светлан Димов Стоянов, Димитър Милков Иванов и Христо 
Кирилов Димитров, за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/ 

 
2365-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 

221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. Никола Бакалов за 
извършване на одиторски контрол на “Стопанска и спомагателна 
дейност” ЕАД за 2010 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/ 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Следващите проекти за решения касаят „Ученическо и столово 

хранене” ЕАД: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от ТЗ,  
Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Ученическо и 
столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229, за 2009 г.  

Гласуване в комисията: за – 16; против –  0; възд.се – 0; 
Протокол № 56/15.06.2010 г. 



На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ,  
Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета 
на директорите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД в състав: Румен 
Иванов Пишманов, Иван Георгиев Гоцев за периода от 01.01.2009 г. до 
31.12.2009 г. и Владимир Трифонов, за периода от  01.01.2009 до 01.12.2009 
г., включително.  

Гласуване в комисията: за – 16; против –  0; възд.се – 0; 
Протокол № 56/15.06.2010 г. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ,  

Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета 
на директорите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД в състав: Румен 
Иванов Пишманов, Иван Георгиев Гоцев, за периода от 01.01.2009 г. до 
31.12.2009 г. и Станислав Темелков Димитров, за периода от 01.12.2009 г. 
до 31.12.2009 г., включително.  

Гласуване в комисията: за – 16; против –  0; възд.се – 0; 
Протокол № 56/15.06.2010 г. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, 

Общински съвет – Варна избира д.е.с. Слав Минчев Танев за извършване на 
одиторски контрол на “Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2010 г. 

Гласуване в комисията: за – 16; против –  0; възд.се – 0; 
Протокол № 56/15.06.2010 г. 

 

Кворума в залата е 27 общински съветници. 

 

Красимир Маринов МАРИНОВ 

Пред мен са едни цифри: при приходи 6 334 хлв.се отчита печалба 19  

хлв.; материални разходи за суровини, материали и външни услуги – 4 347 

хлв. За да не предизвикваме пак „медузи”, „водорасли”, прокурорски 

проверки и т.н., по-добре да не освобождаваме Борда от отговорност и да 

видим по-нататък какво ще правим. Явно, там трябва да се извършат 

някакви промени. 

Правя предложение трите точки да бъдат гласувани поотделно, 

поименно. 

Първото гласуване на процедурното предложение на г-н Маринов 

завърши  с резултати от гласуването: за – 21, против – 4, въздържали се 



– 4; същите бяха оспорени от д-р Янко Станев, последва поименно явно 

гласуване, завършило с резултати: за – 16, против – 6, въздържали се – 6, 

отсъстват – 22, не участва в гласуването – 1 – приема се. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ – обяснение на отрицателен вот 

Искам да кажа становището на трите основни организации, които 

имат оценка за функциите на ОФ „Ученическо и столово хранене”. 

Първо, по отношение на качеството на храненето на децата в гр. 

Варна има извършени над 40 проверки и има официална документация, с 

която е дадена най-висока оценка в държавата, без нито една забележка, за 

количеството и качетвото на храненето на децата в детските градини и в 

училищата на гр. Варна. Това е основната функция на ОФ „Ученическо и 

столово хранене”. 

Второ, за първи път в историята на  „Ученическо и столово хранене” 

са проведени конкурси по ЗОП, по препоръка на одиторите на община 

Варна и на общинските фирми, които конкурси са довели до намаляване 

на цените, на които са добавени продукти с около 30 %. 

Този същия Борд, за който се иска разделно гласуване, за да не бъде 

освободен, всъщност е направил всичките тези неща! 

Ако някой иска чрез негативна оценка на Борда да го смени, нека го 

смени без да унижава Борда, който е свършил най-сериозната работа на 

база на препоръките и задълженията на одита, направен на община Варна.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Ние просто гласувахме да гласуваме нещата поотделно, г-н  Станев, 

не разбирам цялата тази пледоария; тя касае нещо от типа на: „Аз съм без 

билет във влака, ама по-добре да не ме хванат.....”  

По-добре да не правим такива изказвания, г-н Станев. 

 



Доц. Константин ТРОШЕВ 

По този въпрос комисията по наука и образование няма още 

категорично решение. Проблема беше гледан на комисии в присъствие на 

членовете на Борда и поради разни неточности и съмнения се поиска до 

25-ти този месец да бъде представен подробен отчет за всички разходи, 

след което комисията отново ще се занимае с въпроса. 

Изненадан съм, че тук трябва да гласуваме за нещо, което комисията 

все още не е уточнила и не е решила. 

 

Проф. Николай ДЖАГАРОВ 

Отложихме гледането не поради някакви съмнения, а г-н Коев 

поиска сведение колко ученика, колко хранения има; иначе одитните 

доклади са положителни. И това, което г-н Станев е точно така. Но тъй 

като има предложение на Кмета да се измени собствеността на 

дружеството, нашата комисия реши че трябва по-подробно да разгледа 

дейността на същото. 

 

Радослав КОЕВ 

Работата заприлича на развален телефон – едното няма нищо общо с 

другото. Решенията на комисията по образование касаеха това какво ще се 

случва в бъдеще с дружеството и няма никакво отношение към това, което 

приемаме в  момента. 

 

Пламен НАЧКОВ 

Разбирам, че проектите за решения т. СХХV и т. СХХVІІІ са 

безспорни – предлагам да ги гласуваме анблок. 

Другите две решения относно освобождаване на борда на 

директорите – предлагам да гласуваме поотделно, т.е. да проведем три 

поименния гласувания. 



Процедурното предложение на г-н Начков се прие с резултати от 

гласуването: за - 23, против – 4, въздържали се – 0. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2366-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 
ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Ученическо и 
столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229, за 2009 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 19/ 
 
 
2366-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, 

т. 6 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира д.е.с. Слав Минчев Танев за 
извършване на одиторски контрол на “Ученическо и столово хранене” 
ЕАД за 2010 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 19/ 

 

Адв. Живко КАЛЕВ – адвокат-довереник на ОбС – Варна 

За следващите две решения искам да обърна внимание, че всъщност 

се касае за едно решение, то е копирано два пъти и са добавени имената на 

Владимир Трифонов и на Станислав Темелков. Решението би следвало да 

бъде едно, като към първото решение, така както е формулирано, да се 

добави подчертаното във втрото – и Станислав Темелков Димитров – тъй 

като по отношение на Румен Пишманов и Иван Гоцев се повтарят два пъти 

имената им, няма смисъл да се гласуват два пъти, т.е. текста на решението 

следва да бъде: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ,  
Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета 
на директорите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД в състав: Румен 
Иванов Пишманов, Иван Георгиев Гоцев за периода от 01.01.2009 г. до 
31.12.2009 г.; Владимир Трифонов, за периода от  01.01.2009 до 01.12.2009 



г., включително; Станислав Темелков Димитров, за периода от 01.12.2009 г. 
до 31.12.2009 г., включително.” 
 

Владимир ТОНЕВ 

Колеги, понеже основното искане за разделно гласуване е предимно, 

зада не се освободи Борда от отговорност. Искам да направя едно 

съждение от това, защо някои хора се притесняват от това, че няма да ги 

освободим от отговорност. Ама аз не визирам Вас, г-н Станев! 

В момента когато не ги освободим от отговорност следва че просто 

не сме се запознали с нещо, за което се казва „целесъобразност на 

разходите”; ние се занимаваме с баланса, с отчета; времето да се запознаем 

дали въпросният брод на директорите би могъл да допринесе по-голяма 

печалба или за по-малка загуба, очевидно някои колеги ги притеснява за 

някои дружества. Не виждам нищо лошо в това да се гласува 

неосвобождаване, от което най-много следва да се направи една проверка 

за целесъоразност на извършените разходи, като визирам едно решение от 

преди малко по повод на една апаратура, която би могла да бъде и по-

ефтина... 

Ако някой от съветниците има съмнение и иска такова нещо, не 

виждам нищо лошо в това същото да се подкрепи. 

В противен случай се дава една индулгенция, без самите да знаем 

колко това е правилно. 

Аз ще гласува против освобождаването от отговорност, във връзка с 

това, което казах. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Ако трябва някой да бъде притеснен от това, в никакъв случай не 

съм аз! Колегата Трифонов е бил член на Борда през това време, той е 

общински съветник от „Атака”! Аз обаче съм запознат с работата и на 



колегата Трифонов, и на другите колеги, както се запознах и с другите 

фирми. И този въпрос, г-н Тонев, можете да го зададете и на всеки един 

друг борд, гледани до този момент! Въпроса е, че някой тук не се е 

запознал и че днес иска да направи нещо, което според мен е груба грешка 

– анонсирането на този проблем с „Ученическо и столово хранене” – по 

обективните причини, че има и колега вътре и можем най-малкото да го 

накараме той да стане и той да каже има ли впечатления, че има 

нарушения. Но има същите одити и същите отчети, каквито има за всички 

останали дружества, които ги освобождаваме. 

Не така стои въпроса с дружеството „Дезинфекционна станция”, 

където лично аз още преди години съм констатирал разликата от 20-те 

хиляди, които гласувахме в бюджета, защото не беше пуснал писмата за 

републиканския бюджет и по същия начин проблема с пречиствателната 

станция. Там си има проблем и той е констатиран и го има в одит. 

Тук няма никакъв проблем и изведнъж някой прави изказване. За 

това се учудвам. Иначе никакво значение няма дали ще бъдат или няма да 

бъдат освободени от отговорност, при положение, че документацията е 

налице, проверявана е, извършени са ревизии, вътрешен контрол и всеки 

проверяващ орган може да извърши още проверки, което също е хубаво! 

 

Д-р Ивайло МИТКОВСКИ 

Нашата група няма никакво касателство към борда на директорите, 

но колегите допускат една неточност – тази фирма е малко по-различна от 

другите. Ние от тази фирма не искаме печалба. Напротив – ние сме я 

натоварили със социална дейност, така че тя да не гони печалба, а да гони 

най-качествено и ефтино хранене на нашите деца! 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 



Изискванията за храната в детската възраст са много специфични, 

има създаден кулинарен съвет от експерти, които оценяват; има 

институции, които проверяват – над 40 проверки – всичко е 

документирано и го има; администрацията 6 пъти проверява... 

Нито едно оплакване няма! От такава дейност да няма оплакване?! 

Знаете ли какво означава това?! И изведнъж тези хора не ги 

освобождаваме! А предишните ДКЦ-та и общински фирми, в чиито одити 

съществуват доста слабости, нормално е да ги освободим, защото всеки е 

допускал някакви пропуски в своята работа. Тук и още една фирма 

единствено са изпълнили функциите си – „Обреди”, където също има 

такива сериозни видими постижения.... 

Има мераклии, които смятат, че като вземат Борда да го управляват и 

по този начин ще бъде така, както е било преди 4-5 години – капалъ е 

работата в „Ученическо и столово хранене” на оня йол дето сте го мислили 

едно време! Капалъ! 

Общинският съветник Пламен АНДРЕЕВ направи процедурно 

предложение за прекратяване на дебатите, с резултати от гласуването: 

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

 

ПРОЕКТ   ЗА   РЕШЕНИЕ: 
 

2366-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД в състав: 
Румен Иванов Пишманов, Иван Георгиев Гоцев за периода от 01.01.2009 г. 
до 31.12.2009 г.; Владимир Трифонов, за периода от  01.01.2009 до 
01.12.2009 г., включително; Станислав Темелков Димитров, за периода от 
01.12.2009 г. до 31.12.2009 г., включително. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 13, против – 12, въздържали се – 7, отсъстват – 18, 
не участва в гласуването - 1/ 
Решението не се приема. 

 



Д-р Янко СТАНЕВ – обяснение на отрицателен вот 

Причините да гласувам отрицателно са три: 

Първо, не съм съгласен с липсата на позиция в общинсикия съветник  

Владимир Трифонов, който е бил член на Съвета на директорите. Не съм 

съгласен с липсата на изказване по казус, по който той е носил 

отговорност в един период от около 11 месеца за календарна година от 12 

месеца. 

Второ, зад подобна проява на предложение за разделно гласуване 

стана ясно за какво става въпрос – става ясно за това, че групата на 

„Атака” иска или смята, поне на мен така ми бе казано, че трябва да 

управлява „Ученическо и столово хранене”. Нямам нищо против, ще 

подкрепя такова искане, ако днес г-н Трифонов беше изложил пред нас 

всички точните претенции и програмни намерения за управлението на 

едно дружество с огромна важност, което хране около 7 хилади деца. 

Нямам нищо против, но не по този начин – да извивите политически ръце 

и не да се предлагат изкуствени проверки! 

И трето – за мен никой от тези хора, които отхвърлиха дейността на 

Борда чрез неосвобождаването му от отговорност – от финансите ги 

освободихте – никой от вас не се е заинтересовал, след като се предприема 

такава тежка морална мярка спрямо тях, какво точно тези хора са 

свършили и  в сравнение с другите бордове какво са направили. Убеден 

съм, че ако се изслуша някой представител, те знаят какво са свършили, 

защото аз съм чул положителната оценка за свършената от тях работа от 

специалисти по детско хранене! 

Гласувах „против”, за да мога да се изкажа и за да мога да кажа, че 

отхвърлям политическите гласувания при освобождаването от отговорност  

на различни хора управлявали в управлението на икономиката на община 

Варна. Категорично не съм съгласен със смесването на политически 

оценки и на оценки за дейността на икономически субекти. 



Владимир ТРИФОНОВ 

Борда на директорите се състои от трима души, председателят на 

Борда е от ДПС. Аз реално не съм участвал в управлението на това 

дружество. Реално, казвам, не юридически. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Извинявам се, г-н Трифонов, но това ви заявление ще е съпроводено 

ли с връщане на заплатите? Защото да кажете сега, че не сте участвали, а 

цяла година сте мълчали – просто е смешно... 

Второ, освобождаването на Борда от отговорност и освобождаването 

на борда въобще и подмяната му са две различни неща. Ако вие имате 

такова желание – ставате и предлагате да се освободи борда и да се избере 

друг.  

Но това, което в момента става, граничи според мен с някакви 

невъзможни критерии! 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2367-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 
от ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, 
заверен от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на 
“Дезинфекционна станция - Варна” ЕАД, ЕИК 200830126, за периода 
01.01.2009 г. до 26.08.2009 г., включително. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 22/ 
 

2367-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Дезинфекционна станция - Варна” ЕАД в 
състав: Виржиния Николова Живкова, Димитър Николов и Максим 
Николов Иванов за периода от 01.01.2009 г. до 26.08.2009 г. включително. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 22/ 

 



2367-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 137, ал. 1, 
т. 3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Дезинфекционна станция - Варна” ЕООД за 
периода 27.08.2009 г. до 31.12.2009 г. включително. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 22/ 

 
2367-7-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност Николай Райчев – управител на 
“Дезинфекционна станция - Варна” ЕООД за периода 27.08.2009 г. до 
31.12.2009 г. включително. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 22/ 

 
2367-7-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 

146,  ал. 3 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. Никола Бакалов за 
извършване на одиторски контрол на “Дезинфекционна станция - Варна” 
ЕООД за 2010 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 22/ 

 
 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ – обяснение на отрицателен вот 

Гласувах против, за да ви споделя виждането си за това акционерно 

дружество – то от години боледува! От години се изтиква съзнателно от 

общинската администрация, давайки се поръчки на всички други, но не и 

на него и когато стане криза в някоя детска градина или детска ясла да се 

появят кърлежи пращат него да тушира пожарите. Обаче дружеството едва 

живее, защото има определени директори и зам.кметове, които 

предпочитат другаде да отиват поръчките вместо в това дружество, може и 

съветници да са. Единственото, което може да възроди това дружество, е 

да стане общинско предприятие и тогава няма как поръчките, които сега 

отиват в знайни и незнайни фирми, да не се дават на него. Комисията 

имаше такова предложение. 



Пламен АНДРЕЕВ 

Такова решение имаше прието за „Жилфонд” и за „Дезинфекционна 

станция”, не знам защо не влизат като предложения за гласуване. 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Г-н Андреев, в материалите от комисията са влезли като 

предложения за решения; предложението на ОбС да чета, прескачайки 

поредността, само решенията за отчети и баланси, за които има срок 

30.06.2010 г! Всички други решения ще ги гледаме след това. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2368-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 
ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет,  заверен 
от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Паркинги и 
гаражи – Варна” ЕАД, ЕИК 200472647, за 2009 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 

 
2368-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 

ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД в състав: 
Кирил Евстатиев Еленков, Сиана Нинова Мавродинова-Ангелова, Януарий 
Марков Вичев и Поли Стаменова Стоянова, Драгомир Ненчев Белев, 
Николай Георгиев Стоянов, Борислав Светломиров Златев, за периода от 
01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 

 
2368-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 23 от ЗМСМА, чл. 221, 

т. 6 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира “ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 
2002” ООД, представлявано от Фанка Нонева – управител, за извършване 
на одиторски контрол на “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД за 2010 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 

 



Николай АПОСТОЛОВ 

Преди да дам думата на председателката на комисията да докладва 

следващото дружество „Градски транспорт” ЕАД, искам да прочета 

предложение от Съвета на директорите е адресирало до мен: 

„ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от Съвета на директорите на „Градски транспорт”ЕАД – Варна относно 

избиране на одитор за 2010 г. 

Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

Моля да бъде включен в дневния ред на Общински съвет – Варна 

избора на „Фнанс одит консулт 2002” ООД с представител Фанка 

Георгиева Нонева за одит на „Градски транспорт” ЕАД – Варна през 2010 

г.” 

Подписали са се: Председател на СД – Емил Данаилов Данаилов, 

Зам. председател СД – Костадин Маринов Малчев и Изпълнителен член 

СД – Валерий Маринов Атанасов. 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Колеги, трите проекто-решения: 

XXXIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 
ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668, за 
2009 г. 

Гласуване: за – ........; против –  ........; възд.се – .........; 
НЕ Е ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ 
Протокол № 56/15.06.2010 г. 

 
XXXIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 

от ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Градски транспорт” ЕАД в състав: Миглена 
Петрова Делчева,  Младен Радев Марчев, Мария Тодорова Тодорова, 
Веселина Томова Захариева, Сали Мехмедов Табаков, за периода от 
01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. 
 



Гласуване: за – ........; против –  ........; възд.се – .........; 
НЕ Е ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ 
Протокол № 56/15.06.2010 г. 

 
XXXV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. д-р ик.н. Калю Донев за 
извършване на одиторски контрол на “Градски транспорт” ЕАД за 2010 г.  
 

Гласуване: за – ........; против –  ........; възд.се – .........; 
НЕ Е ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ 
Протокол № 56/15.06.2010 г. 

 
които имате пред себе си нямат отразено гласуване на комисия по 

собственост /утчочнявам за колегите, които не са членове на комисията/. 

Решението на комисията беше да внесе директно на сесия решенията за 

разглеждане. 

Както докладва и г-н Апостолов, постъпило е предложение от 

действащия в момента Борда на директорите, в което се посочва за одитор 

„Фнанс одит консулт 2002” ООД с представител Фанка Георгиева Нонева 

за одит на „Градски транспорт” ЕАД – Варна през 2010 г. В предходното 

предложение от предходния Съвет на директорите, който вече не е 

действащ, е проф. Калю Донев, който разбирам, че не е избран за 2010 г. 

Николай АПОСТОЛОВ 

Въпроса е, че предложенията които са гледани на комисия, нямат 

проекти за решеня и не са гласувани и комисията решава да внесе 

директно на сесията и тук да постъпят предложения за решения. 

 

Иван ЛУКОВ 

Колеги, предлагам да приемем на днешната сесия следните решения: 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ и чл. 

40 от Закона за счетоводстото, Общински съвет – Варна одобрява 

годишния финансов отчет с констатираните забележки, заверен от 



регистриран одитор и годишен доклад за дейността на „Градски 

транспорт”-ЕАД, ЕИК 103003668, за 2009 г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ, 

Общински съвет – Варна не освобождава от отговорност членовете на 

Съвета на директорите на „Градски транспорт”-ЕАД в състав: Миглена 

Петрова Делчева, Младен Радев Марчев, Мария Тодорова Тодорова, 

Веселина Томова Захариева, Сали Мехмедов Табаков, Пенчо Добрев 

Пенчев за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.  

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира „Финанс одит консулт 2002” ООД, 

представлявано от Фанка Георгиева Нонева за извършване на одиторски 

контрол на „Градски транспорт” ЕАД за 2010 г. 

 

Проф. Николай ДЖАГАРОВ 

Първо, ако ние направим прецедент да внасяме на сесия на ОбС 

материали без решения на комисиите, значи ние обезмисляме комисиите. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Това е решение на комисията. 

 

Проф. Николай ДЖАГАРОВ 

Правилно, но така може да постъпи всяка една комисия. Мисля, че 

това е опасно, тъй като всяка една комисия или председател на комисия 

внася – нека ОбС да го реши…. Не говоря за конкретния случай, говоря 

въобще. Най-големите забележки, които бяха правени в годините, че се 

внасят решения негледани на комисии. 

Второ, получава се аналогичен случай с „Ученическо и столово 

хранене”. Предлага се решение, с което се приема одиторския доклад, т.е. 

всичко е нормално, няма забележки, а Борда на директорите не се 



освобождава от отговорност, т.е. пак се боя че пак правим прецедент и по 

този начин, не съм юрист, но мисля, че тогава за какво отговорност ще 

имат Бордовете на директорите, които вече им е приет одиторския доклад. 

Обяснете ми, юристи, аз не разбирам. 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Проф. Джагаров, колегите които присъстваха на две поредни 

заседания на ПК по собственост и стопанство са запознати с дебата и 

обсъждането, което се проведе на тази комисия. Отчетите и балансите бяха 

изслушани, изслушан беше както представител на предходния Съвет на 

директорите – г-жа Делчева, присъства и председателят на новоизбрания 

Съвет на директорите – г-н Данаилов. С оглед на частично и взаимно 

изключващите се изявления на двете представляващи лица, комисията на 

първото си заседание отложи до разглеждане на точките и 

проекторешенията за следващото заседание. Основния дебат се завъртя 

около това дали отчета и баланса за 2009 г.ще бъде попълнен с една сума, 

която е била предвидена в приходната част за 2009 г.и според 

новоизбрания председател на Съвета на директорите, това са пари, които 

трябваше да се приведат от община Варна към дружеството – 300 000 лв., 

като тезата на г-н Данаилов беше, че ако се приведат няма да има нужда в 

годишната декларация на дружеството. Затова, към момента в който 

обсъждахме този въпрос – ще има ли или няма да има нужда от корекция в 

декларацията, поради невъзможност на г-жа Стефка Господинова да ни 

окаже съдействие, комисията по собственост, с оглед спазване на 

законовите срокове за разглеждане на тези документи предложи и прие 

директно да вкара проекто-решения, които не е гласувала, защото не 

можехме да си позволим да подведем Общинския съвет. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 



Проф.Джагаров, сега спокоен ли сте относно прецедента, или няма 

прецедент? Как да го разбирам, че и аз се разтревожих…. 

 

Проф. Николай ДЖАГАРОВ 

Само се потвърдиха моите опасения. Как да съм спокоен, т.е. може 

комисиите да внасят на сесии на общински съвети решения или да не ги 

внасят и да кажат: нека ОбС да вземе някакво решение. Става един 

общински съветник и казва: аз предлагам това проекто-

решение….разбирате ли…. Г-н Севастиянов досега постоянно ни 

критикуваше, че се внасят предложения за решения които не са гледани на 

комисии и нямат решение. В момента ние отиваме на това нещо…. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Досега постоянно са внасяни, обаче сега е прецедент…. 

 

Проф. Николай ДЖАГАРОВ 

Не, въпроса е че комисията два пъти ги е гледала, а няма решение и 

тя предоставя на ОбС да ги формулира?! Значи някой друг формулира това 

решение – първо. 

Второ, не ми беше отговорено на въпроса как ние постъпваме с 

Борда на директортите, които имат приет одитен доклад, а не се 

освобождават от отговорност. Помолих юристите да ми обяснят за какво 

ще отговаря Борда на директорите на който е приет одитния доклад за 

отчетния период. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Съгласявам се с една част от неговото изказване, особено това, дето 

съм критикувал че влизаха точки преди да влязат в комисиите. Да така 

беше, но разликата сега е огромна! Точката е влязла в комисия, обсъдена и 



поради невъзможност за вземане на решение в дадения срок на работата на 

комисията е даден бонус на новия Съвет на директорите  да внесе 

предложение на сесия. Нещата са различни. Би имало смисъл проф. 

Джагаров да критикува такава практика, ако тя стане система, но за сега е 

един-единствен случай. 

 

Орлин СИМЕНОВ 

Правя процедурно предложение за приключване на дебатите и да 

преминем в режим на гласуване. 

 

Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 

Мисля, че това ще помогне господата изготвили решението, струва 

ми се, че има допусната грешка – доколкото на мен ми е известно, Пенчо 

Пенчев е прокурист на дружеството, а не е член на Съвета на директорите. 

Освен това, какво да го освобождаваме него от отговорност – първо, той 

като прокурист въобще не подлежи на това, да не говорим, че срещу него 

има съдебно дирене. Така че, струва ми се, че за коректност би трябвало да 

се изчисти това – петте члена на Съвета на директорите, без Пенчо Пенчев. 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Само едно уточнение – както казах и преди, може би за пети път ще 

се повторя, след като сме  разглеждали отчети и баланси на дружества на 

комисия, съм помолила адвокатите-довереници на Общинския съвет да 

проверят по актуални състояния, ЕИК, по Булстат съветите на директорите 

и периодите, в които се  е работило, тъй като ПК по собственост не 

съхранява актуални състояния на търговските дружества, комисията е 

помощен орган. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 



Правим мкорекцията, името на Пенчо Пенчев отпада от проекта за 

решение, той не е в Съвета на директорите – това е малкия проблем. 

С резултати от гласуването: за - 28, против - 0, въздържали се - 0, 

присъстващите общински съветници приеха процедурното предложение 

на г-н Орлин Симеонов за прекратяване на дебатите. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

След многото дебати, моля вносителят на проекто-решенията - 

общинският съветник Иван Луков, да ги прочете отново,  след което ще 

гласуваме. 

 

Иван ЛУКОВ 

Проектите за решения са: 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ и чл. 

40 от Закона за счетоводстото, Общински съвет – Варна одобрява 

годишния финансов отчет с констатираните забележки, заверен от 

регистриран одитор и годишен доклад за дейността на „Градски 

транспорт”-ЕАД, ЕИК 103003668, за 2009 г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ, 

Общински съвет – Варна не освобождава от отговорност членовете на 

Съвета на директорите на „Градски транспорт”-ЕАД в състав: Миглена 

Петрова Делчева, Младен Радев Марчев, Мария Тодорова Тодорова, 

Веселина Томова Захариева, Сали Мехмедов Табаков, за периода от 

01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.  

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира „Финанс одит консулт 2002” ООД, 

представлявано от Фанка Георгиева Нонева за извършване на одиторски 

контрол на „Градски транспорт” ЕАД за 2010 г. 

 



Снежана ДОНЕВА 

Колеги, изказвам се като председател на комисията по изготвяне на 

Правилника – това е абсолютно нарушене на Правилника. Колегата Луков 

можеше поне да размножи тези материали, да ги раздаде на всички 

общински съветници, но казахме че този път правим изключение и ги 

внасяме направо на сесия. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Става въпрос за това, че нашата група не е съгласна с втората част от 

проекто-решението. Ние имаме представител в бившия борд – г-н Сали 

Табаков, който беше експерт по транспорт и той даде своите усилия много 

сериозно в полза на това и разкри доста нарушения и доста неща. Така че, 

ние не можем да гласуваме за това г-н Сали Табаков да не бъде освободен 

от отговорност! 

Съгласни сме да гласуваме за одита, със забележката от г-н Луков 

вътре, но имаме морални съображения да не подкрепяме второто 

предложение. Моля да раздели гласуванията – нека т. 2 да излезе, относно 

освобождаването на Съвета на директорите, да бъде гласувана отделно, т. 

1 и т. 3. 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Направихме процедурно гласуване да се прекратят дебатите и да се 

гласува анблок, считам, че следва да продължим с гласуването. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Постъпи предложение проектите за решения да се гласуват разделно, 

така че влизаме в режим на гласуване, за да няма..... Гласувахме да 

прекратим разискванията. 



Новото предложение е първия и третия от проектите за решения да 

ги гласуваме заедно, а второто предложение – самостоятелно. Който е 

съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за - 23, против - 3, въздържали се 2 – 

приема се предложенето на г-н Станев. 

Гласуваме поименно т. 1 и т. 3 от проектите за решения. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2369-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от 
ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводстото, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет с констатираните забележки, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на „Градски 
транспорт”-ЕАД, ЕИК 103003668, за 2009 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/ 
 
2369-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, 

т. 6 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира „Финанс одит консулт 2002” 
ООД, представлявано от Фанка Георгиева Нонева за извършване на 
одиторски контрол на „Градски транспорт” ЕАД за 2010 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/ 

 
 

Николай ПАШОВ 

Предлагаме да внесем поправка в решението и проекта за решение 

да бъде: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ, 

Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета 

на директорите на „Градски транспорт”-ЕАД в състав: Миглена Петрова 

Делчева, Младен Радев Марчев, Мария Тодорова Тодорова, Веселина 

Томова Захариева, Сали Мехмедов Табаков за периода от 01.01.2009 г. до 

31.12.2009 г. 



 

Николай АПОСТОЛОВ 

Направена е редакция на текста, отпаднала е сричката „не”. 

 

Радослав КОЕВ 

Така е написано в Търговския закон, не е редакция – ние сме 

длъжни, така пише и в Устава – „освобождаване от отговорност”, не пише 

„неосвобождаване от отговорност”, така че единствената вярна 

формулировка е „освобождаване от отговорност” – ако не освободи, не 

освобождава… Гласуването ще покаже. 

 

ПРОЕКТ     ЗА     РЕШЕНИЕ: 
2369-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Градски транспорт”-ЕАД в състав: Миглена 
Петрова Делчева, Младен Радев Марчев, Мария Тодорова Тодорова, 
Веселина Томова Захариева, Сали Мехмедов Табаков за периода от 
01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 4, против – 18, въздържали се – 6, отсъстват – 23/ 

      Решението не се приема. 
 

 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Предлагам на вашето внимание следното, последно решение за 

днешния заседателен ден: 

„На основание чл. 54, ал. 2 от „Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Варна”, Общинският съвет – Варна 
прекъсва работата на Двадесет и четвъртото заседание на Общинския 
съвет и решава същото да продължи на 30 юни 2010 г. от 09.00 ч. в 
Пленарна зала на Община Варна, с останалите точки от приетия дневен 
ред.” 

 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2370-7.  На основание чл. 54, ал. 2 от „Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”,  
Общинският съвет – Варна прекъсва работата на Двадесет и четвъртото 
заседание на Общинския съвет и решава същото да продължи на 30 юни 
2010 г. от 09.00 ч. в Пленарна зала на Община Варна, с останалите точки 
от приетия дневен ред. 

/за - 26, против - 1, въздържали се - 2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕТИ ДЕН – 30.06.2010 г. 

09.00 – 17.00 ч. 

 

Присъстват  40 общински съветници, отсъстват 11 общински 

съветници: 

Борислав Гуцанов ГУЦАНОВ 

Валерия Александрова АНГЕЛОВА – изв.причини 

Иван Николов ЛУКОВ – изв.причини  

Иван Стоянов СЛАВКОВ 

Йорданка Милева НЕСТОРОВА – изв.причини 

Красимир Тодоров УЗУНОВ - уведомление 

Павел Алексиев ХРИСТОВ – изв.причини 

Павел Петров КЮРЧЕВ – изв.причини 

Панко Кирилов АНЧЕВ – уведомление 

Д-р Петър Николаев ЛИПЧЕВ 

Пламен Иванов АНДРЕЕВ – изв.причини 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Колеги, добро утро,30 мин.след първоначално обявения начален час, 

в залата присъстват 31 общински съветници, следователно имаме кворум и 

можем да започнем работата, с което откривам третия работен ден от 

Двадесет и четвъртото заседание на Общинския съвет – Варна. 

Към момента, по извинителни причини отсъстват: Павел Христов, 

Панко Анчев, без информация сме за д-р Петър Липчев, Пламен Войков, 

Пламен Андреев, Станимира Стаменова, Цветелина Тънмазова, проф. 

Анелия Клисарова, Анна Радева, Борислав Гуцанов – по уважителни 

причин, Валерия Ангелова – председателката на ПК по собственост и 

стопанство /за която нямам информация/, Владимир Тонев – също нямам 

информация, Димо Стоев – нямам информация, Евгения Александрова и 



Иван Луков – нямам информация, Иван Славков – по известни причини, 

Йорданка Несторова – по изв.причини по болест, Красимир Узунов е 

депозирал уведомително писмо. 

Това е състоянието към момента по присъствения списък и 

подписите положени в него. 

Уважаеми колеги, в самото начало /както споменах преди малко/ 

отсъства председателката на ПК по собственост и стопанство Валерия 

Ангелова – нямаме подадено заявление, нямаме посочени причини за 

отсъствието й, от което следва че трябва да изберем член на ПК по 

собственост и стопанство, който да представи на вниманието на ОбС 

проектите за решения от комисията, останали за разглеждане. Проведох 

разговори предварително и сега предлагам на вашето внимание г-н Орлин 

Сименов – член на комисията, имате ли други предложения? 

Не виждам – който е съгласен г-н Симеонов да замести Валерия 

Ангелова в изчитането на проектите за решения от ПК по собственост и 

стопанство, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 30, против – 0, въздържали се – 1 – 

приема се. 

              Общ брой присъстващи общински съветници – 34  /30.06.2010 г/. 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
2371-7.  На основание чл. 25, т. 3 и т. 4 от ЗМСМА, във връзка  с 

обективна невъзможност на председателката на ПК „Собственост и 
стопанство” г-ца Валерия Ангелова да присъства на третия заседателен ден 
- 30.06.2010 г., по предложение на г-н Николай Апостолов - председател на 
Общинския съвет – Варна, Общински съвет – Варна избира г-н Орлин 
Сименов – член на ПК „Собственост и стопанство” да изчете и представи 
на общинските съветници останалите от дневния ред проекти за решения от 
ПК „Собственост и стопанство”. 
    /за – 30, против – 0, въздържали се – 1/ 
 



Веселин МАРЕШКИ  

Колеги, само за минута ще ви отнема вниманието. Явявам се 

веднага, при първа възможност, след като разбрах, че от трибуната е имало 

призив от колегата Янко Станев да се явя; искам да кажа, че след като 

писмено съм уведомил Председателя, че по служебни причини ще 

отсъствам, няма как да ме търсите в залата; не бях в града. 

Сега по по-сериозните неща: два въпроса, свързани с ФК „Спартак”: 

Първо искам да попитам и това е за ваше внимание и за вниманието 

на кмета и на медиите, дали при разговорите с т.нар. „потенциални 

инвеститори” е имало инвеститор, който е бил готов да върне на общината 

всички имоти, които не са свързани с прякото функциониране на клуба, 

т.е. всичко, което е извън стадиона. Това само да си го имате, като 

информация.  

Второ, през тази седмица си загубих малко времето и започнах да 

анализирам някои така уж случайно подхвърлени изказвания от трибуната. 

Едното от тях беше, че много внимателно и прецизно е видяно как е 

изграден СК “Варна” и, че едва ли не всичко е копирано от него в СК 

“Спартак”. Започнах да се чудя в какъв смисъл се казва това и веднага 

анализите ми ме наведоха на мисълта, че е един вид предупреждение към 

една от големите групи, тази на “Нашият град” - един вид - внимавайте, 

защото, ако имотите от “Спартак” тръгнат да излизат, да не излязат и 

имотите от СК “Варна”. По-лошото обаче е, че веднага след това се вижда 

ясното обръщане на мнението на водещия на групата на “Нашият град”, г-

н Михайлов и той заема страната не на феновете на “Спартак”, а позицията 

на д-р Янко Станев.  

Тези двете неща, едното имало ли е инвеститор, който да е бил готов 

да върне имотите на Община Варна и защо се мълчи за тези оферти и 

каква е схемата за реализирането на тези проекти и следващото ви го 

давам така за ваш размисъл, благодаря ви.  



Неделчо МИХАЙЛОВ 

Извнявам се, разбира се, нямам нищо против всеки да изказва 

собственото си мнение. Практика на Движение “Нашият град” е да не 

коментират действия или бездействия на други политически партии и 

организации, включително и личности, но когато лично съм замесен не 

мога да не отговоря, защото в крайна сметка, това, ако не се лъжа, се 

излъчва по телевизията. Аз, когато стане въпрос за „Спартак – Варна” 

мисля, че имам моралното право да говоря това, което мисля. Всеки, 

разбира се, има моралното право и интелектуалната възможност да разбере 

каквото си желае. Това, че дълбочината и сложността на моите мисли не са 

разбрани от някого, не ги прави глупави. Благодаря ви. 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Уважаеми г-н Председател, при положение, че изказванията по 

определени теми се концентрират само в сутрешния блок на 

телевизионните предавания на нашата сесия, не съм склонен да ги приема 

на сериозно. В подсъзнанието ми има едно разбиране, че това е плод на 

комплекс от недоизяснени от самия изказващ се проблематики относно 

естеството на въпроса и относно собственото си място в този проблем. 

 Завършвам с това, няма да скрия г-н Марешки, вие сте част от 

проблема, а всички  останали тук, сме част от решението на проблема. 

  Николай АПОСТОЛОВ 

Мисля, че ние като общински съветници, трябва преди всичко да 

носим отговорност за това, което казваме и това, което нагнетяваме като 

напрежение, така че нека се водим от този принцип. 

Давам думата на г-н Орлин Сименов. 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

        Проект за решение:  „На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, 
ал.2, предложение 2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и реализиране 



на разпоредителна сделка на основание чл.35, ал.3 от ЗОС, а именно: 
продажба на имот- частна общинска собственост, представляващ 
72,17(седемдесет и две цяло и седемнадесет)кв.м. ид.ч. от ПИ 
№10135.5505.364, целият с площ 381,00(триста осемдесет и един)кв.м., 
кв.Аспарухово, гр.Варна, ул.”Мара Гидик” № 63, на Желю Янакиев 
Янакиев, собственик на ид.ч. от трети етаж на законно построената в имота 
жилищна сграда и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
12091/12.03.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка в 
размер на 13456,00(тринадесет хиляди четиристотин петдесет и шест)лева 
без вкл. ДДС, изготвена от оценител на имоти, при пазарна стойност на 
1(един)кв.м. – 186,45(сто осемдесет и шест лева и четиридесет и пет 
стотинки)лева.   

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№5637/13.04.2009г.  

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

Гласуване в комисията: за – 13; против – 0; възд.се – 1; 
Протокол № 52/28.05.2010 г. 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34  /30.06.2010 г/. 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2372-7.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, 
предложение 2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл.35, ал.3 от ЗОС, а именно: 
продажба на имот- частна общинска собственост, представляващ 
72,17(седемдесет и две цяло и седемнадесет)кв.м. ид.ч. от ПИ 
№10135.5505.364, целият с площ 381,00(триста осемдесет и един)кв.м., 
кв.Аспарухово, гр.Варна, ул.”Мара Гидик” № 63, на Желю Янакиев 
Янакиев, собственик на ид.ч. от трети етаж на законно построената в имота 
жилищна сграда и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
12091/12.03.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка в 
размер на 13456,00(тринадесет хиляди четиристотин петдесет и шест)лева 
без вкл. ДДС, изготвена от оценител на имоти, при пазарна стойност на 
1(един)кв.м. – 186,45(сто осемдесет и шест лева и четиридесет и пет 
стотинки)лева.   

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№5637/13.04.2009г.  



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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Проект за решение:   

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, предложение 2 
от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и реализиране на разпоредителна 
сделка на основание чл.35, ал.3 от ЗОС, а именно: продажба на 
625,00(шестстотин двадесет и пет)кв.м. ид.ч. от имот-частна общинска 
собственост, представляващ УПИ ХІ-общ., целият с площ 1310,00(хиляда 
триста и десет)кв.м., кв.6а, с.Звездица, Община Варна, ул.”Еридан”№21, 
на Мариана Илиева Борисова и Татяна Илийчева Капричева, собственици 
на законно построена в имота жилищна сграда и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № ЗАО 19883/19.05.2010г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка в размер на 27 400(двадесет и седем хиляди и 
четиристотин)лева без вкл. ДДС, изготвена от оценител на имоти, при 
пазарна стойност на 1(един)кв.м. – 43,84(четиридесет и три лева и 
осемдесет и четири стотинки)лева, при следните квоти: 

- Мариана Илиева Борисова – за 312,15(триста и дванадесет цяло и 
петнадесет)кв.м. ид.ч. – 13 700(тринадесет хиляди и седемстотин)лева без 
вкл. ДДС; 

-  Татяна Илийчева Капричева – за 312,15(триста и дванадесет цяло и 
петнадесет)кв.м. ид.ч. – 13 700(тринадесет хиляди и седемстотин)лева без 
вкл. ДДС.    

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№5711/12.06.2009г.  

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

Гласуване в комисията: за – 13; против – 0; възд.се – 1; 
Протокол № 52/28.05.2010 г. 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2373-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, 
предложение 2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл.35, ал.3 от ЗОС, а именно: 



продажба на 625,00(шестстотин двадесет и пет)кв.м. ид.ч. от имот-частна 
общинска собственост, представляващ УПИ ХІ-общ., целият с площ 
1310,00(хиляда триста и десет)кв.м., кв.6а, с.Звездица, Община Варна, 
ул.”Еридан”№21, на Мариана Илиева Борисова и Татяна Илийчева 
Капричева, собственици на законно построена в имота жилищна сграда и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 19883/19.05.2010 
г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка в размер на 27 
400(двадесет и седем хиляди и четиристотин)лева без вкл. ДДС, изготвена 
от оценител на имоти, при пазарна стойност на 1(един)кв.м. – 
43,84(четиридесет и три лева и осемдесет и четири стотинки)лева, при 
следните квоти: 

- Мариана Илиева Борисова – за 312,15(триста и дванадесет цяло и 
петнадесет)кв.м. ид.ч. – 13 700(тринадесет хиляди и седемстотин)лева без 
вкл. ДДС; 

-  Татяна Илийчева Капричева – за 312,15(триста и дванадесет цяло и 
петнадесет)кв.м. ид.ч. – 13 700(тринадесет хиляди и седемстотин)лева без 
вкл. ДДС.    

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№5711/12.06.2009г.  

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Проект за решение:   

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с 
чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО 40924/19.05.10 г., решение на ПК “Собственост и стопанство” по 
Протокол № 52/28.05.2010 г.  Общински съвет – Варна увеличава размера 
на предложената пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна, 50.00 (петдесет) м2 идеални части от ПИ 
10135.2510.486 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
десет.четиристотин осемдесет и шест) целия с площ 559.00 (петстотин 
петдесет и девет) м2,  с административен адрес  гр. Варна, с.о „Добрева 
чешма” от 5 040.00 (пет хиляди и четиридесет) лева, без включен ДДС, в 
размер на 6 000.00 (шест хиляди) лева, без включен ДДС.  

Гласуване в комисията: за – 14; против – 0; възд.се – 0; 
Протокол № 52/28.05.2010 г. 



Г-н Пламен НАЧКОВ направи процедурно предложение: двете 
решения за „Добрева чешма” и в последствие навсякъде, където има да се 
приемат освен оценката, и решението за разпоредителната сделка, да 
бъдат гласувани анблок, с цел спестяване на време; процедурното 
предложене на г-н Начков се прие с резултати от гласуването: за – 32, 
против – 0, въздържали се – 0. 

Орлин СИМЕОНОВ 

Проект за решение:   

XXXVI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т.
2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 40924/19.05.10 г., 
Общински съвет - Варна  реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Десислав Мариянов 
Десев, ЕГН  , чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, с.о „Добрева чешма”, представляващ 
50.00  (петдесет) м2 идеални части от ПИ с идентификатор № 
10135.2510.486 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
десет.четиристотин осемдесет и шест) целия с площ  559.00 (петстотин 
петдесет и девет) м2, при граници на имота: ПИ № 10135.2510.782 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и десет. седемстотин 
осемдесет и две),  ПИ № 10135.2510.781 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
две хиляди петстотин и десет. седемстотин осемдесет и едно), ПИ № 
10135.2510.780 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и 
десет. седемстотин  и осемдесет), ПИ № 10135.2510.499 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. две хиляди петстотин и десет. четиристотин деветдесет и 
девет), ПИ № 10135.2510.9086 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин и десет. девет хиляди и осемдесет и шест)   на съсобственика 
Десислав Мариянов Десев, ЕГН   За гореописания имот има съставен Акт за 
частна общинска собственост № 5911/09.11.2009  г. 

   Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от на  5 040.00 (пет хиляди и четиридесет) лева, без включен 
ДДС. 

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

Гласуване в комисията: за – 14; против – 0; възд.се – 0; 
Протокол № 52/28.05.2010 г. 



Общински съвет – Варна прие следните 
Р Е Ш Е Н И Я : 

2374-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 40924/19.05.10 г., решение на ПК “Собственост и стопанство” по 
Протокол № 52/28.05.2010 г.  Общински съвет – Варна увеличава размера 
на предложената пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна, 50.00 (петдесет) м2 идеални части от ПИ 
10135.2510.486 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
десет.четиристотин осемдесет и шест) целия с площ 559.00 (петстотин 
петдесет и девет) м2,  с административен адрес  гр. Варна, с.о „Добрева 
чешма” от 5 040.00 (пет хиляди и четиридесет) лева, без включен ДДС, в 
размер на 6 000.00 (шест хиляди) лева, без включен ДДС.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

2375-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 40924/19.05.10 г., Общински съвет - 
Варна  реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна Десислав Мариянов Десев, ЕГН  , чрез продажба  
на имот-частна общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, 
с.о „Добрева чешма”, представляващ 50.00  (петдесет) м2 идеални 
части от ПИ с идентификатор № 10135.2510.486 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.две хиляди петстотин и десет.четиристотин осемдесет и шест) 
целия с площ  559.00 (петстотин петдесет и девет) м2, при граници на имота: 
ПИ № 10135.2510.782 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин и десет. седемстотин осемдесет и две),  ПИ № 10135.2510.781 
(десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и десет. 
седемстотин осемдесет и едно), ПИ № 10135.2510.780 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. две хиляди петстотин и десет. седемстотин  и осемдесет), 
ПИ № 10135.2510.499 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин и десет. четиристотин деветдесет и девет), ПИ № 
10135.2510.9086 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и 
десет. девет хиляди и осемдесет и шест)   на съсобственика Десислав 
Мариянов Десев, ЕГН   За гореописания имот има съставен Акт за частна 
общинска собственост № 5911/09.11.2009  г. 



   Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от  6 000.00 (шест хиляди) лева, без включен ДДС. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Проект за решение:   

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
12377/19.05.2010г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, 
изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
223,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5549.1416, с площ 2226,00кв.м., 
с.о.”Прибой”, гр.Варна, при граници: ПИ №5012.46, ПИ №5549.1417, ПИ 
№5549.2286, ПИ №5549.9547, ПИ №5549.1415, в размер на 16713,00лева 
без ДДС.  

Гласуване в комисията: за – 14; против – 0; възд.се – 0; 
Протокол № 52/28.05.2010 г. 
 
Проект за решение:   
 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във 

връзка с чл.33, предложение 2 и чл.34 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 12377/19.05.2010г., Общински съвет-
Варна решава да се прекрати съсобствеността м/у Община Варна и Никола 
Стоянов Николов, и Миглена Димова Николова, при равни квоти, чрез 
продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ 
223,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5549.1416, с площ 2226,00кв.м., 
с.о.„Прибой”, гр.Варна, при граници: ПИ №5012.46, ПИ №5549.1417, ПИ 
№5549.2286, ПИ №5549.9547, ПИ №5549.1415. Продажбата да се извърши 
по одобрената по т.1 пазарна цена в размер на 16713,00лева без ДДС. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№5825/24.09.2009г.    

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

Гласуване в комисията: за – 14; против – 0; възд.се – 0; 
Протокол № 52/28.05.2010 г. 



Общински съвет – Варна прие следните 
Р Е Ш Е Н И Я : 

2376-7.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във 
връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 12377/19.05.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 223,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5549.1416, с площ 
2226,00кв.м., с.о.”Прибой”, гр.Варна, при граници: ПИ №5012.46, ПИ 
№5549.1417, ПИ №5549.2286, ПИ №5549.9547, ПИ №5549.1415, в размер 
на 16713,00лева без ДДС.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 
 
2377-7.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от 

ЗОС, във връзка с чл.33, предложение 2 и чл.34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 12377/19.05.2010г., 
Общински съвет-Варна решава да се прекрати съсобствеността м/у Община 
Варна и Никола Стоянов Николов, и Миглена Димова Николова, при равни 
квоти, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ 
223,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5549.1416, с площ 2226,00кв.м., 
с.о.„Прибой”, гр.Варна, при граници: ПИ №5012.46, ПИ №5549.1417, ПИ 
№5549.2286, ПИ №5549.9547, ПИ №5549.1415. Продажбата да се извърши 
по одобрената по решение на Общинския съвет – Варна № 2376-7(24)/23, 
24, 30.06.2010 г. пазарна цена в размер на 16713,00лева без ДДС. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№5825/24.09.2009г.    

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Проект за решение:   

    „На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх.№ ЗАО 4801/19.05.2010г., Общински съвет-Варна 
отменя свои Решения №№1616-5 и 1617-5 по Протокол №17/13,14.10.09 г.” 

Гласуване в комисията: за – 14; против – 0; възд.се – 0; 
Протокол № 52/28.05.2010 г. 
 



Общински съвет – Варна прие следното 
Р Е Ш Е Н И Е : 

2378-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО 4801/19.05.2010 г., Общински 
съвет-Варна отменя свои Решения №№ 1616-5 и 1617-5 по Протокол № 
17/13, 14.10.2009 г. 

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

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Проект за решение:   
          „На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с 
чл.22, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ 
ЗАО 4801/19.05.2010г., Общински съвет –Варна одобрява пазарната оценка, 
изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща  
125,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.3515.1769, целият с площ 265,00 кв.м., 
ул.”Фантазия”40, м/у бл.77 и бл.78, ж.к.”Трошево”, гр.Варна, при 
граници:ПИ №3515.392, ПИ №3515.594, в размер на 49500,00 лева без 
включен ДДС.”  

Гласуване в комисията: за – 14; против – 0; възд.се – 0; 
Протокол № 52/28.05.2010 г. 
 
Проект за решение:   

        „На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във 
връзка с чл.33, предложение 2 и чл.34 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО 4801/19.05.2010г., Общински съвет-
Варна решава да се прекрати съсобствеността м/у Община Варна и Христо 
Петров Христов, чрез продажба на имот- частна общинска собственост, 
представляващ 125,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.3515.1769, целият с площ 
265,00 кв.м., гр.Варна, ул.”Фантазия”40, м/у бл.77 и бл.78, ж.к.”Трошево, 
гр.Варна, при граници: ПИ №3515.392, ПИ №3515.594. 

 Продажбата да се извърши по одобрената по т.І пазарна цена в 
размер на 49500,00лв. без ДДС. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№4964/18.04.2008г.    

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

Гласуване в комисията: за – 14; против – 0; възд.се – 0; 
Протокол № 52/28.05.2010 г. 



Общински съвет – Варна прие следните 
Р Е Ш Е Н И Я : 

             2379-7.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във 
връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх.№ ЗАО 4801/19.05.2010г., Общински съвет –Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща  
125,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.3515.1769, целият с площ 265,00 кв.м., 
ул.”Фантазия”40, м/у бл.77 и бл.78, ж.к.”Трошево”, гр.Варна, при 
граници:ПИ №3515.392, ПИ №3515.594, в размер на 49500,00 лева без 
включен ДДС.  

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

              2380-7.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от 
ЗОС, във връзка с чл.33, предложение 2 и чл.34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО 4801/19.05.2010г., 
Общински съвет-Варна решава да се прекрати съсобствеността м/у Община 
Варна и Христо Петров Христов, чрез продажба на имот- частна общинска 
собственост, представляващ 125,00 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.3515.1769, 
целият с площ 265,00 кв.м., гр.Варна, ул.”Фантазия”40, м/у бл.77 и бл.78, 
ж.к. „Трошево”, гр.Варна, при граници: ПИ №3515.392, ПИ №3515.594. 

 Продажбата да се извърши по одобрената по решение на Общинския 
съвет – Варна № 2379-7(24)/23, 24, 30.06.2010 г. пазарна цена в размер на 
49500,00лв. без ДДС. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№4964/18.04.2008 г.    

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

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

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Проект за решение:   

„На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с 
чл.22, ал.3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО 6149/19.05.2010г., решение на ПК “Собственост и стопанство” по 
Протокол № 52/28.05.2010 г.  Общински съвет – Варна увеличава размера 
на пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 



представляваща 95,00 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2623.4208, с площ 
773,00кв.м., с.о. “Горна Трака”, гр.Варна, при граници: ПИ №2623.770, 
ПИ №2623.4150, ПИ №2623.4152, ПИ №2623.9522, ПИ №2623.8862, от 6 
256,00 /шест хиляди двеста петдесет и шест/лева без включен ДДС в размер 
на 11 400,00 /единадесет хиляди и четиристотин/ лева без вкл. ДДС.” 

Гласуване в комисията: за – 14; против – 0; възд.се – 0; 
Протокол № 52/28.05.2010 г. 
 

          „На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във 
връзка с чл.33, предложение 2 и чл.34 от НРПУРОИ и по предложение на 
смета на Община Варна с вх. № ЗАО 6149/19.05.2010г., Общински съвет-
Варна решава да се прекрати съсобствеността м/у Община Варна и 
„БОЛГАРСТРОЙ ИНВЕСТ”ООД, представлявано от Димитър Благоев 
Димитров, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, 
представляващ 95,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2623.4208, с площ 
773,00кв.м., с.о. “Горна Трака”, гр.Варна, при граници: ПИ №2623.770, 
ПИ №2623.4150, ПИ №2623.4152, ПИ №2623.9522, ПИ №2623.8862. 
Продажбата да се извърши по одобрената по т.1 пазарна цена в размер на 
11 400,00 /единадесет хиляди и четиристотин / без ДДС. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№5817/14.09.2009 г.    

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

Гласуване в комисията: за – 14; против – 0; възд.се – 0; 
Протокол № 52/28.05.2010 г. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 
Р Е Ш Е Н И Я : 

2381-7.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във 
връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 6149/19.05.2010 г., решение на ПК “Собственост и стопанство” 
по Протокол № 52/28.05.2010 г. Общински съвет – Варна увеличава 
размера на пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 95,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2623.4208, с площ 
773,00кв.м., с.о. „Горна Трака”, гр.Варна, при граници: ПИ №2623.770, 
ПИ №2623.4150, ПИ №2623.4152, ПИ №2623.9522, ПИ №2623.8862, от 6 
256,00 /шест хиляди двеста петдесет и шест/лева без включен ДДС в размер 
на 11 400,00 /единадесет хиляди и четиристотин/ лева без вкл. ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 



 
            2382-7.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от 
ЗОС, във връзка с чл.33, предложение 2 и чл.34 от НРПУРОИ и по 
предложение на смета на Община Варна с вх. № ЗАО 6149/19.05.2010г., 
Общински съвет-Варна решава да се прекрати съсобствеността м/у Община 
Варна и „БОЛГАРСТРОЙ ИНВЕСТ”ООД, представлявано от Димитър 
Благоев Димитров, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, 
представляващ 95,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2623.4208, с площ 
773,00кв.м., с.о. “Горна Трака”, гр.Варна, при граници: ПИ №2623.770, 
ПИ №2623.4150, ПИ №2623.4152, ПИ №2623.9522, ПИ №2623.8862. 
Продажбата да се извърши по одобрената по  решение на Общинския съвет 
– Варна № 2381-7(24)/23, 24, 30.06.2010 г., пазарна цена в размер на 11 
400,00 /единадесет хиляди и четиристотин/ лева без ДДС. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№5817/14.09.2009 г.    

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 
 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Проект за решение:   

Т. LXXІІІ: „На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във 
връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 32857/12.03.2010г., решение на ПК “Собственост и стопанство” 
по Протокол № 52/28.05.2010 г., Общински съвет – Варна увеличава 
размера на пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 90,00 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2515.3344, с площ 
630,00кв.м., м-ст”Ален мак”, гр.Варна, при граници: ПИ №2515.728, ПИ 
№2515.9553, ПИ №2515.727, ПИ №2515.9672, ПИ №2515.9536, от 8 800 
/осем хиляди и осемстотин/ лева без включен ДДС, в размер на 10 800,00 
/десет хиляди и осемстотин/ лева без включен ДДС.  
 

Проект за решение:   

            Т. LXXІV: „ На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, 
т.2 от ЗОС, във връзка с чл.33, предложение 2 и чл.34 от НРПУРОИ, 
Общински съвет-Варна решава да се прекрати съсобствеността м/у Община 



Варна и Николинка Маринова Славова, чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, представляващ 90,00кв.м. ид.ч. от ПИ 
№10135.2515.3344, с площ 630,00кв.м., м-ст„Ален мак”, гр.Варна, при 
граници: ПИ №2515.728, ПИ №2515.9553, ПИ №2515.727, ПИ №2515.9672, 
ПИ №2515.9536. Продажбата да се извърши по одобрената  по  решение на 
Общинския съвет – Варна № 2383-7(24)/23, 24, 30.06.2010 г., пазарна цена в 
размер на  10 800,00 /десет хиляди и осемстотин/ лева без ДДС. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№5826/24.09.2009 г.    

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

     Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2383-7.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във 
връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 32857/12.03.2010г., решение на ПК “Собственост и стопанство” 
по Протокол № 52/28.05.2010 г., Общински съвет – Варна увеличава 
размера на пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 90,00 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2515.3344, с площ 
630,00кв.м., м-ст”Ален мак”, гр.Варна, при граници: ПИ №2515.728, ПИ 
№2515.9553, ПИ №2515.727, ПИ №2515.9672, ПИ №2515.9536, от 8 800 
/осем хиляди и осемстотин/ лева без включен ДДС, в размер на 10 800,00 
/десет хиляди и осемстотин/ лева без включен ДДС.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 
 
 
 

             2384-7.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 
от ЗОС, във връзка с чл.33, предложение 2 и чл.34 от НРПУРОИ, Общински 
съвет-Варна решава да се прекрати съсобствеността м/у Община Варна и 
Николинка Маринова Славова, чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, представляващ 90,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2515.3344, с 
площ 630,00кв.м., м-ст„Ален мак”, гр.Варна, при граници: ПИ №2515.728, 
ПИ №2515.9553, ПИ №2515.727, ПИ №2515.9672, ПИ №2515.9536. 
Продажбата да се извърши по одобрената  по  решение на Общинския съвет 
– Варна № 2383-7(24)/23, 24, 30.06.2010 г., пазарна цена в размер на  10 
800,00 /десет хиляди и осемстотин/ лева без ДДС. 



За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№5826/24.09.2009 г.    

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 

 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Проект за решение:   

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, ал.5 от 
ЗОС, във връзка с чл.48, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ и §4, ал.1 и 2 от Закона за 
народните читалища  и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-10-7300/8/29.04.2010 г., Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно 
право на ползване  на  Народно читалище „Искра”-гр.Варна върху имот-
частна общинска собственост, самостоятелен обект – Народно читалище 
„Искра” с идентификатор № 10135.3517.446.1.1 със застроена площ 202,60 
кв.м.,  находящ се на І-ви етаж от жилищна сграда, изградена в имот с 
идентификатор № 10135.3517.446 (стар парцел ІV), ул. „Капитан Райчо” № 
103, по плана на 15-ти п.р. на гр. Варна.    

Граници на имота: №№ 10135.3517.446.1.4, 10135.3517.446.1.5, 
10135.3517.446.1.2, 10135.3517.446.1.3. 

За имота има съставен акт за частна общинска собственост № 
5876/20.10.2009 г. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на Народно читалище 
„Искра”-гр. Варна за срок от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху описания 
имот.” 

Гласуване в комисията: за – 10; против –  0; възд.се – 0; 
Протокол № 55/08.06.2010 г. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

2385-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 
ал.5 от ЗОС, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ и § 4, ал. 1 и 2 от 
Закона за народните читалища  и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-10-7300/8/29.04.2010 г., Общински съвет – Варна 



учредява безвъзмездно право на ползване  на  Народно читалище „Искра” 
- гр. Варна върху имот - частна общинска собственост, самостоятелен 
обект – Народно читалище „Искра” с идентификатор № 10135.3517.446.1.1 
със застроена площ 202,60 кв.м.,  находящ се на І-ви етаж от жилищна 
сграда, изградена в имот с идентификатор № 10135.3517.446 (стар парцел 
ІV), ул. „Капитан Райчо” № 103, по плана на 15-ти п.р. на гр. Варна.    

Граници на имота: №№ 10135.3517.446.1.4, 10135.3517.446.1.5, 
10135.3517.446.1.2, 10135.3517.446.1.3. 

За имота има съставен акт за частна общинска собственост № 
5876/20.10.2009 г. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на Народно читалище 
„Искра”-гр. Варна за срок от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху описания 
имот. 

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

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Проект за решение:   

   „На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9, чл. 44 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна извършване на 
анализ и преценка от бъдеща възможност за преобразуване на “Жилфонд” 
ЕООД – Варна от Търговско дружество в Общинско предприятие, както и 
определяне обема и предмета на дейност на предприятието.” 

Гласуване в комисията: за – 16; против –  0; възд.се – 0; 
Протокол № 56/15.06.2010 г. 
 

Доц. Константин ТРОШЕВ 

Ние смятаме, че сега още не е уместно да се правят такива 

преобразования и че не е наложително да стане това преустройство и 

апелираме към колегите да вземат такова отношение към предлаганото 

решение. 

 

Неделчо МИХАЙЛОВ 

Ако вникнем по-внимателно в същността на предложението за 

решение, то е най-вече за анализ  и прецента от бъдеща възможност и 



необходимост за преобразуване, а не преобразуване. Преценката за 

преобразуване на едно дружество не означава непременно неговото 

преобразуване. 

 

Доц. Константин ТРОШЕВ 

Свидетели сме, че обикновено като се стигне до такъв анализ и до 

такава преценка, в най-скоро време се пристъпва и към преобразуването и 

въпреки, че това решава отново ОбС, просто да избегнем тази бързина и 

тази преценка може да се направи тогава, когато се реши наистина да се 

направи и преобразуването. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Приканвам ви да гласуваме „за” възможността администрацията да 

направи тази преценка, а тъй като тя с тяхното предложение бъде върната 

на нас, тогава ние можем да преценим по целесъобразност на коя сесия и 

как да го гледаме. Нека не се лишаваме от възможността да се запознаем с 

подробната преценка и какво е мнението на общинската администрация. 

 

Първото гласуване на проекта за решение относно възлагане на 

Кмета на Община Варна извършване на анализ и преценка от бъдеща 

възможност за преобразуване на “Жилфонд” ЕООД – Варна от 

Търговско дружество в Общинско предприятие, както и определяне 

обема и предмета на дейност на предприятието, завърши с резултати: 

за – 29, против – 7, въздържали се – 1, които резултати бяха оспорени от 

общинския съветник Веселин Марешки. Последва поименно явно 

гласуване, завършило с резултати: за – 20, против – 3, въздържали се – 

10, отсъстват – 8 – приема се. 

 

 



Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

2386-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 44, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА, чл. 64, ал. 1 от “Правилник за организацията и дейността на 
Общинския съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация”, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 
Община Варна извършване на анализ и преценка от бъдеща възможност за 
преобразуване на “Жилфонд” ЕООД – Варна от Търговско дружество в 
Общинско предприятие, както и определяне обема и предмета на дейност 
на предприятието. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 20, против – 3, въздържали се – 10, отсъстват – 8/ 

 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Проект за решение:   

   „На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9, чл. 44 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна извършване на 
анализ и преценка от бъдеща възможност за преобразуване на 
“Дезинфекционна станция” ЕАД от Търговско дружество в Общинско 
предприятие, както и определяне обема и предмета на дейност на 
предприятието.” 

Гласуване в комисията: за – 16; против –  0; възд.се – 0; 
Протокол № 56/15.06.2010 г. 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

2387-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 44 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна извършване на 
анализ и преценка от бъдеща възможност за преобразуване на 
“Дезинфекционна станция” ЕАД от Търговско дружество в Общинско 
предприятие, както и определяне обема и предмета на дейност на 
предприятието. 
            /за – 20, против – 0, въздържали се – 10/ 

 

 



VІІІ. 
   По точка  осма от дневния ред: 
   Разглеждане на „Уведомление” от общинския съветник  Орлин 

Симеонов, вх. № ОС 10-94-О(2)/20.05.2010 г., относно освобождаването 
му от състава на работната група избрана с решение на Общински 
съвет – Варна  № 2221-5-1(23)/19.05.2010 г. 

Докл.: О. СИМЕОНОВ – 
общински съветник 
 

Орлин СИМЕОНОВ 

Уведомлението е от мое име, като член на работната група, във 

връзка със заведеното дело против фирма „Пазари”, отправено до ОбС – 

Варна, цитирам: 

„Предвид факта, че не ме уведомява председателя на ПК по 

собственост и стопанство за насрочена среща на работната група за 

20.05.2010 г. от 10.00 ч., вместо насрочената за 12.00 ч.среща на работната 

група, Ви уведомявам, че не желая да бъдат член на работната група и 

предавам протоколите на работната група, описани са, ведно с 

материалите по тях.” Подписал съм се, дата 21.05.2010 г. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Проекта за решение, който ви предлагам е следния: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 4 от 
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на Работната група- 
общински съветници, представители на общинската администрация и 
„Пазари” ЕАД, избрана с решение на Общински съвет – Варна № 2221-5-
1(23)/19.05.2010 г., общински съветник Орлин Симеонов, по негово искане 
с вх. № ОС-10-94-О(2)/20.05.2010 г.” 

Първото гласуване на проекта за решение завърши с резултати: за 

-31, против – 0, въздържали се – 0, не участва в гласуването – 1. 

 
 
 



Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

2388-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 4 
от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на Работната група- 
общински съветници, представители на общинската администрация и 
„Пазари” ЕАД, избрана с решение на Общински съвет – Варна № 2221-5-
1(23)/19.05.2010 г., общински съветник Орлин Симеонов, по негово искане 
с вх. № ОС-10-94-О(2)/20.05.2010 г. 

/за - 31, против – 0, въздържали се – 0,  
не участва в гласуването – 1/ 
 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

В контекста на първото, трябва да приемем и второ решение, което 

ви предлагам да изглежда така: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 4 от 

„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общински съвет – Варна променя броя на членовете на Работната група от 

общински съветници, представители на общинската администрация и 

„Пазари” ЕАД, избрана с протокол № 23/19.05.2010 г. от девет на осем 

члена.” 

 
Веселин МАРЕШКИ 

Във връзка с големия интерес, който има в решаването на този 

проблем, и след блестящото справяне с един друг голям казус – казуса 

„Спартак”, аз предлагам да не се променя броя на участващите в тази 

комисия – да остане девет, като за девети член на комисията предлагам г-н 

Янко Станев. 



Николай АПОСТОЛОВ 

Д-р Янко Станев е член на тази комисия; след този факт, приемем, че 

желанието на г-н Марешки е удовлетворено, следователно гласуваме 

предложеното от мен за решение, относно намаляване на състава на 

комисията от 9 на 8 члена. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

2389-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 4 от 
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна променя броя на членовете на Работната група от 
общински съветници, представители на общинската администрация и 
„Пазари” ЕАД, избрана с протокол № 23/19.05.2010 г. 

/за - 31, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

 

 



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

бюджет”  относно:  
 - даване на съгласие да се запази участието на Община Варна 
като акционер в „Общинска банка” АД  в размер на 0,2 %, чрез 
закупуване на 2 020  броя акции от новата емисия на стойност 20 200 
лева; 

- допълване на  решение на Общински съвет – Варна № 2015-4, т. 
VІ от протокол № 20/17.02.2010 г. чрез допълване на утвърдения списък 
на длъжностите с право на транспортни разходи за 2010 г. за д. 898, ОП 
„Хранителен комплекс” и „Общински приют за безстопанствени 
кучета”; 

- даване на съгласие печалбата за 2009 г. на „Специализирана 
болница по очни болести  за активно лечение - Варна” ЕООД да остане 
в дружеството за покриване на натрупани загуби; 

- освобождаване на „Гражданско сдружение „В” от заплащане на 
цена на право на разполагане за преместваем обект, разположен върху 
земя – общинска собственост, находяща се в гр. Варна, ж.к. „Владислав 
Варненчик”, ІІІ м.р.; 

- вземане на решение за отказ за отпускане на финансови 
средства в размер на 50 000 лв. за дофинансиране на закупуване на 
подвижен ехографски апарат за нуждите на „Българска асоциация на 
онкоболните и сподвижници” – гр. Варна и „Национална асоциация на 
жените с онкологични заболявания”; 

- опрощаване на държавни вземания; 
- предвиждане при възможност на финансови средства  за ремонт 

на гастроскоп за МБАЛ „Св. Анна” –Варна” при актуализация на 
бюджет 2010 г.на община Варна; 

- командироване на Даниела Тодорова – художник и един 
общински съветник за провеждане на изложба „Културните традиции 
на Варна”, Вилнюс 2010-2011 г.; 

- освобождаване от такса битови отпадъци; 
- отпускане на финансови средства за Фолклорен танцов 

ансамбъл „Варна”; 
- разглеждане на Докладна от доц. Б. Борисов – зам.кмет на 

Община Варна, вх. № Д-9-9200(1413)/22.06.2010 г., относно промяна на 
срока за усвояване на заема в свое решение № 2018-4(20)/17.02.2010 г.; 

- разглеждане на предложение от Кмета на община Варна, вх. № 
РД-10-0400(51)/23.06.2010 г.относно даване на съгласие за поемане на 
общински дълж и упълномощаване на Кмета на община Варна да 
подпише Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното 



развитие и благоустройството, във връзка с авансово плащане по 
договор BG161PO001/1.4-04/2009/003 „Укрепване на активната част на 
срутищата по стръмните склонови участъци на новото трасе на ул. 
„Девня” в участъка от бензиностанция „Шел” до ул. „Атанас Москов”, 
гр. Варна, за строеж „Укрепителни и противосвлачищни мероприятия 
по склонови участъци на ул. „Девня” от т. 1750 до т. 2250 на пътна 
връзка с ул. „Г. Пеячевич”, гр. Варна. 

          Докл.: д-р Я. СТАНЕВ –  
            Председател ПК 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Проект за решение: 

     „І.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 9  и т. 23 от ЗМСМА,   и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-1700/8/06.04.2010 г.,  

протокол № 23/23.10.2009г. от проведено извънредно общо събрание на 

акционерите на “Общинска банка” АД, чл. 194, ал. 1 от ТЗ и във връзка с 

писмо с рег. № РД10-1700/8/15.03.2010г. от Изпълнителния директор на 

“Общинска банка” АД,   Общински съвет-Варна дава съгласие да се запази 

участието на Община Варна като акционер в “Общинска банка” АД в 

размер на 0,2%, чрез закупуване на 2 020 /две хиляди и двадесет/ броя 

акции от новата емисия на стойност 20 200 /двадесет хиляди и двеста/ лева. 

Средствата да бъдат предвидени от § 70-01 – “Разходи за 

придобиване на дялове, акции и увеличаване на капитал” от бюджет 2010 г. 

на Община Варна 

 Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме всички 

необходими действия по изпълнение на решението. 

 Гласували в комисията: за - 13, против - 0, въздържали се – 0 

 Протокол № 22/31.05.2010 г. 

Д-р Ивайло МИТКОВСКИ 

Г-н Председател, по принцип подкрепям това предложение, но няма 
да участвам в гласуването му, за да не се изтълкува като някакъв конфликт 
на интереси, тъй като съпругата ми работи в тази банка. 

 



Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

2390-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 9  и т. 23 от ЗМСМА,   и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-1700/8/06.04.2010 
г.,  протокол № 23/23.10.2009г. от проведено извънредно общо събрание на 
акционерите на “Общинска банка” АД, чл. 194, ал. 1 от ТЗ и във връзка с 
писмо с рег. № РД10-1700/8/15.03.2010г. от Изпълнителния директор на 
“Общинска банка” АД,   Общински съвет-Варна дава съгласие да се запази 
участието на Община Варна като акционер в “Общинска банка” АД в 
размер на 0,2%, чрез закупуване на 2 020 /две хиляди и двадесет/ броя 
акции от новата емисия на стойност 20 200 /двадесет хиляди и двеста/ лева. 

Средствата да бъдат предвидени от §70-01 – “Разходи за 
придобиване на дялове, акции и увеличаване на капитал” от бюджет 2010 г. 
на Община Варна 

 Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме всички 
необходими действия по изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23 
не участва в гласуването - 1/ 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Проект за решение ІІ: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложения 

на Кмета на Община Варна с вх. №№ РД10-9302/44/03.05.2010 г. и ООР-

9302/3/07.06.2010г., Общински съвет-Варна  допълва решение на Общински 

съвет – Варна № 2015-4, т. VІ от протокол № 20/17.02.2010г. като допълва 

утвърдения списък на длъжностите с право на транспортни разходи за 

2010г. за д. 898, ОП “Хранителен комплекс” и “Общински приют за 

безстопанствени кучета” по Приложение № 12 по бюджета на Община 

Варна за 2010г., съгласно приложения.  

Гласуване в комисията: за – 7, против – 3, въздържали се - 4 

Протокол № 22/31.05.2010 г. 



Пламен НАЧКОВ 

Като член на комисията, искам да кажа, че тук има още едно 

решение от комисията по финанси и бюджет и което не е написано. Първо, 

това е предложението на Кмета, което не събра необходимото мнозинство, 

за да има решение, виждате – гласовете са 7 на 7. Има и друго 

предложение, което е възникнало от комисията, мисля че колегата 

Симеонов и аз дадохме предложение списъка да бъде допълнен само с 3 

или 4 имена бяха, тъй като в момента докладната записка я няма; става 

въпрос за няколко длъжности, които работят в крайните места – на „Ален 

мак” – барман и сервитьор, а така както е предложението  на Кмета излиза 

че, към 80 % от състава на този приложен списък има нужда от карти след 

22.00 ч. – колко автобуса пътуват след 22.00 ч.?! Затова правя 

предложение тази точка да се донесе протокола от заседанието на 

комисията и да се изчете и второто решение, за да може да се гласува. Това 

е процедурното ми предложение. Не знам колегата Симеонов дали се сеща 

за този случай. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Няма такова решение. Имаше процедурно предложение, има писмо 

до администрацията, в което й предлагаме да регулира нещата; 

администрацията поддържа становище, затова първо внасяме това 

предложение. Такова предложение няма да внасям, защото няма такова 

решение на комисията. Има предложение, което администрацията трябва 

да оформи. Нямам постъпило ново предложение. 

За следващите протоколи винаги ще има записи, за да не се 

получават такива фалове. 

Г-н Начков, аз мислех, че днес ще внесеш като допълнение и 

изменение в проекта на решението тези три предложения, които ти даде в 



комисията. Ясно, че администрацията поддържа нейното си предложение. 

Ти като чуеш предложение от Кмета и настръхваш... 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Предлагам да гласуваме процедурното предложение от г-н Начков 

на вниманието на общинските съветници да бъде предоставено записаното 

в протокола от заседанието на комисията, където е упоменато да бъде 

гласувано.... 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Ама няма такова решение! 

 

Пламен НАЧКОВ 

Аз съм бил на комисия и ние със Симеонов ще си направим ново 

предложение. 

 

Процедурното предложение на г-н Начков да бъде разгледано и 

второто предложение, което е било разглеждано на комисията се прие с 

резултати от гласуването: за – 19, против – 3, въздържали се – 9. 

Пламен НАЧКОВ 

Формулирам предложението си за решение: спорния момент в 

решението е приложения списък – ние предлагаме да останат само 

работещите в обект „Баба Алено”: изпълнител-барман – 2 човека; тези, 

които работят в „Аладжа манстир” – отговорник на обекта – 1 бр.и 

колегите от Каменар; да отпаднат длъжности като зам.управител, 

гл.счетоводител, старши счетоводител, изпълнител-домакин, изпълнител-

снабдител, изпълнител-сервитьор, изпълнител-работник кухня. 

 

 



Д-р Янко СТАНЕВ 

.....с което е ясно, че ще се вдигнат транспортните разходи на целия 

хранителен комплекс, защото тези хора тъй или иначе се транспортират... 

 

Пламен НАЧКОВ 

Идеята е по-малко транспортни разходи да се плащат, защото става 

дума за след 22.00 ч. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Гласуването ще бъде поименно. Проекта за решение от г-н Начков е 

да останат: изпълнител-барман – 2 бр., изпълнител-отговорник „Аладжа 

манастир” – 1 бр. плюс господата, които работят в Каменар; останалите 

предложени да отпаднат. 

 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

Познавам сервитьорка от ресторанта, която живее в Белослав – какво 

правим с нея? 

Тук става дума за тези, които живеят в по-далечните места? Какво 

им даваме – една карта за пътуване, това е социална дейност... 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Ще ви зачета протокола от комисията на предложението, което е 

отправено за конкретизация в какъв маршрут не е прието с гласуване: за – 

5, против – 2, въздържали се – 5 – не се приема. Затова дадох възможност 

и директно искам да се знае, не вярвам Начков умишлено да 

злоупотребява, вероятно е останал с грешни впечатления от решението на 

комисията – за това днес предлагам предложението на администрацията, а 

всички допълнителни изменения, тъй като не са приети на комисия, могат 

да се предлагат в зала. Освен това, искам принципно да кажа – да, аз 



съзнавам, че е възможно някъде картите да са леко завишени бройките, но 

така четейки предложението с длъжностите и начина, по който работят аз 

не мога и няма как да не уважа преценката на администрацията. И това 

въобще не е някакъв особен проблем, образува се изкуствено, на база 4-5 

карти по 30 лв. – 120 – 160 лв. – това тук е изкуствен проблем. 

 

Пламен НАЧКОВ 

В комисията, както по предложението на група съветници нямаше 

решение, по същия ред няма решение и на предложението на Кмета и 

затова, когато приключвахме точката казахте и Вие потвърдихте, че ще 

внесете и двете предложения за решения, за да може ОбС да реши кой от 

двата варианта да избере. И моето предложение е втория вариант; Вие 

подкрепяте администрацията в предложението, което е дала.  

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Едно предложение се внася от комисията. Внесъл съм 

предложението, което е събрало повече гласове и което е на 

администрацията – прочетете Правилника... 

 

Владимир ТОНЕВ 

Г-н Станев, ако си спомняте, в комисията коментирахме и всички се 

съгласихме, че както и по-горните, на които се плаща пътни разходи от 

стойността на билета на лицата, долу има един член „100 % пътни разходи 

след 22.00 ч.” Тогава уточнихме, че трябва да става въпрос за автобусния 

билет, а не за ползване на таксита. 

Няма го в теста на проекто-решението, затова предлагам „На 

основание чл. 30, ал. 1, т. 2 – 100 % пътни разходи от стойността на 

автобусния билет”, при строго съблюдаване на случаите, ако това нещо 

остане. 



Д-р Янко СТАНЕВ 

Абсолютно прав сте! Съгласен съм с това, макар че в разговор с 

администрацията уточнихме, че тъй като предложението е по § 898, то не 

включва нашите опасения за заплащане на таксиметрови услуги и други, 

съгласен съм профилактично да бъде в текста, но в § 898 – там няма 

средства, отпуснати за разходи транспорт извън картите за билети, които 

гласуваме. Но съм съгласен с това, защото като спрем картите ще започнат 

фактури от таксита. 

 

Красимир МАРИНОВ 

То биваше това предложене да мине и през комисията по Транспорт, 

защото там й е мястото, но както и да е... 

Моето  предложене е: тъй като даваме възможност за безплатни 

карти на много хора в този град, включително за две линии за 

пенсионерите над 67 години – не виждам смисъл в този дебат в случая, на 

работници и служители, които имат тази потребност да не ползват карти. 

Поддържам предложението, което е направено и ви предлагам да 

преминем в режим на гласуване. 

Разбира се, предложението на г-н Начков няма начин да го 

прескочим, разбира се ако той самият не реши да го изтегли. 

Но при условие, че толкова пари харчим, и при условие, че на 

толкова хора в този град за тях правим това – мисля, че е редно да го 

подкрепим. 

Николай АПОСТОЛОВ 

Г-н Начков, остава ли Вашето предложение? Да. 

Гласуваме предложението на г-н Пламен Начков, надявам се че е 

достатъчно ясно, последно зачетох него. 

Резултати от гласуването: за – 9, против – 10, въздържали се – 16, 

отсъства – 16 – не се приема. 



ПРОЕКТ   ЗА   РЕШЕНИЕ : 
2391-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложения на Кмета на Община Варна с вх. №№ РД10-
9302/44/03.05.2010 г. и ООР-9302/3/07.06.2010 г., Общински съвет-Варна  
допълва решение на Общински съвет – Варна № 2015-4, т. VІ от протокол 
№ 20/17.02.2010г. като допълва утвърдения списък на длъжностите с право 
на транспортни разходи за 2010 г. за д. 898, ОП “Хранителен комплекс” и 
“Общински приют за безстопанствени кучета” по Приложение № 12 по 
бюджета на Община Варна за 2010 г., съгласно приложения в частта за 
следните позиции: 

- работещите в обект „Баба Алено”: изпълнител-барман – 2 бр;  
- изпълнител „Отговорник Аладжа манастир” – 1 бр. 
- ОПБК с. Каменар: 

* Иван Радев – гл. експерт “Управител” 
* Юлия Москова – ветеринарен лекар 
* Кирил Хорозов – изпълнител “Ловец” 
* Димитър Димитров - изпълнител “Ловец” 
* Стоян Стоянов - изпълнител “Шофьор - ловец” 
* Илиян Хорозов – изпълнител “Шофьор” 
* Росен Душев - изпълнител “Шофьор” 
* Георги Алатов - изпълнител “Шофьор” 

  /Резултати от поименно явно гласуване: 
  за – 9, против – 10, въздържали се – 16, отсъстват – 16/ 

Решението не се приема. 
 
 
 
 

ПРОЕКТ   ЗА   РЕШЕНИЕ : 
2391-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложения на Кмета на Община Варна с вх. №№ РД10-
9302/44/03.05.2010 г. и ООР-9302/3/07.06.2010г., Общински съвет-Варна  
допълва решение на Общински съвет – Варна № 2015-4, т. VІ от протокол 
№ 20/17.02.2010 г. като допълва утвърдения списък на длъжностите с право 
на транспортни разходи за 2010 г. за д. 898, ОП “Хранителен комплекс” и 
“Общински приют за безстопанствени кучета” по Приложение № 12 по 
бюджета на Община Варна за 2010 г., съгласно приложения, при условие, 
че пътните разходи се поемат на 100 % от стойността на автобусния билет. 

  /Резултати от поименно явно гласуване: 
  за – 23, против – 4, въздържали се – 7, отсъстват – 17/ 

Решението не се приема. 



Без разисквания и допълнителни предложения за промени в проекто-

текстовете на решенията по т. ІІІ и т. ІV, след представянето им от 

председателя на ПК по финанси и бюджет д-р Янко СТАНЕВ,  

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2392-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, 
ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от НРУПСЧОВКТД и по 
предложение на ПК “Финанси и бюджет”, във възка с докладна записка от 
управителя на “СБОБАЛ – Варна” ЕООД с вх. № ОС10-9903/16/15.05.2010 
г., Общински съвет - Варна дава съгласие печалбата за 2009 г. на „СБОБАЛ 
– Варна” ЕООД да остане в дружеството за покриване на натрупани загуби. 

  /Резултати от поименно явно гласуване: 
  за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 
 
 

2393-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на ПК “Финанси и бюджет”, във връзка с докладна записка от 
председателя на УС на “Гражданско сдружение”В” с вх. № ОС10-
9907/2/04.02.2010 г., Общински съвет - Варна освобождава “Гражданско 
сдружение”В” от заплащане на цена на право на разполагане за 
преместваем обект, разположен върху земя – общинска собственост, 
находяща се в гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”, ІІІ м.р. 

  /Резултати от поименно явно гласуване: 
  за – 26, против – 4, въздържали се – 2, отсъстват – 19/ 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Проект за решение: 

Т. V. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 
на ПК “Финанси и бюджет”, във връзка с писмо от дирекция “Здравно 
развитие” с вх. № РД10-1500/26/03.05.2010 г., Общински съвет - Варна 
решава да не бъдат отпуснати финансови средства в размер на 50 000 лв. за 
дофинансиране на закупуване на подвижен ехографски апарат за нуждите 
на Българска асоциация на онкоболните и сподвижници – гр. Варна и 
Национална асоциация на жените с онкологични заболявания. 

Гласували в комисията: За-  13, против- 0, въздържали се – 0 
Протокол № 22/31.05.2010 г. 



Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Предлагам редакция на решението: да отпадне думата „...не...”; да 

гласуваме „...да бъдат...”, още повече че парите ги няма в бюджета; със 

знанието, че ги няма парите, да гласуваме с „не”. 

 

Председателстващият г-н Неделчо Михайлов подложи на гласуване 

проекто-решението от комисията, което не се прие с резултати от 

гласуването: за – 9, против – 2, въздържали се – 7. 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Получи се объркване заради това, че Вие казахте, че има две 

предложения. Аз, доколкото разбрах, няма две предложения, а има 

предложение за корекция на това предложение; предлагам да гласуваме 

предложението за корекция дали ще мине и тогава да гласуваме решението 

на комисията с корекцията на г-н Севастиянов. 

 

Неделчо МИХАЙЛОВ 

Моля, който е съгласен с предложението на г-н Севастиянов, с което 

да се видоизмени съществено и смислено предложението на комисията, да 

гласува.  

Резултати от гласуванет: за – 9, против – 2, въздържали се – 7 – 

приема се. 

 

Неделчо МИХАЙЛОВ 

Предлагам да гласуваме проекто-решението с поправката от 

Севастиянов. 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Това предложение, по този начин, не може да бъде гласувано; трябва 

да има още два атрибута – да бъдат посочени други основания и да бъдат 



посочени параграфите и параметрите от бюджета, откъдето ще бъдат взети 

средствата. 

И тъй като имам писмени документи, а тук е и шефът на дирекцията, 

моля той да обясни....става въпрос за решения обсъдени и гласувани с 13 – 

0 – 0 решения на комисията. Това, което предлагате, не е решение на 

комисията; това е обратното на това гласуване. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Като вносител на корекцията, предлагам това решение да се гласува 

„против”, защото е ясно че ги няма парите в бюджета. Предложението ми 

беше направено по една-единствена причина – да не изпаднем в 

положението, когато не потвърдим решението на комисията, да трябва да 

даваме парите. 

 

ПРОЕКТ   ЗА   РЕШЕНИЕ : 
2394-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по 

предложение на ПК “Финанси и бюджет”, във връзка с писмо от дирекция 
“Здравно развитие” с вх. № РД10-1500/26/03.05.2010 г., Общински съвет - 
Варна решава да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 50 000 
лв. за дофинансиране на закупуване на подвижен ехографски апарат за 
нуждите на „Българска асоциация на онкоболните и сподвижници” – гр. 
Варна и „Национална асоциация на жените с онкологични заболявания”. 

  /Резултати от поименно явно гласуване: 
  за – 4, против – 12, въздържали се – 13, отсъстват – 22/ 

Решението не се приема. 
 

Проф. Анелия КЛИСАРОВА  

Искам да дам пояснение защо гласувах „въздържал се”. 

В случая не е нежелание закупуването на ехограф, а това е 

невъзможно да бъде финансирано половината сума от там, половината 

сума от тук – трябва да се проведе търга.... Сега предложението е този 

ехограф ще бъде закупен най-вероятно от Онкодиспансера, той ще проведе 



търга и съответно ще бъде предоставен на пациентските организации да 

извършва тези услуги. 

Така че ние не се отказваме от отговорността. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Проект за решение: 

„VІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с писмо 
вх. № ОС10-9910/1/11.02.2010 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна  предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на ПЕТЪР ИВАНОВ 
ПЕТРОВ от гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик” бл. 401, вх. 10, ет. 2, ап. 
169.” 

Гласували в комисията: За-  13, против- 0, въздържали се – 0 
Протокол № 22/31.05.2010 г. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2395-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
писмо вх. № ОС10-9910/1/11.02.2010 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна  предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на ПЕТЪР ИВАНОВ 
ПЕТРОВ от гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик” бл. 401, вх. 10, ет. 2, ап. 
169. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
Д-р Янко СТАНЕВ 

Проект за решение: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение 
на  ПК “Финанси и бюджет”, във връзка с писмо от ПК “Здравеопазване” с 
вх. № ОС10-9303/18/01.06.2010 г.,  Общински съвет-Варна решава да бъдат 
предвидени при актуализацията на бюджет 2010 г. на Община Варна при 
възможност финансови средства в размер на 70 442 лв. за   ремонт на 
гастроскоп за МБАЛ “Св. Анна” Варна”  

Гласували в комисията: За-  7, против- 3, въздържали се – 1 
Протокол № 23/15.06.2010 г. 



Един гастроскоп, който се нуждае от спешен ремонт, който е 

уникален, който е необходим – само че в момента фирмата, която трябва 

да го направи, е осигурила резервен гастроскоп – затова, при 

актуализацията, ако има възможност за средства. Моето лично мнение, че 

при актуализацията няма да има възможност за средства и трябва да се 

търсят възможности по оперативни програми, което беше и препоръката 

на комисията. 

 

Д-р Ивайло МИТКОВСКИ 

Предлагам ви да подкрепим това предложение, което е и на 

комисията по здравеопазване, и на ПК по финанси и бюджет, тъй като 

предоставени ендоскоп е за, по всяка вероятност, временно ползване – до 

ремонт на този; така че фирмата винаги може да си го вземе. 

От друга страна, това  апаратура, без която Хирургията в Окръжна 

болница, спешната помощ, а и всякаква друга, не може да работи. Но ще 

ви помоля, подкрепяйки това решение, да запазите в съзнанието си тази 

точка, защото в крайните точки на дневния ред има обсъждане за 

гласуване за правомощията на представителя на ОбС в предстоящото 

Общо събрание на „Св. Анна”, тогава също има някои интересни неща, 

които ще трябва да обсъдим. 

Моля да подкрепим това предложение за решение и моля при 

актуализацията на бюджета това да го направим, защото явно основният 

собственик на болницата има по-друго отношение към тази болница. 

 

Доц. Константин ТРОШЕВ 

Аз малко по по-друг начин ще ви представя проблема – ако на 

някого от нас, които стоим тук, се случи да получат кръвоизлиз от язва на 

стомаха или дванайсетопръстника и отидат по спешност в болница „Св. 

Анна” в момента, когато този апарат не работи, просто никой не може да 



им помогне. Това е положението в момента с този апарат. 

 Затова апелирам да мислим за това, че сме потенциални пациенти в 

това отношение и този апарат, ако го няма, ние оставаме в ръцете на 

съдбата. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2396-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на  ПК “Финанси и бюджет”, във връзка с писмо от ПК 
“Здравеопазване” с вх. № ОС10-9303/18/01.06.2010 г.,  Общински съвет-
Варна решава да бъдат предвидени при актуализацията на бюджет 2010 г. 
на Община Варна при възможност финансови средства в размер на 70 442 
лв. за   ремонт на гастроскоп за МБАЛ “Св. Анна” Варна”.  

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

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Проект за решение: 

         „VІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
докладна записка от Евгения Александрова-общински съветник с вх.№ 
ОС10-94Е/5/21.05.2010 г., Общински съвет-Варна решава да командирова  
Даниела Тодорова – художник и един общински съветник за провеждане на 
изложба “Културните традиции на Варна”, Вилнюс 2010-2011г., Литва. 

Средствата да бъдат осигурени от функция І ИЗО, дейност 123 
Общински съвет,   Бюджет 2010г.  на Община Варна. 

Гласували в комисията: За -  12, против- 0, въздържали се – 0 
Протокол № 23/15.06.2010 г. 

Николай ПАШОВ 

От името на ПП „ГЕРБ” правя предложение да отпадне 
командироването и един общински съветник, с оглед спестяване на 
средства. 

Присъстващите общински съветници приеха процедурното 

предложение на г-н Пашов, с резултати от гласуването: за – 30, против 

– 1, въздържали се – 2. 



Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2397-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във 
връзка с докладна записка от Евгения Александрова-общински съветник с 
вх.№ ОС10-94Е/5/21.05.2010 г., Общински съвет - Варна решава да 
командирова  Даниела Тодорова – художник, за провеждане на изложба 
“Културните традиции на Варна”, Вилнюс 2010-2011 г., Литва. 

Средствата да бъдат осигурени от функция І ИЗО, дейност 123 
Общински съвет,   Бюджет 2010 г.  на Община Варна. 

  /Резултати от поименно явно гласуване: 
  за – 34, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 

 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА  

Предложението е направено от мен не от любов към 

изобразителното изкуство, а в течение съм на едни доста дълги отношения 

между посланика на Литва в София и нашия посланик Иван Данчев в 

Литва. Ще се открие една сериозна изложба „Литовски графици” 

м.септември, ще бъде едно официално посещение за което кметът и 

председателят на ОбС са уведомени и по този начин ще се сложи началото 

на едни културни връзки между Литва, Вилнюс и Варна, които по принцип 

съществуват, но до този момент не сме направили нищо от дирекция 

Култура, за да могат те реално да имат някаква визуализация.  

Нямам нищо против това, че всички вие гласувахте за това да няма 

общински съветник. Моето предложение беше конкретно за г-н Панко 

Анчев и тъй като той си направи самоотвод на финансова комисия, затова 

оставихме открит въпроса предложението да бъде на председателя на ОбС. 

Ако предложението на ГЕРБ е персонално срещу Панко Анчев, което 

предполагам че те ще го отрекат веднага, бих искала да ви уверя, че нямам 

нищо лично към г-н Анчев, просто имам идеята и знам, че той познава 

културните връзки между Варна и Литва конкретно – поне в това съм се 



убедила, както специално вие не ги знаете. Говорим за един сериозен 

художник като Тюрлониз, говорим за Басанович и говорим за неща, които 

само тези които се занимават с една по-тясна визия в културата могат да 

преценят. Изобщо нямам притеснението, че някой общински съветник 

няма да отиде. Лично аз нямам никакви прерогативи и върша своята 

работа в посока Литва – Варна, само че по този начин ние решаваме 

изобщо да има визия по отношение на културните връзки между Варна и 

Литва, които явно се явяват не само единствени като начало на културата, 

а те могат да прераснат в сферата на туризма и на бизнеса, като 

разширение. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Правя процедурно предложение следващите четири проекто-

решения от т. ІХ до т. ХІІ да гласуваме анблок, касаят един и същ проблем, 

на база на едни и същи основания са – неосвобождаване от дължима такса 

„битови отпадъци”. 

Процедурното предложение на д-р Станев се прие с резултати от 

гласуването: за – 32, против – 0, въздържали се – 0. 

 

Проекти за решения: 

          „ІХ.. 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. № 
РД10-94.Д/159/04.05.2010 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Добринка Павлова Йосифова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Владислав 
Варненчик”, бл. 406, вх. 5, ап. 16.” 

Гласували в комисията: За-  10, против- 0, въздържали се – 0 
Протокол № 23/15.06.2010 г. 

 



Х. 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. № 
ОС10-94.М/2/05.02.2010 г., Общински съвет – Варна не освобождава Милка 
Стефанова Лазарова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2010 г. за земя парцел VІІІ-2570, кв. 6, 20 м.р., находяща се в гр. Варна, 
ж.к. “Чайка”.. 

Гласували в комисията: За - 10, против - 0, въздържали се – 0 
Протокол № 23/15.06.2010 г. 
 
ХІ.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-9-9100/57/27.11.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Калиник Аршак Торосян, действащ чрез пълномощника Флора Торком 
Торосян-Нигохозова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Кавала” № 32, ап. 13. 

Гласували в комисията: За -  10, против- 0, въздържали се – 0 
Протокол № 23/15.06.2010 г. 
 
ХІІ. 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-9-9100/57/27.11.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава   
Флора Торком Торосян-Нигохозова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Кавала” № 
32, ап. 9 и гараж с офис № 5. 

Гласували в комисията: За -  10, против- 0, въздържали се – 0 
Протокол № 23/15.06.2010 г. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2398-9. 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. № 
РД10-94.Д/159/04.05.2010 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Добринка Павлова Йосифова от заплащане на дължимата такса за битови 



отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Владислав 
Варненчик”, бл. 406, вх. 5, ап. 16.  

/за – 35, против - 0, въздържали се – 0/ 
 

2399-9. 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. № 
ОС10-94.М/2/05.02.2010 г., Общински съвет – Варна не освобождава Милка 
Стефанова Лазарова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2010 г. за земя парцел VІІІ-2570, кв. 6, 20 м.р., находяща се в гр. Варна, 
ж.к. “Чайка”.. 

/за – 35, против - 0, въздържали се – 0/ 
 

2400-9. 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-9-9100/57/27.11.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Калиник Аршак Торосян, действащ чрез пълномощника Флора Торком 
Торосян-Нигохозова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Кавала” № 32, ап. 13. 

/за – 35, против - 0, въздържали се – 0/ 
 

2401-9. 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-9-9100/57/27.11.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава   
Флора Торком Торосян-Нигохозова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Кавала” № 
32, ап. 9 и гараж с офис № 5. 

/за – 35, против - 0, въздържали се – 0/ 
 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Проект за решение: 

„ХІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и по предложение на ПК 
“Финанси и бюджет”, във връзка с докладна записка от г-н Юлиян Станев - 
главен художествен ръководител на фолклорен танцов ансамбъл “Варна” 
Общински съвет – Варна отпуска финансови средства в размер на 40 000 



лв. за самолетни билети за 10 човека от ансамбъла за участие в Световния 
конгрес и фестивал на СІОFF (Световна организация за провеждане на 
традиционални изкуства и занаяти към ЮНЕСКО за периода от 05.11 до 
13.11. 2010 г. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност “Други дейности по 
културата” от Бюджет 2010 г.  на Община Варна.” 

Гласували в комисията: За -  9, против - 0, въздържали се – 2 
  Протокол № 23/15.06.2010 г. 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Това предложение за решение беше вкарано в последния момент на 

комисията и не знам колегите дали имат готовност.... 

Николай АПОСТОЛОВ 

Гласуването в комисията е: за – 9, против – 0 – така че не виждам 

проблем... 

 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

Ще дам пояснение – лично аз съм вкарала това писмо, не скривам, че 

съм близка до Юлиян Станев – затова моля да бъда освободена от 

гласуване; не скривам, че тук става въпрос за пътни за един сериозен 

форум, наречен „Световна среща на Федерацията на фолклористите” – 40 

хлв.за 20 човека; не скривам това, че датата на внесеното писмо, защото 

лично аз го занесох на председателя /нямаше подпис на председателя/, 

така че просто ви моля да решите положително проекта за решение. 

Моля да бъда освободена от гласуване в тази насока. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Не виждам смисъл, но след като казвате.... 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Щом средствата ги има във функцията, аз съм съгласен винаги. 



Първото поименно явно гласуване завърши с резултати: за – 22, 

против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 17, не участва в 

гласуването – 1, които резултати бяха оспорени от общинския съветник 

Орлин Симеонов. 

По повод възникналия дебат за правото на оспорване на резултати от 

поименно гласуване, становище изрази 

Адв. Живко КАЛЕВ – адвокат-довереник на ОбС 

Както е записано в Правилника за работа на ОбС, между другото за 

който съм правил многократни предложения за промени, за да има яснота 

– всяко гласуване може да бъде оспорено, независимо дали е явно или 

поименно, въпреки че няма логика, но така е записано и практиката на 

ОбС досега е била, че винаги поименните гласувания са били оспорвани и 

се е гласувало втори път – това се е случвално много пъти. 

Последва второ поименно явно гласуване, завършило с резултати: 

за – 23, против – 1, въздържали се – 13, отсъстват – 23, не участва в 

гласуването – 1 – не се приема. 

 

 

ПРОЕКТ  ЗА   РЕШЕНИЕ : 

2402-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и по предложение на 
ПК “Финанси и бюджет”, във връзка с докладна записка от г-н Юлиян 
Станев - главен художествен ръководител на фолклорен танцов ансамбъл 
“Варна” Общински съвет – Варна отпуска финансови средства в размер на 
40 000 лв. за самолетни билети за 10 човека от ансамбъла за участие в 
Световния конгрес и фестивал на СІОFF (Световна организация за 
провеждане на традиционални изкуства и занаяти към ЮНЕСКО за периода 
от 05.11 до 13.11. 2010 г. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност “Други дейности по 
културата” от Бюджет 2010 г.  на Община Варна. 

  /Резултати от поименно явно гласуване: 
  за – 23, против – 1, въздържали се – 13, отсъстват – 23, 
  не участва в гласуването - 1/ 

Решението не се приема. 



Д-р Янко СТАНЕВ 

Следващите две предложения касаят, всъщност те са едно 

предложения с две решения, в които става въпрос за „Оперативна 

програма Околна среда”, за мостовото финансиране техническата помощ, 

проекта е на обща стойност около 9 млн.евро; ние трябва да теглим кредит 

за мостово финансиране, срока изтича сега на 31-ви, защото от МОСВ 

година и половина все още не са ни изпратили тръжната документация; не 

е ясно дали изобщо тези пари ще ни потрябват, ако не завърши 

процедурата по МОСВ; затова г-н кметът предлага да удължим срока при 

получаване на документация от МОСВ за търговете, да удължим срока, да 

може да теглим от ЦКБ заема, да го усвояваме до 31.12.2010 г. – при 

положение, че проекта се реализира. 

Второто решение касае проекта за свлачището на ул. „Девня”, който 

е на стойност 1 млн.лв.; нашата част от съфинансирането е в размер на 299 

хлв.и предложнието на кмета е ОбС да реши поемането на общинския дълг 

и да подпише запис на заповед в полза на МРРБ договарящия орган на 

стойност 299 999,99 лв. 

И в двата случая парите, които ще харчим, се възстановяват по 

оперативната програма след завършването на проекта. 

Съжалявам много, че предложенията дойдоха един ден преди това, 

не направихме извънредна комисия, за да не разбунваме страстите. 

Сутринта раздадохме размножени предложенията, за да бъдат 

достъпни за всеки един от общинските съветници и да се запознаят 

детайлно. 

 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

Изказвам недоумение как един толкова важен документ се вкарва в 

последната секунда. Не вярвам, че оперативна програма стои на дневен 

ред само днес, вчера или оня ден. Ами ако бяхме завършили сесията в 



четвъртък или в петък, примерно и този документ нямаше да може да 

влезе?! 

Нека спазваме правилата, които ги въведе г-н Николай Апостолов и 

които дълбоко уважаваме всички – всички неща, които се вкарват тук на 

заседание на ОбС да минават преди това на комисия по съответните 

ресори – това  е правилното и справедливото и ако започнем с 

прецедентите, знаем до къде ще стигнем! 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Благодаря на г-жа Александрова, радвам се, че имам подръжници 

вече сред общинските съветници, но това беше гласувано в дневния ред, 

така че, по първия проект за решение – имате ли други мнения и 

съображения? 

Не виждам, моля да гласуваме, поименно е гласуването. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2403-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 
17, ал. 1 и чл. 19 от ЗОД, чл. 43, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 11, ал. 1, 
т. 5, ал. 7 и чл. 12 от ЗОБ, Общински съвет – Варна променя срока за 
усвояване на заема в свое решение № 2018-4(20)/17.02.2010 г. от 30.06.2010 
г. на 31.12.2010 г. 

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

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Следващото предложение за решение: в републиканския бюджет се 

предвидиха средства за ул. „Девня”, свлачището – имаме спечелено и 

сключен договор между нас, като биенфициент община Варна и 

договарящия орган МРРБ за безвъзмездно финансиране на това укрепване 



на активната част на срутищата по тези свлачища отстрани, т.е. сега долу 

като направим пътя, да не се срутят свлачищата обратно; тя е на стойност 

1 млн. Открита е банковата сметка. До настоящия момент ние не сме 

получили финансирането, макар че е гласувано и затова, съгласно 

договора който имаме администрацията, и лично Кметът предлага да 

поемем авансовата част от плащането, за да почне изпълнението; да се 

вземе решение за поемане на общински дълг и упълномощаване на Кмета 

да подпише запис на заповед в полза на МРРБ, за да можем да получим 

аванса. Размерът на финансовата помощ, която ще бъде предоставена от 

Договарящия орган е в размер на 999 999,99 лв. от договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-04/2009/003 

„Укрепване на активната част на срутищата по стръмните склонови 

участъци на новото трасе на ул. „Девня” в участъка от бензиностанция 

„Шел” до ул. „Атанас Москов”, гр. Варна, за строеж „Укрепителни и 

противосвлачищни мероприятия по склонови участъци на ул. „Девня” от т. 

1750 до т. 2250 на пътна връзка с ул. „Г. Пеячевич”, гр. Варна, финансиран 

по Схема за безвъзмедна финансова помощ „Подкрета за дребномащабна 

инфраструкура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации. 

Това е предложението за решение. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

2404-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна взема решение за поемане на общински дълг и упълномощава 
Кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед в полза на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Договарящия 
орган по ОП Регионално развитие 2007 – 2013, за стойността на авансовото 
плащане по чл. 4 – 299 999,99 лв. (двеста деветдесет и девет хиляди 
деветстотин деветдсет и девет лева и деветдесет и девет ст.) от 
Договарящия орган е в размер на 999 999,99 лв. от договор за предоставяне 



на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-04/2009/003 
„Укрепване на активната част на срутищата по стръмните склонови 
участъци на новото трасе на ул. „Девня” в участъка от бензиностанция 
„Шел” до ул. „Атанас Москов”, гр. Варна, за строеж „Укрепителни и 
противосвлачищни мероприятия по склонови участъци на ул. „Девня” от т. 
1750 до т. 2250 на пътна връзка с ул. „Г. Пеячевич”, гр. Варна, финансиран 
по Схема за безвъзмедна финансова помощ „Подкрета за дребномащабна 
инфраструкура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации. 

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

 

 

 

 



Х. 
По точка  десета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” относно: 

- одобряване План за региулация и застрояване на кв. „Свети 
Никола”, гр. Варна на база предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № Д-2-9200/671/22.02.2010 г.; 

- възлагане на Кмета на Община Варна за назначаване на 
експертна комисия с участието на служители от Общинската 
администрация  и представители на Общинския съвет относно 
необходимостта и начина за обновление на уличното и парково 
осветление на Община Варна и за  изготвяне на проект за меморандум, 
която Комисия да проучи, систематизира, анализира и даде становище 
за възможностите за прилагане на модел на публично – частно 
партньорство; 

- отказ за съгласуване на  План за регулация и задстрояване на 
УПИ ІІІ-605, 624 „за жилищно строителство, басейн и трафопост”, кв. 
20 по плана на к.к. „Златни пясъци” въз основа на предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-46475/08.07.2009 г.; 

- съгласуване на План за регулация и застрояване на урегулиран 
поземлен имат/УПИ/ ІV-159 “за манастир, кв. 14 план извадка от ПП 
на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена” по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № ЗАО-19634/10.03.2010 г.; 

- създаване на работна група която да проучи, да систематизира, 
анализира и даде становище за възможностите да бъдат предприети 
мерки за отваряне на крайбрежната алея под спирка “Писател” и 
движението да се направи еднопосочно.   

Докл.: Вл. ТОНЕВ –  
            Председател ПК 

 

Владимир ТОНЕВ 

Колеги, предлагам следните проекти за решения от комисията по 

архитектура: 

         І. 1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, 
ал. 1 и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ и Специфичните правила и норми на гр. Варна и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д-2-
9200/671/22.02.2010 г., Общински съвет-Варна одобрява План за регулация 
и застрояване на кв. “Свети Никола”, гр. Варна. 

 2. Решението по т. 1 да се обнародва в Държавен вестник на 
основание  чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 



 Гласуване в комисията: за- 6; против- 0; въздържали се – 0 
 Протокол № 18/25.05.2010г. 

 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2405-10. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка 
с чл. 129, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ и Специфичните правила и норми на 
гр. Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д-2-
9200/671/22.02.2010 г., Общински съвет - Варна одобрява План за 
регулация и застрояване на кв. “Свети Никола”, гр. Варна. 

       2. Решението по т. 1 да се обнародва в Държавен вестник на 
основание  чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 

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

Владимир ТОНЕВ 

Проект за решение: 

        ІІ. На основание чл.  21, ал. 1, т. 13 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
2 и т. 6 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 и във връзка с 
предложениe на г-н Красимир Узунов – общински съветник с вх. № ОС10-
2600/5/03.02.2010г., Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община 
Варна да назначи експертна комисия с участието на служители от 
общинската администрация и представители от Общински съвет -Варна, 
която да проучи, да систематизира, анализира и даде становище относно 
необходимостта и начина за обновление на уличното и парково осветление 
на Община Варна и изготвяне на проект за меморандум за прилагане на 
модел на публично-частно партньорство, в следния състав: 

1. Представители и председател на експертната комисия от 
общинската администрация, определени от Кмета на Община Варна 

2. Членове от общинския съвет: 
• Владимир Тонев -  общински съветник 
• Николай Джагаров – общински съветник 
• Красимир Узунов –общински съветник 
• Пламен Пенев - общински съветник 

              Гласуване в комисията: за - 8; против- 0; въздържали се – 0 
   Протокол № 19/02.06.2010г. 



Пламен НАЧКОВ 

Считам, че вписването в тази комисия на Красимир Узунов 

представлява конфликт на интереси, тъй като в преамбюла на 

предложеното решение е написано, че е по предложение на Красимир 

Узунов. 

Да не коментирам, че са налице законови противоречия за неговото 

участие, налице е конфликт на интереси и считам, че той трябва да бъде 

изваден от състава по това предложение, да останат представители Тонев, 

Джагаров и Пенев. 

 

Драгомир ДОНЧЕВ 

Предлагам за член на експертната комисия колегата Андрей Василев 

/ако отпадне колегата Узунов/, а пък и да не отпадне – мисля, че няма 

ограничение в бройките на членовете, така че  моето предложение остава. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Г-н Начков, не виждам проблем да гласуваме двете предложения 

заедно: отпада Красимир Узунов и на негово място да сложим 

предложението на Драгомир Дончев за Андрей Василев – няма проблем. 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

В решението трябва да се уточни колко е броя на администрацията, 

която ще участва. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Не мисля, че е редно да ги ограничаваме – това е експертна комисия, 

нашият градоначалник който ръководи администрацията, да прецени 

колко члена са необходими да бъдат и кои да бъдат те. 



 Това е решение на експертна комисия, каквото и решение да вземе, е 

експертно мнение – не мисля, че те ще гласуват против интереса на нашия 

град. 

 

 Орлин СИМЕОНОВ 

 Е, след като става въпрос за „нашия град” – разбрахме всички, 

благодаря… 

 

 Николай ПАШОВ 

 Предлагам като член на работната група да влезе и г-н Димо Стоев.  

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Мисля, че няма проблем да обединим трите предложения, искам да 

ги припомня: първото предложение на г-н Начков - от комисията да 

отпадне г-н Узунов, поради предполагаем конфликт на интереси и смята, 

че е налице – на негово място да бъде включен, по предложение на 

Драгомир Дончев, г-н Андрей Василев и нов член на комисията /по 

предложение на Николай Пашов/ - г-н Димо Стоев. 

 

Красимир МАРИНОВ 

Твърде сериозен е въпроса, за който говори Владо Тонев и за да не 

ограничаваме и да не се притесняват някои от колегите, аз предлагам да 

дадете възможност ако някой от колегите биха искали да участват, да не 

чакат някой да ги предложи, да станат и да заявят желанието си – няма 

нищо лошо в това. 

 

Орлин СИМЕНОВ 

Възползвайки се от това, което каза колегата, аз правя предложение 

за себе си да бъда в тази работна група. 



Пламен ПЕНЕВ 

Аз съм включен в състава на комисията, но след като изключихме 

Красимир Узунов, редно е да изключим и проф. Николай Джагаров, 

защото той също има конфликт на интереси – другата страна представлява. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Къде видяхте конфликт на интереси? 

 

Проф. Николай ДЖАГАРОВ 

Моето отношение към този проект, в смисъл проекта, който беше 

разработен в миналия мандат, е че това е полезен проект и това е проект на 

община Варна. Продължавам да отстоявам тази позиция. Тъй като към 

предния проект аз не съм участвал в него под никакъв начин – можете да 

проверите – това, че той е разработен от ТУ – Варна, не значи че го е 

разработил Джагаров. Не може да кажете, че Джагаров, който е инженер и 

който разбира от осветление, тъй като в Катедрата го преподава това нещо, 

да каже, че е конфликт на интереси. Ами тогава дайте да включим някой 

лекар – той по-добре ще разбира от улично осветление... Как да се откажа? 

Кажете какво експертно решение ще вземете от  хора, които не знаят какво 

е това осветление? 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Г-н Джагаров, надали г-н Узунов е проектант и по тази линия тогава 

и там няма конфликт на интереси. Много Ви моля – Вие сте представител 

на едно учрждение, което е намесено в проекта и се съзира такъв конфликт 

на интереси. Целият съвет горе-долу е на това мнение, според мен, така 

че.... 

 

Проф. Николай ДЖАГАРОВ 



Инициатора, предложението пред финансовата комисия, когато 

обсъждахме бюджета е от фирмата, внесено официално в общинския съвет 

от фирата „Интерсервиз Узунов”, затова става въпрос! Това е явен 

конфликт на интереси! 

А това, че Джагаров преподава 30 години в ТУ се оказва голямо 

препятствие, тъй като инженерите във Варна са там – няма друго място, 

където да са инженерите във Варна... 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Разбрах, с гласуване ще решим... 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Има процедурно предложение, за да не вземем незаконосъобразно 

решение, пък и да не обидим някои колеги, този въпрос за двамата колеги 

общински съветници да се разгледа в комисията за конфликт на интереси и 

да се излезе с решение от там. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Мисля, че предложението на г-н Марешки е основателно, защото 

някой от двамата които биха могли да бъдат отстранени от комисията 

поради съмнения за конфликт на интереси, биха могли да обжалват и това 

ще ни вкара в един дълъг дебат. Едно решение от ПК  „Предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси” ще свърши добра работа, ще бъде 

добре дошло. 

Освен това, ако не искаме да влизаме в този батак, винаги можем да 

кажем: нека двамата членове да останат – единият, като безспорен експерт, 

като г-н Джагаров, а другият, който да си защитава проекта пред 

комисията, но без право на глас. Така те хем ще бъдат в комисията, ще 



могат да си изказват мнението и няма да могат да влияят с гласа си и 

мисля, че избягваме всички препятствия по този начин. 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Всъщност, ние имаме елегантно излизане от ситуацията, ако просто 

предложим нови решения за членове, без да казваме че тези ги 

отстраняваме заради конфликт на интереси. 

 

Димо СТОЕВ 

Става дума за нещо много сериозно; аз лично съм участвал в двата 

проекта и с проекта, който сме изградили при осветлението преди 4-5 

години; и когато реализирахме първата емисия и осветихме гр. Варна, 

която в момента е осветена 97 %. В момента уличното осветление е 

технически въоръжено с осветителен тип тела, от Будапеща и са 100 % 

прахозащитени и 100 % влагоустойчиви – мисълта ми е, че става дума за 

упраление на това улично осветление и моля повечето общински 

съветници да участват, разбира се и тези с подходящо образование, защото 

наистина тук материята е по-сложна. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

И аз съм запознат, като г-н Стоев, и с двата проекта в дълбочина – 

наистина смятам, че колкото повече хора го обсъдят и при една 

задълбочена експертна оценка може да се предвиди бъдещето изобщо на 

Варна. Искам само в тази връзка да напомня, че навремето взехме едно 

решение за училищата и ги осветихме с авангардно осветление, което 

всъщност беше едно от първите в Европа. 

Подкрепяйки предложението на г-н  Тонев, да оставим отворена тази 

комисия – който желае да работи в нея.  



Колкото до това какъв конфликт на интереси имат колегите 

Джагаров и Узунов – смятам, че е без значение в случая, защото този 

конфликт на интереси, ако изобщо има такъв, ще е явен едва при вземане 

на решенията. А решенията на тази комисия не може да бъдат взети без 

предложение от администрацията. 

Предлагам да гласуваме проекта за решение с предложенито от г-н 

Тонев и да приключим дебата, оставяйки отворена комисията за 

желаещите да членуват в нея. 

 

Пламен НАЧКОВ 

Във връзка с направеното предложение от д-р Станев, което уж ще 

доведе до обединяване на мненията, не искам да се разгранича от това 

което казва, но в текста на проекта за решение тогава трябва да отпадне 

„...и във връзка с предложение на Кр. Узунов...”; т.е. да бъде: на основание 

на Правилника създава еди-каква си комисия и това вече ликвидира 

възможността за наличие на този конфликт на интереси. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Гласуваме процедурното предложение на г-н Начков за край на 

разиискванията по темата, като през това време г-н Тонев, като 

председател на комисията ще ни прочете новата формулировка, обединена 

от всички предложения. 

С резултати от гласуването: за - 30,  против - 0, въздържали се – 0, 

общинските съветници приеха процедурното предложение на г-н Станев. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Моето предложение беше, ако считате че има конфликт на интереси, 

да бъдат без право на глас – така те не могат да си упражнят конфликта, 

ако имат такъв. Така че няма как да махнем името на Красимир Узунов – 



цялата варненска общественост знае, че той е вносител на проекта още от 

заседанието на ПК по финанси и бюджет. Така че предлагам името на 

Красимир Узунов да остане и за членове на ОбС предлагам да приемем 

всички тези, които предложиха да бъдат, като оставяме и г-н Узунов и г-н 

Джагаров и поради съмнение за конфликт на интереси, те да бъдат без 

право на глас при вземане на решенията на комисията. 

 

Проф. Николай ДЖАГАРОВ 

Гласувахме край на разискванията, но вижте – ако нещо разбирам 

като инженер, е това нещо. Какво значи съвещателен глас?! Това, че аз 

защитавам направения проект, това не означава че участвам в този проект. 

Вие казвате, че аз влизат в конфликт на интереси – обяснете ми по какъв 

начин? Т.е., ако аз си мълчах и никоха не  бях се изказвал по този проект, 

нямаше да има конфликт на интереси. Аз като го защитавах, тъй като 

смятам, че това е правилния проект – има конфликт на интереси... Нямам 

думи! 

 

Владимир ТОНЕВ 

Последното решение ще бъде на ОбС. Каквото и да реши комисията, 

тя ще докладва на ОбС, решението ще го вземем тук, в зала; така че няма 

никакво значение кой има право на глас, кой няма право на глас.  

Предлагам следното решение за членове на комисията: 

• Владимир Тонев -  общински съветник 
• Николай Джагаров – общински съветник – без право на глас 
• Красимир Узунов –общински съветник – без право на глас 
• Пламен Пенев - общински съветник 
• Андрей Василев – общински съветник 
• Димо Стоев – общински съветник 
• Орлин Симеонов – общински съветник 

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 

Колеги, чухте предложението на председателя на комисията, то е 

обобщено от всички предложения, така че който е съгласен с така 

направеното предложение от г-н Тонев, моля да гласува. 

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2406-10-1. На основание чл.  21, ал. 1, т. 13 и т. 23, във връзка с чл. 
17, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от „Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет - Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация” и във връзка с 
предложениe на г-н Красимир Узунов – общински съветник с вх. № ОС-10-
2600/5/03.02.2010 г., Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община 
Варна да назначи експертна комисия с участието на служители от 
общинската администрация и представители от Общински съвет - Варна, 
която да проучи, да систематизира, анализира и даде становище относно 
необходимостта и начина за обновление на уличното и парково осветление 
на Община Варна и изготвяне на проект за меморандум за прилагане на 
модел на публично-частно партньорство, в следния състав: 

3. Представители и председател на експертната комисия от 
общинската администрация, определени от Кмета на Община Варна 

4. Членове от общинския съвет: 
- Владимир Тонев -  общински съветник 
- Николай Джагаров – общински съветник – без право на глас 
- Красимир Узунов – общински съветник – без право на глас 
- Пламен Пенев - общински съветник 
- Андрей Василев – общински съветник 
- Димо Стоев – общински съветник 
- Орлин Симеонов – общински съветник 

/за - 32, против – 1, въздържали се - 0/ 
 

 

 Проф. Николай ДЖАГАРОВ 

Не смятам, че ще се стигне до тук, но днес с това решение на ОбС 

вие ме обидихте два пъти – че аз не съм специалист и второ – морално ме 

обидихте, че влизам в конфликт на интереси. Аз ви заявих тук, пред 



всички, ако някой може след като прочете протокола, че Джагаров има 

конфликт на интереси, ще му дам каквото иска. Но аз искам вие да 

направите тази проверка за конфликт на интереси и на следващото 

заседание на ОбС да бъде внесено решението на комисията по конфликт 

на интереси и ако днешното решение е неправилно, да бъде отменено. 

Предлагам да вземем такова решение. 

 

 Николай АПОСТОЛОВ 

Постъпи  предложение от г-н Джагаров, което кореспондираше в 

известен смисъл и с предложението на г-н Марешки, така че който е 

съгласен с предложението на г-н Джагаров от комисията по 

предотвратяване и разкриване конфликт на интереси да бъде извършена 

проверка за конфликт на интереси, касаеща г-н Джагаров и г-н Узунов, 

моля да гласува. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Моля да направя една корекция – не да бъде отменено цялото 

решение и после да се налага пак да вземаме, а да бъде само в тази част в 

която ги лишаваме от право на глас. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

2406-10-2. 1. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във 
връзка с чл. 3, т. 9, чл. 7 и чл. 8 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, Общински съвет – Варна решава на заседание на 
ПК „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” да бъде 
разгледан въпроса относно съществуването на конфликт на интереси на 
общинските съветници проф. Николай Джагаров и Красимир Узунов в 
експертната комисия, създадена с решение на Общинския съвет – Варна № 
2405-10-1(24)/23, 24, 30.06.2010 г. 



2. При установяване на липса на конфликт на интереси, Общински 
съвет – Варна да отмени решение № 2405-10-1(24)/23, 24, 30.06.2010 г. за 
общинските съветници проф. Николай Джагаров и Красимир Узунов, в 
частта „... – без право на глас...” 

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

 

 

Владимир ТОНЕВ 

Проект за решение т. ІІІ.  

„1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, 
ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО-46475/08.07.2009 г., Общински съвет-Варна отказва 
съгласуването на План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен 
имат/УПИ/ ІІІ-605, 624 “за жилищно строителство,   басейн и трафопост”, 
кв. 20 по плана на к.к. “Златни пясъци”. 
          2. Предлага на Министъра на МРРБ да не одобри Плана за регулация 
и застрояване на урегулиран поземлен имат/УПИ/ ІІІ-605, 624 “за жилищно 
строителство, басейн и трафопост”, кв. 20 по плана на к.к. “Златни 
пясъци”.” 
                Гласуване в комисията: за- 8; против- 0; въздържали се – 0 

     Протокол № 19/02.06.2010г. 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2407-10. 1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 129, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ЗАО-46475/08.07.2009 г., Общински съвет-Варна отказва 
съгласуването на План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен 
имат/УПИ/ ІІІ-605, 624 “за жилищно строителство,   басейн и трафопост”, 
кв. 20 по плана на к.к. “Златни пясъци”. 

2. Предлага на Министъра на МРРБ да не одобри Плана за 
регулация и застрояване на урегулиран поземлен имат/УПИ/ ІІІ-605, 624 “за 
жилищно строителство,   басейн и трафопост”, кв. 20 по плана на к.к. 
“Златни пясъци”. 

     /за - 32, против – 0, въздържали се - 1/ 
 
 

 



Владимир ТОНЕВ 

Като председател на комисията, за доразглеждане и прецизиране на 

текста, оттеглям от разглеждане проект за решение т. ІV.: 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, 
ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО-6412/20.08.2009 г., Общински съвет-Варна отказва 
съгласуването на План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен 
имат/УПИ/ VІІ-127 и улична регулация от о.т. 294, 300, 301,302, 303, 304, 
кв. 37, план извадка от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”.    

2. Предлага на Министъра на МРРБ да не одобри Плана за 
регулация и застрояване на урегулиран поземлен имат/УПИ/ VІІ-127 и 
улична регулация от о.т. 294, 300, 301,302, 303, 304, кв. 37, план извадка от 
ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”.    

Гласуване в комисията: за- 8; против- 0; въздържали се – 0 
Протокол № 19/02.06.2010 г. 
 

 
Владимир ТОНЕВ 

Проект за решение: 
 Т. V.: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

129, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ЗАО-19634/10.03.2010 г., Общински съвет-Варна съгласува 
План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имат/УПИ/ ІV-159 
“за манастир, кв. 14 план извадка от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин 
и Елена”. 

     Гласуване  в комисията: за- 8; против- 0; въздържали се – 0 
     Протокол № 19/02.06.2010г. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2408-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 129, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ЗАО-19634/10.03.2010 г., Общински съвет-Варна съгласува 
План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имат/УПИ/ ІV-159 
“за манастир, кв. 14 план извадка от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин 
и Елена”. 

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



Владимир ТОНЕВ 

Проект за решение: 
          Т. „VІ. На основание чл.  21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 
и т. 6 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 и във връзка с жалба от 
живущите и притежаващите  недвижима собственост в м-ст “Кабакум” с вх. 
№ РД-8-9100/682/27.10.2010г., Общински съвет-Варна създава работна 
група която да проучи, да систематизира, анализира и даде становище за 
възможностите да бъдат предприети мерки за отваряне на крайбрежната 
алея под спирка “Писател” и движението да се направи еднопосочно,  в 
следния състав: 

1. Андрей Василев -  общински съветник 
2. Николай Пашов - общински съветник 
3. Красимир  Маринов Маринов - общински съветник 
4. Стилиян Косев – адвокат довереник към Общински съвет - 

Варна 
5. Представител на дирекция “ОООР”, отдел “Строителен 

контрол”, определен от Кмета на Община Варна 

     Гласуване в комисията: за- 10; против- 0; въздържали се – 0 
     Протокол № 20/08.06.2010г. 

 

Общинският съветник г-н Пламен НАЧКОВ направи предложение 

списъка на членовете на комисията да бъде допълнен с един експерт по 

организация на движението, определен от Кмета на община Варна. 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Подкрепям предложението на г-н Начков, искам да добавим още 

едно име – предлагам собствената си кандидатура, като един от пряко 

участниците там и човек, който е давал предложения за отварянето още 

през предните години, да участвам в тази комисия,  за да споогна в 

решаването на този тежък проблем. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Формулирам състава на комисията: 



1. Андрей Николаев Василев -  общински съветник 
2. Николай Купенов Пашов - общински съветник 
3. Красимир  Маринов Маринов - общински съветник 
4. Стилиян Косев – адвокат довереник към Общински съвет – Варна 
5. Веселин Найденов Марешки 
Представители от община Варна, определени от Кмета на община 

Варна: 
6. представител на на дирекция “ОООР”, отдел “Строителен контрол” 
7. представител експерт по организацията на движението 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2409-10-1. На основание чл.  21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 2 и т. 6 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от „Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет - Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация” и във връзка с жалба от 
живущите и притежаващите  недвижима собственост в м-ст „Кабакум” с вх. 
№ РД-8-9100/682/27.10.2008 г., Общински съвет-Варна създава работна 
група която да проучи, да систематизира, анализира и даде становище за 
възможностите да бъдат предприети мерки за отваряне на крайбрежната 
алея под спирка “Писател” и движението да се направи еднопосочно,  в 
следния състав: 

1. Андрей Николаев Василев -  общински съветник 
2. Николай Купенов Пашов - общински съветник 
3. Красимир  Маринов Маринов - общински съветник 
4. Веселин Найденов Марешки - общински съветник 
5. Стилиян Косев – адвокат довереник към Общински съвет - Варна 

- Представители от община Варна, определени от Кмета на 
община Варна: 

6. представител на на дирекция “ОООР”, отдел “Строителен контрол” 
7. представител експерт по организацията на движението 

   /за - 35, против – 0, въздържали се - 0/   
 

 

 Владимир ТОНЕВ 

 Колеги, забелязвам, че не сме определили председател на раобтната 

група, предлагам за такъв общинския съветник Андрей Василев. 

 

 



   Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

2409-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 30, 
ал. 4 от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет –
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна избира за председател на 
работната група създадена с решение на Общинския съвет – Варна № 
2408-10-1(24)/23, 24, 30.06.2010 г. общинския съветник Андрей Николаев 
Василев. 

   /за - 35, против – 0, въздържали се - 0/   
 

 

 

 

 

С резултати от гласуването: за – 35, против – 0, въздържали се – 

0, присъстващите общински съветници приеха процедурното 

предложение от г-н Пламен Начков, след приемане на решенията от ПК 

„Туризъм и търговия” общинските съветници да ползват обедна почивка. 

 

 

 

 



ХІ. 
По точка  единадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” относно: 

- одобряване План за региулация и застрояване на кв. „Свети 
Никола”, гр. Варна на база предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № Д-2-9200/671/22.02.2002 г.; 

- възлагане на Кмета на Община Варна за назначаване на 
експертна комисия с участието на служители от Общинската 
администрация  и представители на Общинския съвет относно 
необходимостта и начина за обновление на уличното и парково 
осветление на Община Варна и за  изготвяне на проект за меморандум, 
която Комисия да проучи, систематизира, анализира и даде становище 
за възможностите за прилагане на модел на публично – частно 
партньорство; 

- отказ за съгласуване на  План за регулация и задстрояване на 
УПИ ІІІ-605, 624 „за жилищно строителство, басейн и трафопост”, кв. 
20 по плана на к.к. „Златни пясъци” въз основа на предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-46475/08.07.2009 г.; 

- отказ за съгласуване на План за регулация и застрояване на 
урегулиран поземлен имот/УПИ/ VІІ-127 и улична регулация от о.т. 
294, 300, 301,302, 303, 304, кв. 37, план извадка от ПП на ПРЗ на к.к. 
“Св. Св. Константин и Елена”.    

- съгласуване на План за регулация и застрояване на урегулиран 
поземлен имат/УПИ/ ІV-159 “за манастир, кв. 14 план извадка от ПП 
на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена” по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № ЗАО-19634/10.03.2010 г.; 

- създаване на работна група която да проучи, да систематизира, 
анализира и даде становище за възможностите да бъдат предприети 
мерки за отваряне на крайбрежната алея под спирка “Писател” и 
движението да се направи еднопосочно.   

Докл.: Кр. СИМОВ –  
            Председател ПК 

 

Общинският съветник Орлин Симеонов направи процедурно 

предложение за гласуване анблок на проектите за решения т. І, т. ІІ, т. 

ІІІ и т. ІV, което предложение се прие с резултати от гласуването: за – 

32, против – 0, въздържали се – 0. 

 



 Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2410-11. На основание чл. 79 АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и по предложение на Кмета – Кирил Йорданов 
с вх. № РД-9-9302/122/19.11.2009 г., Общински съвет – Варна, приема 
изменение на  Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за 
търговия – маси, павилиони, кабини и други съгласно ЗУТ както следва: 

 Чл.6, ал.4. от действащата Наредба за разполагане на преместваеми 
обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и други съгласно ЗУТ 
„Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти за търговия в 
курортните комплекси и Морската градина се издават на името на 
собственика на земята от Заместник кмета на Община Варна въз основа на 
решение на нарочна комисия в състав от 3 /трима/ общински съветници 
определени от Председателя на Общински съвет – Варна и 2 /двама/ 
представители на общинската администрация, определени от Кмета на 
Община Варна” да придобие следното съдържание: 
  Чл.6, ал.4. Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти за 
търговия и други в Морската градина се издават от Заместник кмета 
на Община Варна въз основа на решение на нарочна комисия в състав 
от 3 /трима/ общински съветници определени от Председателя на 
Общински съвет – Варна и 2 /двама/ представители на общинската 
администрация, определени от Кмета на Община Варна. 
      /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 

    2411-11. На основание чл. 79 АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и по предложение на Кмета – Кирил Йорданов с вх. 
№ ОС-10-6200/1/10.02.2010 г., Общински съвет – Варна, приема изменение 
на  Наредбата за провеждане на търговска дейност на територията на 
Община Варна както следва: 

Раздел 2, чл.5, ал.2, т.2. става със следният текст: „Търговските 
обекти, които упражняват търговска дейност в периода между 00:00 и 06:00 
часа, следва да притежават Разрешение за удължено работно време, 
издадено от Кмета на Община Варна или упълномощено от него лице, и 
след заплащане на предвидените в НОАМТЦУТОВ цени на услуги, с 
изключение на аптеките”. 

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



2412-11. На основание чл. 79 АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД-10-9302/17/03.02.2010 г.,  Общински съвет – Варна приема изменение 
на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговия – маси, 
павилиони, кабини и други съгласно ЗУТ както следва: 

Създава се ал.7 на чл.3, а именно: ”Схемите за поставяне на 
преместваеми обекти в паркове и градини се одобряват по реда на 
чл.62, ал.9 от ЗУТ”. 

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

 2413-11. На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна в срок до 
01.10.2010 г. да изготви схема на 100 атрактивни позиции за разполагане 
преместваеми обекти за търговия на територията на гр.Варна, да изготви 
архитектурен проект за вида на два примерни модула по 15 кв.м. и да ги 
внесе за разглеждане на заседание  на Общински съвет. Възлага на Кмета на 
Община Варна да проведе конкурс за фирма изпълнител на модулите в срок 
до 31.12.2010 г. и да предвиди в бюджет 2011 г. стойността на 
обществената поръчка. 

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

 

Красимир СИМОВ 

Проект за решение т. V: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна приема размера на туристическата такса за 2011г., като забележката 
към чл. 51.(4). от Приложение № 1 към „Наредба за определянето и 
администрирането на такси и цени на услуги на територията на Община 
Варна”, считано от 01.01.2011 г. става със следния текст: 
  „Забележка: Размерът на туристическата такса, която влиза в сила от 
01.01.2011 г., е както следва: 
 

категория Размер в лева 

1-2 звезди 0.50 /1 лице/ден 

3 звезди 0.60 /1 лице/ден 

4 звезди 0.90 /1 лице/ден 

5 звезди 1.60 /1 лице/ден 
 



Гласуване в комисията: за – 4; против – 0; възд.се – 0 
Протокол № 23/09.06.10 г. 

  
 Сумите са с около 20 % по-малки от сегашните такси. 
     

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

2414-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна приема размера на туристическата такса за 2011г., 
като забележката към чл. 51.(4). от Приложение № 1 към „Наредба за 
определянето и администрирането на такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна”, считано от 01.01.2011 г. става със следния 
текст: 
 

  „Забележка: Размерът на туристическата такса, която влиза в сила от 
01.01.2011 г., е както следва: 
 

категория Размер в лева 

1-2 звезди 0.50 /1 лице/ден 

3 звезди 0.60 /1 лице/ден 

4 звезди 0.90 /1 лице/ден 

5 звезди 1.60 /1 лице/ден 
 
  /Резултати от поименно явно гласуване: 
  за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 

 

Общинските съветници ползваха обедна почивка за времето от 

12.30 до 13.30 ч. 

 

 

 



След обедната почивка, преди събиране на кворума в залата, 

общинската съветничка Евгения АЛЕКСАНДРОВА направи изказване: 

За последните два-три месеца, за трети път се получава цялата група 

на „Нашия град” да я няма. Ако това е целенасочено, нека да бъде обявено. 

Ако това е случайно, го считам като неуважение към всички нас. Лично аз 

бих предложила специално на нашата група следващият път, когато 

групата на „Нашия град” я няма, ще си напуснем и ние залата и просто ще 

смятаме, че за този ден няма друга работа! 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Не съм секретар на Неделчо Михайлов, но чрез сътрудниците си ще 

му отправя питане защо го няма и защо в залата липсва цялата му група от 

общински съвтници. 

Изчакваме още няколко съветници за кворума. 

 

          Евгения АЛЕКСАНДРОВА  

          Нека са уважаваме в крайна сметка, сред общинските съветници има 

колеги-ръководители на сериозни предприятия и смея да кажа, че си имат 

достатъчно работа. Това, че групата на Нашия град се възприема като 

безкрайно уважаваща себе си е хубаво, ама когато става дума за половин 

ден да слушаме феновете на „Спартак” и да бъдем като на телевизионен 

екран, всички ние явно сме длъжни да го чуваме. Лично аз бях несъгласна 

да слушам едни хора, които казват едно нещо, накрая никакво решение на 

вземаме и половин ден ние просто стоим! 

 

  



ХІІ. 

По точка  дванадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен ред и 

сигурност” относно: 
- задължаване на Кмета на Община Варна да изготви ново 

предложение на проект за „Наредба за организацията на движението  
на територията на Община Варна” на основание на действащата 
нормативна база и съобразно със забележките приети от ПК 
“Обществен ред и сигурност” на заседание, проведено на 07.06.2010 г. 

Докл.: Кр. Минков МАРИНОВ –  
              Председател ПК 

 

Красимир МАРИНОВ 

Проект за решение: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, 
т. 7 от ЗМСМА и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. РД10-9302/38/29.03.2010 г., Общински съвет – Варна задължава Кмета 
на Община Варна да изготви  ново предложение на проект  за „Наредба за 
организацията на движението  на територията на Община Варна” на 
основание на действащата нормативна база и съобразно със забележките 
приети от ПК „Обществен ред и сигурност” на заседание проведено на 
07.06.2010 г.  

Срок за изпълнение 16.07.2010 г.” 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Не съм запознат с цялата работа на ОбС и тук искам да попитам: 

тази схема след това ще бъде базата на новата транспортна схема ли, 

защото по-нататък има едно решение за конкурси, а тези конкурси, които 

нататък ще ги правим са без нова транспортна схема или това е само 

организацията? Просто питам... 

 

Красимир МАРИНОВ 

Това е Наредба само за организацията на движението на територията 

на община Варна, т.е. няма връзка сериозна с транспортната схема и което 

е по-важно – всъщност ние в момента имаме един действащ генерален 



план за организацията на движението, който е от 1981 или от 1984 г. – 

тепърва ще се работи нов в необозримо бъдеще. 

 

 
           Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

2415-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
РД10-9302/38/29.03.2010г., Общински съвет – Варна задължава Кмета на 
Община Варна да изготви  ново предложение на проект  за „Наредба за 
организацията на движението  на територията на Община Варна” на 
основание на действащата нормативна база и съобразно със забележките 
приети от ПК “Обществен ред и сигурност” на заседание проведено на 
07.06.2010г.  

Срок за изпълнение 16.07.2010 г.  

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

 

 

 

 



ХІІІ. 
По точка тринадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване” 

относно: 
- провеждане на конкурси за възлагане на управлението на 

еднолични дружества с ограничена отговорност с общинско имущетво 
– лечебни заведения на територията на Община Варна: 

* „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение “Проф. д-р Д. Стаматов”- Варна” ЕООД; 

* „Диагностично-консултативен център “Чайка” ЕООД. 
- даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура 

на ДКЦ I „Света Клементина – Варна” ЕООД и съгласуване  на 
комисия по самооценяване; 

- отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на 
нуждаещи се, по молби на граждани;  

- отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за 
лечение, по молби на граждани. 

Докл.: д-р Ив. МИТКОВСКИ –  
            Председател ПК 

 

Д-р Ивайло МИТКОВСКИ 

В точката на ПК по здравеопазване най-общо казано, са процедурите 
по откриване на конкурсите за избор на управители на лечебни заведения 
на територията на Община Варна: 

* „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение “Проф. д-р Д. Стаматов”- Варна” ЕООД; 

* „Диагностично-консултативен център “Чайка” ЕООД. 
По предварително раздадените ви материали има промени в датите 

за провеждане на същите, моля ви по тези места да направите съответните 

корекции, които аз ще ви предложа: 

Проект за решение: 

„І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от 
Закона за лечебните заведения, 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 /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., 
посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на 



собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна вх. № 
РД10-9302/56/03.06.2010 год. и след спазване на процедурата по чл. 66 и сл. 
от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в 
долупосоченото лечебно заведение реши: 

1. Да се проведе 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. 

2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на 
чл. 2, ал. 2 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, както следва:  

І етап- проверка на съответствието на представените документи с 
предварително обявените изисквания към кандидатите;  

ІІ етап- представяне от кандидатите на програма за развитието и 
дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  

ІІІ етап- събеседване с кандидатите. 
3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на 

следните изисквания: 
а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" 

по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или притежават 
образователно- квалификационна степен "магистър" по икономика и 
управление, с призната специалност по медицинска информатика и здравен 
мениджмънт или по икономика на здравеопазването;  

кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен 
"магистър" по медицина, да имат придобита основна специалност, 

б) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно 
икономист; 

в) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 
престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани. 

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 
кандидатите да представят в Канцеларията на Общинския съвет, стая 308 в 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, при Началника на отдел 
"Канцелария Общински съвет" следните документи: 

- заявление за участие в конкурса; 
- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно 

изискванията- оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация по 
здравен мениджмънт по смисъла 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 се удостоверява с документите, 
посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба; 



- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ 
трудов стаж; 

- медицинско свидетелство; 
- свидетелство за съдимост; 
- автобиография; 
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период.  
         Гласували в комисията: За- 3, против- 0, въздържали се – 0 
         Протокол № 24/09.06.2010 г. 
  
5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който се 
изписва името и адреса на участника и наименованието на лечебното 
заведение и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 
постъпване.  

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се 
поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с 
документите за участие в конкурса. 

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се 
посочват името на подателя, деня и часа на приемане на заявлението, 
входящия номер и наименованието на лечебното заведение. 

          Гласували в комисията: За- 3, против- 0, въздържали се – 0 
         Протокол № 24/09.06.2010 г. 
     
6. Общински съвет- Варна задължава настоящия управител на 

лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса, 
да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи 
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 
персонала. 

         Гласували в комисията: За- 3, против- 0, въздържали се – 0 
         Протокол № 24/09.06.2010 г. 

 
7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 

кандидатите могат да получат в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 
308 в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, при 
Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация относно 
темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от 
Комисията за организиране и провеждане на конкурса. 

         Гласували в комисията: За- 3, против- 0, въздържали се – 0 
         Протокол № 24/09.06.2010 г. 
     
 



8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на 
втория етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 
43 на следните дати и часове: 

8.1. На 16.08.2010 г. Комисията за провеждане на конкурса заседава, 
като отваря пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в 
присъствието на кандидата, подал заявлението. 

8.2. В срок до 18.08.2010 г. включително Комисията за провеждане 
на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на 
конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на 
Община Варна. 

8.3. В срок до 20.08.2010 г. включително Комисията за провеждане 
на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до 
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява 
списъци на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото 
за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна. 

8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на 
общинския съветник, на втория етаж в сградата на Община Варна, бул. 
"Осми приморски полк" № 43, на  24.08.2010 год. от  09.00 часа; 

         Гласували в комисията: За- 3, против- 0, въздържали се – 0 
         Протокол № 24/09.06.2010 г. 
 
9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за 

публикуване в един централен и един местен всекидневник от Дирекция 
“Здравно развитие” на Община Варна в седемдневен срок от датата на 
приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на Община 
Варна и в Интернет страницата на Община Варна. 

         Гласували в комисията: За- 3, против- 0, въздържали се – 0 
         Протокол № 24/09.06.2010 г. 
    
10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по 

провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- 
Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и 
класирането по ред на останалите участници.  

В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински 
съвет- Варна, Комисията по провеждането на конкурса да обяви 
класирането на таблото за обяви на Община Варна и в Интернет страницата 
на Община Варна и да уведоми участниците в конкурса за това. 

         Гласували в комисията: За- 3, против- 0, въздържали се – 0 
         Протокол № 24/09.06.2010 г. 
 

 

 



 Общ брой присъстващи общински съветници – 27 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2416-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, 
ал. 3 от Закона за лечебните заведения, 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 /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна вх. № РД10-9302/56/03.06.2010 год. и след спазване на процедурата 
по чл. 66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет 
- Варна, като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в 
долупосоченото лечебно заведение реши: 

1. Да се проведе 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. 

2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на 
чл. 2, ал. 2 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, както следва:  

І етап- проверка на съответствието на представените документи с 
предварително обявените изисквания към кандидатите;  

ІІ етап- представяне от кандидатите на програма за развитието и 
дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  

ІІІ етап- събеседване с кандидатите. 
3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на 

следните изисквания: 
а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" 

по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или притежават 
образователно- квалификационна степен "магистър" по икономика и 
управление, с призната специалност по медицинска информатика и здравен 
мениджмънт или по икономика на здравеопазването;  

кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен 
"магистър" по медицина, да имат придобита основна специалност, 

б) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно 
икономист; 

в) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 
престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани. 



4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 
кандидатите да представят в Канцеларията на Общинския съвет, стая 308 в 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, при Началника на отдел 
"Канцелария Общински съвет" следните документи: 

- заявление за участие в конкурса; 
- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно 

изискванията- оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация по 
здравен мениджмънт по смисъла 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 се удостоверява с документите, 
посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба; 

- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ 
трудов стаж; 

- медицинско свидетелство; 
- свидетелство за съдимост; 
- автобиография; 
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период.  
            
5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който се 
изписва името и адреса на участника и наименованието на лечебното 
заведение и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 
постъпване.  

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се 
поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с 
документите за участие в конкурса. 

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се 
посочват името на подателя, деня и часа на приемане на заявлението, 
входящия номер и наименованието на лечебното заведение. 

   
6. Общински съвет - Варна задължава настоящия управител на 

лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса, 
да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи 
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 
персонала. 

          
7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 

кандидатите могат да получат в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 
308 в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, при 
Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация относно 
темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от 
Комисията за организиране и провеждане на конкурса. 



          
8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на 

втория етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 
43 на следните дати и часове: 

8.1. На 16.08.2010 г. Комисията за провеждане на конкурса заседава, 
като отваря пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в 
присъствието на кандидата, подал заявлението. 

8.2. В срок до 18.08.2010 г. включително Комисията за провеждане 
на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на 
конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на 
Община Варна. 

8.3. В срок до 20.08.2010 г. включително Комисията за провеждане 
на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до 
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява 
списъци на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото 
за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна. 

8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на 
общинския съветник, на втория етаж в сградата на Община Варна, бул. 
"Осми приморски полк" № 43, на  24.08.2010 год. от  09.00 часа. 

           
9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за 

публикуване в един централен и един местен всекидневник от Дирекция 
“Здравно развитие” на Община Варна в седемдневен срок от датата на 
приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на Община 
Варна и в Интернет страницата на Община Варна. 

 
10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по 

провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- 
Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и 
класирането по ред на останалите участници.  

 
В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет 

- Варна, Комисията по провеждането на конкурса да обяви класирането на 
таблото за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на Община 
Варна и да уведоми участниците в конкурса за това. 

 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/ 

 

 

 



Д-р Ивайло МИТКОВСКИ 

Проект за решение: 

На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 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 /ДВ 
бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването и във връзка с предложение от г-н 
Николай Апостолов - Председател на Общински съвет-Варна с вх. № 
РД10-9302/56/08.06.2010 год., Общински съвет - Варна избира за членове 
на 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, както следва: 

1. правоспособен юрист – Валентина Софрониева  
2. магистър по медицина – доц. Константин Трошев - общински 

съветник 
3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р 

Веселин Балкански 
4. д-р Ивайло Митковски - общински съветник 
5. д-р Янко Станев - общински съветник 
6. доц. д-р Добрин Радев дмн – Дирекция “Здравно развитие” 

         Гласували в комисията: За- 3, против- 0, въздържали се – 0 
         Протокол № 24/09.06.2010 г. 

Колеги, първоначално имаше предложение от Кмета на община 

Варна за състав на комисията, което в последствие с негово писмо беше 

оттеглено, след което остава предложението на председателя на ОбС. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Запознавайки се с материалите, оставам с впечатление, че членовете 

на тази комисия са нови хора. Единственото име, което се повтаря е на д-р 

Янко Станев, на негово място предлагам д-р Ивайло Бояджиев. 

 

Красимир МАРИНОВ 

Изкушавам се да предложа увеличаване броя на комисията, не за да 

решим въпроса дали д-р Станев или д-р Бояджиев – и двамата са 

достатъчно авторитетни хора и двамата имат място в тази комисия – 



струва ми се, че ако искаме да направим нещо ново, би следвало в тази 

комисия да бъде ключен един икономист или менажер, защото 80-90 % 

тези управители са всичко друго, но не са и доктори. Сега е време на криза 

и не бива да искаме от докторите да разбират от 80 и повече проценти от 

икономика, отколкото разбират от докторлък. 

 

Д-р Ивайло МИТКОВСКИ 

Има логика и в двете предложения, но сега като гледам комисията, 

чисто технически се оказва, че е от 6 човека. Дано да има повече 

кандидати за тези постове, но ако се стигне до казус кой кандидат да се 

избере и тогава е желателно комисията да е от нечетен брой членове. 

Логиката и на Севастиянов, и на Маринов е добра, но нека 

комисията бъде от нечетен брой. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Нямам намерение на никого да отстъпвам от хуманни съображения, 

но от някакви други съображения в полза на ОбС бих могъл да отстъпя. В 

последната комисия бяхме заедно с д-р Бояджиев и мотивите за 

включването ми в комисията, след като около 21 години не съм бил лекар, 

е степента на образованието ми във финансите и икономиката. 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Ако правилно разбрах д-р Митковски, той твърди че комисията 

трябва да е от нечетен брой членове. Затова предлагам за член на комисият 

Николай Пашов, с когото ще станат седем членове на комисията. 

 

Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

Красимир Маринов е прав – наистина трябва да има човек с поглед 

по икономически програми на новите директори. В тази връзка искам да го 



успокоя, освен медицинското си образование съм със здравен 

мениджмънт. 

 

Д-р Ивайло МИТКОВСКИ 

По принцип има ограничение само в минималния брой на комисията. 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Предлагам да прекратим разискванията и да пристъпим към 

гласуване. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

В този момент юристите ми подсказват, че по Наредба 9 състава на 

комисията трябва да бъде от 5 /пет/ души. А ние ги докарахме до 7.... 

 

Д-р Янко СТАНЕВ направи отвод на кандидатурата си. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

И с оттеглянето на Вашата кандидатура, д-р Станев, членовете на 

комисията оставт 7 човека – с предложенията за д-р Бояджиев и за Н. 

Пашов. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Много често в тази зала днес и други дни съм слушал предложения, 

които са емоционални и на база лични и други отношения, но не са 

свързани с правилниците и със законите. Ако някой си беше дал труда да 

провери аналогичните предложения от предишните комисии и Наредба № 

9 щеше да разбере колко човека е била комисията преди, какво е било 

количеството, качеството и каква е била работата и сега нямаше да има 

проблем кой трябва да е в комисията. 



Имаме включен човек от РЦЗ, остава да се изберат 4 човека – имате 

предложения, от практиката която имам мога да ви кажа, че освен с 

изчитането на материалите и с много тежкия и дълъг труд защото се 

отнася за избор на ръководители на лечебни заведения, това е една тежка и 

доста неблагодарна работа; освен това, решенията на експертните комисии 

почти винаги в зала бяха трансформирани и аз самият никога не съм могъл 

да позная това, което вътре в комисията е взето като решение. И това е от 

седем години и половина. 

Предлагам ви процедурно, към първоначалното предложение на 

комисията, да бъда изваден аз – тогава броя на комисията става 5 човека, и 

да се свърши с тази работа. 

Подавам си оставката. 

 

Красимир МАРИНОВ 

С голямо уважение към юристите, но не може закона да ограничава 

броя на комисията, която трябва да избере управители на общински 

лечебни заведения! Така че, задължително е да присъства представител 

директорът на РЦЗ, препоръчва се да има юрист, но не вярвам законът да е 

казал, когато избираме управител на лечебно заведение, комисията да е от 

пет човека. 

 

Веселин МАРЕШКИ 

С уважение към юристите и към д-р Станев, приемам неговото 

предложение за оттегляне, защото работата наистина е тежка и плодовете 

са след това, след като се изберат управителите, но имам още една лека 

корекция – доц. Радев – той също да отпадне и на негово място да влезе 

още един общински съветник, както е било винаги до сега. Т.е. комисията 

да е от представителя на РЦЗ, юрист, доц. Трошев, д-р Бояджиев и д-р 



Митковски – общо пет човека. Винаги комисията е била от пет човека 

досега. 

 

Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

Присъединявам се към мнението на г-н Марешки. Присъствието на 

представителя на РЦЗ е по Наредбата, всички останали са избираеми и 

предлагаеми към ОбС и само ОбС може да вземе решение. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Комисията да е в състав от пет човека, разбирам, което е и по 

Наредба 9, и по закон.Гласуваме последното процедурно предложение, а 

именно състава на комисията да бъде в състав от 5 души:  

1. правоспособен юрист – Валентина Софрониева  
2. магистър по медицина – доц. Константин Трошев - общински 

съветник 
3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна - д-р 

Веселин Балкански 
4. д-р Ивайло Митковски - общински съветник 
5. д-р Ивайло Бояджиев - общински съветник 
 

Кворума в залата е 26 общински съветници. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2417-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 
и ал. 2 и чл. 6 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 /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., 
посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и във връзка с предложение от г-н Николай Апостолов - 
Председател на Общински съвет-Варна с вх. № РД10-9302/56/08.06.2010 
год., Общински съвет - Варна избира за членове на 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, както следва: 

1. правоспособен юрист – Валентина Софрониева  
2. магистър по медицина – доц. Константин Трошев - общински 

съветник 
3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р 

Веселин Балкански 
4. д-р Ивайло Митковски - общински съветник 
5. д-р Ивайло Бояджиев - общински съветник 
     /за – 26, против – 0, въздържали се – 0/    

 

 

Д-р Ивайло  МИТКОВСКИ 

Проект за решение: 

„III. На основание чл. 5, ал. 1 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 /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването и във връзка с предложение от г-н Николай 
Апостолов - Председател на Общински съвет-Варна с вх. № РД10-
9302/56/08.06.2010 год., Общински съвет - Варна избира за Председател на 
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 доц. Константин 
Трошев - общински съветник.” 

   Гласували в комисията: За- 3, против- 0, въздържали се – 0 
   Протокол № 24/09.06.2010 г. 

 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

Предлага за председател на комисията д-р Ивайло Митковски – 

новият председател на ПК по здравеопазване. Малко е странно за избор на 

предесдател на тази комисия да избираме председател на комисия по 

култура, вероизповения и медии; а освен това и вече недействащ лекар. 

Ставаме смешни в очите на хората. 

 

Д-р Ив. МИТКОВСКИ 



През м.август е много натоварено в болницата, където работя, има 

огромна натовареност, а за чисто техническата дейност в тази комисия 

трябва много време; председателят на комисията е с един глас – както 

всички останали членове на комисията. 

Правя си отвод. 

 

Поради липса на квору в залата, д-р Янко СТАНЕВ поиска почивка 

от името на общинските съветници от групата на ДПС. Общинските 

съветници ползваха почивка за времето от 14.40 до 14.50 ч. 

 

Кворума в Пленарната зала след почивката достигна 26 човека. 

Доц. Константин ТРОШЕВ 

Искам да изразя възмущението си от поведението на общинските 

съветници, които не за пръв път поставят целия ОбС в такава ситуация. И 

аз много моля, вече това отправих към председателката на комисията за 

правилника – много моля, ако трябва още днес на заседанието да 

предложите и да формирате работна група, която да предложи нови 

моменти в Правилника, които да напомнят по някакъв начин на 

общинските съветници, че никой не ги е докарал тук насила да дойдат; че 

това е тяхно общестевно задължение; че това са зрели хора! Правя 

предложението лично и от името на ПП „ГЕРБ”. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Все още не сме открили заседанието. 

Ще си позволя да дам обяснение за групата на „ГЕРБ”: в залата сме 

пет човека от „ГЕРБ”; Павел Христов е в Германия от един месец, 

уведомил ни е с официално писмо; Павел Кюрчев е на планирано 

посещение в санаториум; Иван Луков отсъства по здравословни прочини. 



По-скоро ми е интересно къде са колегите отляво; от групата на 

„Нашия град” дори няма кого да питаме; групата на ДПС е в пълен състав; 

също и групата на г-н Севастиянов е в пълен състав.... 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2417-13-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 
и ал. 2 и чл. 6 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 /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., 
посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и във връзка с предложение от г-н Николай Апостолов - 
Председател на Общински съвет-Варна с вх. № РД10-9302/56/08.06.2010 
год., Общински съвет - Варна избира за Председател на 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 доц. Константин Трошев - 
общински съветник. 

 

 

Д-р Ивайло МИТКОВСКИ 

Проект за решение: 

„IV. На основание чл. 5, ал. 1 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 /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването и във връзка с предложение от г-н Николай 
Апостолов - Председател на Общински съвет-Варна с вх. № РД10-
9302/56/08.06.2010 год.,, Общински съвет - Варна избира за Секретар на 
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 Валентина 
Софрониева – адвокат довереник на Общински съвет – Варна.” 

   Гласували в комисията: За- 3, против- 0, въздържали се – 0 
   Протокол № 24/09.06.2010 г. 

 

 



Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2417-13-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 
и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда на конкурси 
за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните 
заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването и във връзка с предложение от 
г-н Николай Апостолов - Председател на Общински съвет-Варна с вх. № 
РД10-9302/56/08.06.2010 год.,, Общински съвет - Варна избира за Секретар 
на 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 Валентина 
Софрониева – адвокат-довереник на Общински съвет – Варна. 

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

 

Д-р Ивайло МИТКОВСКИ 

Проект за решение: 

          „V. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, изр. 
последно 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 /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 
4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на здравеопазването, Общински 
съвет - Варна решава всеки от членовете на 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, да получи възнаграждение в размер на  100  лева 
общо за участията си в заседанията на Комисията.” 

   Гласували в комисията: За- 3, против- 0, въздържали се – 0 
   Протокол № 24/09.06.2010 г. 

 

Красимир МАРИНОВ 

В предвид на това, че работата в комисията е в три етапа, предлагам 

по-адекватно заплащане – по 200 лв.на член от комисията. 

Резултати от гласуването: за – 18, против – 1, въздържали се – 8 – 

приема се. 

 



Снежана ДОНЕВА 

Знаем, че общината е в криза, ще има актуализация на бюджета, 

предлагам да не се заплаща въобще на членовете на комисията. 

 

Красимир МАРИНОВ – реплика 

Става въпрос за пет човека и за две комисии, за едни и същи хора – 

става въпрос за три заседания, за четене на материали, искаме от тях 

адекватно решение за тези лечебни заведения – става въпрос за 1000 лв., 

при бюджет от 220 млн.лв. – това си е чиста проба популизъм!  

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Считам, че участието на общински съветник в която и да е комисия, 

е негово задължение – реално погледнато, той е избран от гражданите на 

Варна и не следва за получава за това допълнително пари! 

Следва да ревизираме заплащането на общинските съветници в 

каквото и да е комисия! Говорим и за морално отношение към 

задълженията ни! 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Абсолютно съгласен съм с казаното от Орлин Симеонов, още повече 

че има работни групи, които заседават много повече  по също не по-малко 

важни въпроси и много по-често, за което нищо не им се заплаща; а да не 

говорим че със 100 или с 200 лв.едва ли ще ги мотивираме толкова много.  

Оспорвам обявените резултати от предишното гласуване, искам 

поименно гласуване и съм за това членовете на комисията да не получават 

възнаграждение. 

 

 

 



Красимир МАРИНОВ 

Направих едно предложение, което приехме, но не като .... г-н 

Марешки, за да се гласува предложението от 100 на 200 лв.трябва 

поименно гласуване, така че тепърва ни предстои поименно гласуване, за 

да се приеме моето предложение или да се отхвърли... Приехме 

процедурата, г-н Марешки – да бъде от 100 на 200 лв., а щом става дума за 

пари се гласува с 26 гласа. Ей сега като гласуваш с „против” и то е паднало 

в канала... 

 

Общинската съветничка Снежана Донева оттегли предложението 

си. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Остава предложението на г-н Красимир Маринов възнаграждението 

да бъде 200 лв. 

 

Красимир МАРИНОВ 

Г-н Председател, и аз си оттеглям предложението. Явно че става 

въпрос за един популизъм в залата – при 26 гласа 1 да гласува „против” 

или „въздържал се”, всички предложения падат в канала... 

 

Общинският съветник Орлин Симеонов също оттегли 

предложението си. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Остава да гласуваме предложението на председателя на комисията 

във варианта, в който е гласувано. Поглеждам г-н Марешки, и Вие казахте 

някакво предложение, и Вие ли го оттегляте или го оставяте – е, това е 

бизнесменски вече... 



Виждам, че на всички им е ясно какво ще гласуваме, а именно – 100 

лв.възнаграждение. 

Последва поименно явно гласуване на проекта за решение от ПК 

„Здравеопазване”, завършило с резултати от гласуването: за – 25, 

против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 25 – не се приема. 

 

ПРОЕКТ   ЗА   РЕШЕНИЕ : 
2417-13-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1,  

изр. последно 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 /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., 
посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването, Общински съвет - Варна решава всеки от членовете на 
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, да получи 
възнаграждение в размер на  100  лева общо за участията си в заседанията 
на Комисията. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 25, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 25/ 
Решението не се приема. 

 

 

Д-р Ивайло МИТКОВСКИ 

Проект за решение: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от 
Закона за лечебните заведения, 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 /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., 
посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна вх. № 
РД10-9302/56/03.06.2010 год. и след спазване на процедурата по чл. 66 и сл. 
от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в 
долупосоченото лечебно заведение реши: 



1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично 
дружество с ограничена отговорност с общинско имущество- лечебно 
заведение- "Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД. 

2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на 
чл. 2, ал. 2 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, както следва:  

І етап- проверка на съответствието на представените документи с 
предварително обявените изисквания към кандидатите;  

ІІ етап- представяне от кандидатите на програма за развитието и 
дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  

ІІІ етап- събеседване с кандидатите. 
3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на 

следните изисквания: 
а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" 

по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или притежават 
образователно- квалификационна степен "магистър" по икономика и 
управление, с призната специалност по медицинска информатика и здравен 
мениджмънт или по икономика на здравеопазването;  

кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен 
"магистър" по медицина, да имат придобита основна специалност, 

б) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно 
икономист; 

в) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 
престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани. 

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 
кандидатите да представят в Канцеларията на Общинския съвет, стая 308 в 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, при Началника на отдел 
"Канцелария Общински съвет" следните документи: 

- заявление за участие в конкурса; 
- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно 

изискванията- оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация по 
здравен мениджмънт по смисъла 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 се удостоверява с документите, 
посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба; 

- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ 
трудов стаж; 

- медицинско свидетелство; 
- свидетелство за съдимост; 
- автобиография; 
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период.  



 Гласували в комисията: За- 3, против- 0, въздържали се – 0 
 Протокол № 24/09.06.2010 г. 
 
 5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който се 
изписва името и адреса на участника и наименованието на лечебното 
заведение и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 
постъпване.  

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се 
поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с 
документите за участие в конкурса. 

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се 
посочват името на подателя, деня и часа на приемане на заявлението, 
входящия номер и наименованието на лечебното заведение. 

 Гласували в комисията: За- 3, против- 0, въздържали се – 0 
 Протокол № 24/09.06.2010 г. 

 
6. Общински съвет- Варна задължава настоящия управител на 

лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса, 
да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи 
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 
персонала. 

 Гласували в комисията: За- 3, против- 0, въздържали се – 0 
 Протокол № 24/09.06.2010 г. 
        
 
 7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 

кандидатите могат да получат в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 
308 в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, при 
Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация относно 
темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от 
Комисията за организиране и провеждане на конкурса. 

Гласували в комисията: За- 3, против- 0, въздържали се – 0 
 Протокол № 24/09.06.2010 г. 
 
 8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на 

втория етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 
43 на следните дати и часове: 

8.1. На 16.08.2010г. Комисията за провеждане на конкурса заседава, 
като отваря пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в 
присъствието на кандидата, подал заявлението. 

8.2. В срок до 18.08.2010г. включително Комисията за провеждане 
на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на 



конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на 
Община Варна. 

8.3. В срок до 20.08.2010г. включително Комисията за провеждане 
на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до 
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява 
списъци на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото 
за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна. 

8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на 
общинския съветник, на втория етаж в сградата на Община Варна, бул. 
"Осми приморски полк" № 43, на 24.08.2010 г. от 14.00 часа; 

Гласували в комисията: За- 3, против- 0, въздържали се – 0 
Протокол № 24/09.06.2010 г. 
 
 9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за 

публикуване в един централен и един местен всекидневник от Дирекция 
“Здравно развитие” на Община Варна в седемдневен срок от датата на 
приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на Община 
Варна и в Интернет страницата на Община Варна. 

Гласували в комисията: За- 3, против- 0, въздържали се – 0 
Протокол № 24/09.06.2010 г. 
 
 10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по 

провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- 
Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и 
класирането по ред на останалите участници.  

В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински 
съвет- Варна, Комисията по провеждането на конкурса да обяви 
класирането на таблото за обяви на Община Варна и в Интернет страницата 
на Община Варна и да уведоми участниците в конкурса за това. 

 Гласували в комисията: За- 3, против- 0, въздържали се – 0 
 Протокол № 24/09.06.2010 г. 
 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2418-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, 
ал. 3 от Закона за лечебните заведения, 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 /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на 



правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна вх. № РД10-9302/56/03.06.2010 год. и след спазване на процедурата 
по чл. 66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет 
- Варна, като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в 
долупосоченото лечебно заведение реши: 

1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично 
дружество с ограничена отговорност с общинско имущество- лечебно 
заведение- "Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД. 

2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на 
чл. 2, ал. 2 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, както следва:  

І етап- проверка на съответствието на представените документи с 
предварително обявените изисквания към кандидатите;  

ІІ етап- представяне от кандидатите на програма за развитието и 
дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  

ІІІ етап- събеседване с кандидатите. 
3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на 

следните изисквания: 
а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" 

по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или притежават 
образователно- квалификационна степен "магистър" по икономика и 
управление, с призната специалност по медицинска информатика и здравен 
мениджмънт или по икономика на здравеопазването;  

кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен 
"магистър" по медицина, да имат придобита основна специалност, 

б) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно 
икономист; 

в) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 
престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани. 

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 
кандидатите да представят в Канцеларията на Общинския съвет, стая 308 в 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, при Началника на отдел 
"Канцелария Общински съвет" следните документи: 

- заявление за участие в конкурса; 
- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно 

изискванията- оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация по 
здравен мениджмънт по смисъла 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 се удостоверява с документите, 
посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба; 



- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ 
трудов стаж; 

- медицинско свидетелство; 
- свидетелство за съдимост; 
- автобиография; 
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период.  
 
 5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който се 
изписва името и адреса на участника и наименованието на лечебното 
заведение и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 
постъпване.  

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се 
поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с 
документите за участие в конкурса. 

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се 
посочват името на подателя, деня и часа на приемане на заявлението, 
входящия номер и наименованието на лечебното заведение. 

 
6. Общински съвет- Варна задължава настоящия управител на 

лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса, 
да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи 
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 
персонала. 

       
 7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 

кандидатите могат да получат в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 
308 в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, при 
Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация относно 
темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от 
Комисията за организиране и провеждане на конкурса. 

           
 8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на 

втория етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 
43 на следните дати и часове: 

8.1. На 16.08.2010 г. Комисията за провеждане на конкурса заседава, 
като отваря пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в 
присъствието на кандидата, подал заявлението. 

8.2. В срок до 18.08.2010 г. включително Комисията за провеждане 
на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на 
конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на 
Община Варна. 



8.3. В срок до 20.08.2010 г. включително Комисията за провеждане 
на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до 
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява 
списъци на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото 
за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна. 

8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на 
общинския съветник, на втория етаж в сградата на Община Варна, бул. 
"Осми приморски полк" № 43, на 24.08.2010 г. от 14.00 часа; 

            
 9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за 

публикуване в един централен и един местен всекидневник от Дирекция 
“Здравно развитие” на Община Варна в седемдневен срок от датата на 
приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на Община 
Варна и в Интернет страницата на Община Варна. 

 
 10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по 

провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- 
Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и 
класирането по ред на останалите участници.  

В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет 
- Варна, Комисията по провеждането на конкурса да обяви класирането на 
таблото за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на Община 
Варна и да уведоми участниците в конкурса за това. 

 
             /Резултати от поименно явно гласуване: 

за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/ 
 

 

 

Д-р Ивайло МИТКОВСКИ 

Проект за решение т. VІІ: „На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 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 /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването и във връзка с предложение от 
г-н Николай Апостолов - Председател на Общински съвет-Варна с вх. № 
РД10-9302/56/08.06.2010 год., Общински съвет - Варна избира за членове на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на "Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД,  
както следва: 

1. правоспособен юрист – Валентина Софрониева  



2. магистър по медицина – доц. Константин Трошев - общински 
съветник 

3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р 
Веселин Балкански 

4. д-р Ивайло Митковски - общински съветник 
5. д-р  Янко Станев - общински съветник 

   6. доц.д-р Добрин Радев д.м.н. – Дирекция „Здравно развитие” 

Предложението ми е да бъде комисията в състав какъвто я 

избрахме предходната, за избор на управител на АГ-болницата, а 

именно: 

1. правоспособен юрист – Валентина Софрониева  
2. магистър по медицина – доц. Константин Трошев - общински 

съветник 
3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р 

Веселин Балкански 
4. д-р Ивайло Митковски - общински съветник 
5. д-р Ивайло Бояджиев - общински съветник 

 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2419-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 
и ал. 2 и чл. 6 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 /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., 
посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и във връзка с предложение от г-н Николай Апостолов - 
Председател на Общински съвет-Варна с вх. № РД10-9302/56/08.06.2010 
год., Общински съвет - Варна избира за членове на комисията за 
организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД,  както следва: 

1. правоспособен юрист – Валентина Софрониева  
2. магистър по медицина – доц. Константин Трошев - общински 

съветник 
3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р 

Веселин Балкански 
4. д-р Ивайло Митковски - общински съветник 
5. д-р Ивайло Бояджиев - общински съветник 

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



Д-р Ивайло МИТКОВСКИ 

Проект за решение: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 5, ал. 1 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 
/ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването и във връзка с предложение от г-н 
Николай Апостолов - Председател на Общински съвет-Варна с вх. № 
РД10-9302/56/08.06.2010 год., Общински съвет - Варна избира за 
Председател на комисията за организиране и провеждане на конкурса за 
възлагане управлението на "Диагностично-консултативен център “Чайка" 
ЕООД,   доц. Константин Трошев - общински съветник. 

 
Красимир МАРИНОВ 

Правя процедурно предложение двете предложения за решения за 

председател и за секретар на комисията,да гласуваме анблок 

Общинските съветници приеха процедурното предложение на г-н 

Маринов с резултати от гласуването: за – 27, против – 0, въздържали се 

– 0. 

Д-р Ивайло МИТКОВСКИ 

Проект за решение: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 5, ал. 1 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 
/ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от 
Министъра на здравеопазването и във връзка с предложение от г-н 
Николай Апостолов - Председател на Общински съвет-Варна с вх. № 
РД10-9302/56/08.06.2010 год., Общински съвет - Варна избира за Секретар 
на комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на "Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД,   
Валентина Софрониева – адвокат довереник на Общински съвет – Варна.” 

 

Общински съвет – Варна прие следното 
Р Е Ш Е Н И Е : 

2419-13-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 
и ал. 2 и чл. 6 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 /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., 
посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и във връзка с предложение от г-н Николай Апостолов - 
Председател на Общински съвет-Варна с вх. № РД10-9302/56/08.06.2010 
год., Общински съвет - Варна избира за Председател на комисията за 
организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД,   доц. Константин 
Трошев - общински съветник. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/    
 
 
2419-13-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 

и ал. 2 и чл. 6 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 /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., 
посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и във връзка с предложение от г-н Николай Апостолов - 
Председател на Общински съвет-Варна с вх. № РД10-9302/56/08.06.2010 
год., Общински съвет - Варна избира за Секретар на комисията за 
организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД,   Валентина 
Софрониева – адвокат довереник на Общински съвет – Варна. 

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

 
Д-р Ивайло МИТКОВСКИ 

Проект за решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1,  изр. последно 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 /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна 
решава всеки от членовете на комисията за организиране и провеждане на 
конкурса за възлагане управлението на "Диагностично-консултативен 
център “Чайка" ЕООД, да получи възнаграждение в размер на 100 лева 
общо за участията си в заседанията на Комисията. 
 

ПРОЕКТ    ЗА    РЕШЕНИЕ : 
 

2419-13-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1,  
изр. последно 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 /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., 
посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването, Общински съвет - Варна решава всеки от членовете на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на "Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД, да 
получи възнаграждение в размер на 100 лева общо за участията си в 
заседанията на Комисията. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 25, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 24/ 
Решението не се приема. 
    

 

Д-р Ивайло МИТКОВСКИ 

Проект за решение т. ХІ: 

„На основание на чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 86, ал. 1 от ЗЛЗ и 
чл. 24, ал.  1 от Наредба №18/20.06.2005 г. за критериите, показателите и 
методиката за акредитация на лечебните заведения  и във връзка с докладна 
записка с вх. № ОС10-2600/52/31.05.2010 г. от управителя на ДКЦ I „Света 
Клементина – Варна” ЕООД,  Общински съвет – Варна дава съгласие за 
провеждане на акредитационна процедура на ДКЦ I „Света Клементина – 
Варна” ЕООД и съгласува  комисия по самооценяване в следния състав: 

Председател: Д-р Иванка Добрева – интернист 
            Членове:        Сашка Козарева – главен счетоводител 

                       Милена Великова – главна мед. сестра 
                       Миряна Атанасова – координатор админ. дейност 
                 инж. Мирена Маринова – инспектор здраве 
 За изготвяне на доклад за самооценка клинична лаборатория, 

към комисията включвам 
Д-р Зоя Василева – лабораторен лекар 
 За изготвяне на доклад за самооценяване на рентгенологична 

лаборатория, към комисията включвам 
         Д-р Захаринка Димитрова – рентгенолог 
 За изготвяне на доклад за самооценка на микробиологична 

лаборатория, към комисията включвам : 
          Д-р Мая Григорова – микробилог 
 За изготвяне на доклад за самооценка на вирусологична 

лаборатория, към комисията включвам 
         Доц. д-р Велина Йонкова - вирусолог 
 За изготвяне на доклад за самооценка на патоанатомична 

лаборатория, към комисията включвам : 
        Д-р Стоян Александров – патоанатом 



 За изготвяне на доклада за самооценка на сектор 
„Физиотерапия и рехабилитация”, към комисията включвам : 

        Д-р Румяна Дерменджиева – физиотерапевт” 
         Гласували в комисията: За- 3, против- 0, въздържали се – 0 
         Протокол № 24/09.06.2010 г. 

 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2420-13. На основание на чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 86, ал. 1 
от ЗЛЗ и чл. 24, ал.  1 от Наредба №18/20.06.2005 г. за критериите, 
показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения  и във 
връзка с докладна записка с вх. № ОС10-2600/52/31.05.2010г. от управителя 
на ДКЦ I „Света Клементина – Варна” ЕООД,  Общински съвет – Варна 
дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура на ДКЦ I „Света 
Клементина – Варна” ЕООД и съгласува  комисия по самооценяване в 
следния състав: 

Председател: Д-р Иванка Добрева – интернист 
            Членове:        Сашка Козарева – главен счетоводител 

                       Милена Великова – главна мед. сестра 
                       Миряна Атанасова – координатор админ. дейност 
                 инж. Мирена Маринова – инспектор здраве 
 За изготвяне на доклад за самооценка клинична лаборатория, 

към комисията включвам 
Д-р Зоя Василева – лабораторен лекар 
 За изготвяне на доклад за самооценяване на рентгенологична 

лаборатория, към комисията включвам 
         Д-р Захаринка Димитрова – рентгенолог 
 За изготвяне на доклад за самооценка на микробиологична 

лаборатория, към комисията включвам : 
          Д-р Мая Григорова – микробилог 
 За изготвяне на доклад за самооценка на вирусологична 

лаборатория, към комисията включвам 
         Доц. д-р Велина Йонкова - вирусолог 
 За изготвяне на доклад за самооценка на патоанатомична 

лаборатория, към комисията включвам : 
        Д-р Стоян Александров – патоанатом 
 За изготвяне на доклада за самооценка на сектор 

„Физиотерапия и рехабилитация”, към комисията включвам : 
        Д-р Румяна Дерменджиева - физиотерапевт   
/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/    



Д-р Ивайло МИТКОВСКИ 
Проект за решение по  
Т. ХІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал. 

1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на  Общински съвет – 
Варна  № 2015-4/20/17.02.2010 г. и на база здравен статус, Общински съвет 
– Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение.  

          Гласували в комисия: За- 5, против- 0, въздържали се – 0 
          Протокол № 23/27.05.2010 г. 

 

Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

Моля да обърнете внимание в текста на т. 40 от приложения списък 

за отпускане на помощи: в проекта отпускаме 2000 лв.на майката на 

детето, което е с ямболия на мозъка, 11-годишно, досега семейстото е дало 

54 хлв., в документите се упоменава че това е от онези 26 млн.лв., които 

държавата така или иначе не успя да използва и нашето предложение, 

което е и с подкрепящо писмо от директора на Дирекция „Здравно 

развитие” е да увеличим размера на помощта, която ще отпуснем – да бъде 

в размер на 5 000 лв. 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2421-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.17, 
ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на  Общински 
съвет – Варна  № 2015-4/20/17.02.2010 г. и на база здравен статус, 
Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, 
посочени в приложение към настоящото решение.  
       /Резултати от поименно явно гласуване: 
        за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/ 

Д-р Ивайло МИТКОВСКИ 
Проект за решение по т. ХІІІ. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 във 

връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и  на база здравен статус, Общински 
съвет – Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата, 
посочени в приложение към настоящото решение.  

          Гласували в комисията: За- 5, против- 0, въздържали се – 0 
          Протокол № 23/27.05.2010 г. 
 



 
   Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2422-13.  На основание чл.21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 
4 от ЗМСМА и  на база здравен статус, Общински съвет – Варна не отпуска 
финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение.  

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



ХІV. 
По точка четиринадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 
- даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския 

съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на 
децата Емине Асанова Севдалинова и Йозге Асанова Севдалинова от 
гр. Варна, ул.”Доктор Селеменски” № 71 въз основа на предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-94.А/221/13.04.2010 г.; 

- решение да не се променя текста на т. 16 „Финансиране на 50 
лични асистенти за възрастни с увреждания” от направление 2 
„Социални услуги в общността с общинско финансиране” от 
Социалната програма 2010 г. на Община Варна и неприемане на 
предложението на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9302/34/17.03.2010 г.; 

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

- отказ  за отпускане на еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, по 
молби на граждани. 

Докл.: А. РАДЕВА – Председател ПК 

Анна РАДЕВА 

  Проект за решение т. I: „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.А/221/13.04.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 
предложение в Министерския съвет на Република България за отпускане на 
персонална пенсия на децата Емине Асанова Севдалинова  и Йозге Асанова 
Севдалинова от гр.Варна, ул.”Доктор Селеменски” № 71.” 

Гласуване в комисията: за –9; против –0; възд.се –0; 
Протокол № 26/27.05.2010 г. 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 28 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2423-14. 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.А/221/13.04.2010 г., 



Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в 
Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална 
пенсия на децата Емине Асанова Севдалинова  и Йозге Асанова Севдалинова 
от гр.Варна, ул.”Доктор Селеменски” № 71. 
      /за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

Анна РАДЕВА  

Проект за решение т. IІ: 

        „На основание чл.21, ал.1, т.12, т. 23 и чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА и след 
разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9302/34/17.03.2010 г.,  Общински съвет – Варна решава да не се променя 
текста на т.16 „Финансиране на 50 лични асистенти за възрастни с 
увреждания” от направление 2 „Социални услуги в общността с общинско 
финансиране” от  Социалната програма 2010 г. на Община Варна, като 
потвърждава свое решение от Протокол № 20/17.02.2010 г. 

Гласуване в комисията: за –9; против –0; възд.се –0; 
Протокол № 26/27.05.2010 г. 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Реално погледнато, има предложение от Кмета да си прегласуваме 

текста на т. 16 – финансиране на 50 лични асистенти за възрастни с 

увреждания; реално това решение от протокол 20/17.02.2010 г. не е 

отменено! Какво гласуваме ние? 

 

Анна РАДЕВА 

Предложението от кмета на Общината е със следния текст: 

С протокол № 20/17.02.2010 г. Общински съвет – Варна прие 

„Социална програма на Община Варна за 2010 г. В т. 16 от направление 2 

„Социални услуги в общността с общинско финансиране” е допусната 

техническа грешка, като вместо „социални асистенти” е записано „лични 

асистенти”. 

Комисията не прие това предложение на кмета на Община Варна и 

предлага ОбС – Варна да потвърди своето решение да бъдат 50 лични 



асистенти за възрастни с увреждания. Това е съгласувано с юристите на 

ОбС – Варна. 

 

Адв. Живко КАЛЕВ – адвокат-довереник на ОбС 

В комисията адвокато-доверениците разбраха за какво става дума. 

Моето лично мнение, което няколкократно изразих, беше че 

предложението не следва да се внася за гласуване на заседание на ОбС, но 

тъй като преди имаше практика понякога предложения, които не се примат 

на комисия се внасяха в заседание на ОбС – все пак целия състав на съвета 

да си каже мнението – затова беше решено и това предложение да се внесе, 

като считам, че текста трябва да се промени, както и на едно предходно 

решение тази сесия – да се изчете предложението на Кмета, да се гласува и 

ако прецените, ще се приеме; ако прецените – няма да се приеме. Т.е. да не 

бъде текста „...да не се приема решение...” Просто има предложение на 

Кмета, внася се и се гласува. 

Г-н Симеонов е абсолютно прав, че не може ОбС да приме решение 

за потвърждаване на свое решение, без да се е променил смисъла. 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Правя процедурно предложение тази точка по принцип да не се 

гласува и да отпадне от дневния ред. 

 

Красимир МАРИНОВ 

Очевидно, има решение ОбС по въпроса; на заседание на комисята е 

разгледано предложението на Кмета, така че би следвало тук да ни бъде 

предоставено предложението на Кмета и ние със „за” или с „против” да го 

приемем или да го отхвърлим. След като гласуваме това решение, ако то е 

в противоречие с това, което сме приели, тогава ще го мислим...  

 



Анна РАДЕВА 

Предложението от кмета на Общината с вх. № РД-10-

9302/34/17.03.2010 г. е със следния текст: 

„С протокол № 20/17.02.2010 г. Общински съвет – Варна прие 

„Социална програма на Община Варна за 2010 г. В т. 16 от направление 2 

„Социални услуги в общността с общинско финансиране” е допусната 

техническа грешка, като вместо „социални асистенти” е записано „лични 

асистенти”. 

Във връзка с това, моля на предстоящото заседание на Общински 

съвет –Варна, да вземете решение за промяна на текста на т. 16, както 

следва: „Финансиране на 50 „социални асистенти” за възрастни с 

увреждания”. 

 

Николай АПОСТОЛОВ  

Мисля, че вече на всички напълно ни се изясни какво предложение 

прави Кметът – подменена е една дума. 

Гласуваме предложението на кмета на Общината, моля 

председателката на комисията за уточняване на текста. 

 

Анна РАДЕВА 

...”....взема решение за промяна на текста, както следва: финансиране 

на 50 „социални асистенти” за възрастни с увреждания”. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Който е съгласен с така направеното предложение от Кмета, моля да 

гласува. 

 

 

 



ПРОЕКТ    ЗА    РЕШЕНИЕ : 

2424-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна приема предложение от Кмета на Община Варна, вх. № РД-
10-9302/34/17.03.2010 г., относно промяна в „Социална програма на 
Община Варна за 2010 г.”, както следва: 

 - текста на т. 16 от  направление 2 „Социални услуги в общността с 
общинско финансиране” да стане: „Финансиране на 50 „социални 
асистенти” за възрастни с увреждания”. 

/за – 0, против – 9, въздържали се – 19/ 

Решението не се приема. 
 

В 16.00 ч. г-н Николай Апостолов направи процедурно предложение 

за удължаване на работното време, при необходимост, до 18.00 ч., което 

се прие с резултати от гласуването: за – 27, против – 0, въздържали се – 

0. 

 Анна РАДЕВА 

   Проект за решене по т. III. „На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 във 
връзка с чл.17, ал.1, т.7 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с решение на 
Общински съвет – Варна № 2015-4/20/17.02.2010 г. и на база социален 
доклад по чл.27 ППЗСП, Общински съвет – Варна отпуска еднократна 
финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

  Гласуване в комисията: за –11 ; против –0; възд.се –0; 
  Протокол № 27/09.06.2010 г. 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2425-14. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 във връзка с чл.17, 
ал.1, т.7 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – 
Варна № 2015-4/20/17.02.2010 г. и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, 
Общински съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 
     /Резултати от поименно явно гласуване: 
     за – 26, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 25/ 



Анна РАДЕВА 
Проект за решене по т. IV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във 

връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА и на база социален доклад по чл.27 
ППЗСП, Общински съвет – Варна не отпуска еднократна финансова 
помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

  Гласуване в комисията: за –11 ; против –0; възд.се –0; 
  Протокол № 27/09.06.2010 г. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2426-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 
от ЗМСМА и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински съвет – 
Варна не отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности на лицата, посочени в приложение 
към настоящото решение. 

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

 

 



ХV. 
По точка петнадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Наименования”  

относно:  
- именуване на  улицата, в близост до ІІ СОУ „Неофит Бозвели”  

бл. 139, бл. 140 и детска ясла № 13 „Русалка”, находяща се в ж.к. 
„Младост”, гр. Варна; 

- преименуване на улица „Арх. Петко Момилов”. 
Докл.: доц. К. ТРОШЕВ –           
Председател ВрК 

 

При разглеждане на предложения за изменения на проекта за 

дневен ред, доц. Трошев оттегли от разглеждане проекти за решения от 

ВрК по т. ІІ и т. ІІІ, относно преименуване на ул. „Мир.” 

 

Преди представянето на проектите за решения от ВрК по 

наименования, общинската съветничка Снежана Донева направи 

процедурно предложение за анблок гласуване на проекти за решения т. І и 

т. ІV, което се прие с резултати от гласуването: за – 27, против - 0, 

въздържали се – 0. 

 

   Общ брой присъстващи общински съветници – 27 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2427-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-
6700/259/12.05.2010г. и докладна записка от г-жа Даниела Игнатова – 
Директор на ІІ СОУ „Неофит Бозвели” с вх. № РД10-6700/259/12.04.2010 г., 
Общински съвет – Варна именува улицата, в близост до ІІ СОУ “Неофит 
Бозвели” бл. 139, бл. 140 и детска ясла № 13 “Русалка”, находяща се в ж.к. 
“Младост”, г. Варна, с наименованието улица “Любчо Патронов”. 

/за – 26, против – 0, въздържали се – 1/ 
 



2428-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна преименува улица „Арх. Петко Момилов”,  находяща се в гр. 
Варна, район “Приморски”, в улица  „Арх. Петко Момчилов”. 

/за – 26, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

 

 

 



ХVІ. 
 По точка шестнадесета от дневния ред: 

           Разглеждане на предложение от кмета на Община Варна, вх. № 
РД 10.9302(36)/23.03.2010 г., относно приемане на „Доклад за 
наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на 
Община Варна към 31.12.2009 г.” 

Докл.: д-р Я. СТАНЕВ – член на Групата за 
наблюдение изпълнението на Общинския 
план за развитие за периода 2007 – 2013 г. 

 
 
 Д-р Янко СТАНЕВ 

 В Доклада за наблюдението, който е иницииран съгласно чл. 91, ал. 8 
от ППЗРП се съдържат три основни елементи: общи условия и 
изпълнението на ОПР  и в частност промените в социално-икономическите 
условия в общината; постигнат е напредък по отношение на изпълнението 
на целите и приоритетите и трето – съдържат се предприетите действия за 
осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана. 
  На  база на доклада, предлагам на вашето внимание проект за 
решение: „На основание чл.21, ал.1 , т.12 от ЗМСМА, чл.23, т.4 и чл.24, т.2 
от Закона за регионално развитие и чл.91, ал.1, т.4 от Правилника за 
прилагане на Закона за регионално развитие и по предложение на кмета на 
Община Варна вх. № РД-10-9302-(36)/23.05.2010 г., Общински съвет – 
Варна  одобрява „Доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския 
план за развитие на Община Варна за периода 2007-2013 год.  към 
31.12.2009 г.” 
 
           Общ брой присъстващи общински съветници – 27 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

2429-16. На основание чл.21, ал.1 , т.12 от ЗМСМА, чл.23, т.4 и 
чл.24, т.2 от Закона за регионално развитие и чл.91, ал.1, т.4 от Правилника 
за прилагане на Закона за регионално развитие и по предложение на кмета 
на Община Варна вх. № РД-10-9302-(36)/23.05.2010 г., Общински съвет – 
Варна  одобрява „Доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския 
план за развитие на Община Варна за периода 2007-2013 год.  към 
31.12.2009 г.” 

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





ХVІІ. 
 По точка седемнадесета от дневния ред: 

          Упълномощаване на представителя на Община Варна в Общото 
събрание на  акционерите МБАЛ „Св. Анна” – Варна – АД да 
представлява Община Варна на Общото събрание на дружеството, 
насрочено за 22.07.2010 г. 

Докл.: д-р Ив. БОЯДЖИЕВ – 
общински съветник 

 

Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ, представител в Общото събрание на 
МБАЛ”Св.Анна”:  
 Уважаеми колеги, с покана обявени в Търговския регистър на 

14.06.2010 г. Съветът на директорите на МБАЛ „Св. Анна” свиква редовно 

общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 

22.07.2010 г. Важно е да уведомя ОбС за три решения от 11-те точки, които 

са предложени като проекти за решения. 

 Първоначално бяха предложени двама колеги, които да заемат място 

в Борда на директорите, към момента имаме трима колеги, които ще заемат 

досегашните места на другите трима колеги, които до сега са изпълнявали 

ролята на Борд на директорите. Министърът на здравеопазването прелага 

доц. Дико Бошнаков, д-р Веселин Николов Иванов и представител на 

Министерството д-р Радулова, като нов борд на директорите, като това 

нещо тя ще има възможност да го направи, тъй като държавата притежава 

51 % от акциите на дружеството МБАЛ „Св. Анна”. 

 Точка 10 и т. 11 са също много интересни и аз смятам, че ОбС трябва 

да бъде запознат – предложението на МЗ е за покачване на уставния 

капитал на дружеството, при което дела на Община Варна спада от 34% на 

23%. Като основание за това решение Министъракта предоставя 

счетоводни баланси за 2007, 2008 и 2009 г.,където държавата е вкарала в 

дружеството 2 100 хлв., съответно 556 хлв за 2007 и 2008 г., където са 

платени дългове на болницата, 1 200 хлв.като капиталови разходи. 



 Направих справка и става въпрос за следното нещо: община Варна от 

2001 до 2010 г. е субсидирала това болнично заведени с над 6,1 млн. лв. , 

като за 2007 г. сме дали 598 514 лв. за апаратура; за ремонт – 558 хлв.; 2008 

г. – апаратура за 445 хлв., ремонт – 390 817 лв.; 2009 г. – 188 хлв.за ремонт 

и 2010 г. сме предвидили в неактуализирания до този момент бюджет 460 

хлв. 

Оказва се, че Община Варна е дала със 780 хлв.за последните две 

години повече пари от държавата. 

Така че, аз считам, че това искане е неоснователно, още повече, че по-

голямата част от тези 2 млн. лв. за които държавата претендира са средства 

изплатени от проект по Оперативна програма. Такова решение би било 

грешно и неоправдано и затова моля да ме упълномощите да гласувам 

срещу него.  

   Говорих и с д-р Митковски и се оказва, че тези 1 200 хлв., които 

държавата изтъква като капиталови разходи, всъщност са спечелени по 

програма; те са отпуснати реално по външни дотации към дружеството „Св. 

Анна”. 

 Предлагам, ОбС да вземе решение да гласува против това покачване 

на капитала на дружеството и съответно намаляване на дяловото участие на 

Община Варна.  

 

 Д-р Ивайло МИТКОВСКИ 

Този въпрос нямаше да има абсолютно никакъв смисъл, ако не беше 

един прост факт. Единственият ангажимент на държавата към тази болница 

е да сменя борда на директорите и изпълнителния директор. С това се е 

занимавала държавата през всичкото това врене до сега, откакто „Св. Анна” 

и всички останали лечебни заведения станаха търговски дружества, а в това 

елчебно завдение държавата е основен собственик с 51%. Тук и д-р 

Бояджиев и останалите колеги и всеки ден и днеска, отново разглеждахме, 



за това ви бях казал да си запомните онова гласуване за тези 70 хил., които 

пак общината ще даде, защото е на територията на Община Варна и лекува 

варненци, но не е задължена да ги дава – това го правим ние и общинската 

администрация, кметът – на добра воля, можем и да не ги гласуваме, ако 

сме достатъчно несъвестни. Единственото, което бе направено, бе 

обновяването на спешния център, бих казал доста неудачно и то с пари по 

порграма за развитие на спешната помощ в Република България. Това какво 

искат сега, за мен е доста странно. За мен те не се проявяват като добър 

собственик на едно лечебно заведение, към което според мен, на всичкото 

отгоре всички министри досега са имали нееднозначно отношение в 

сравнение с другата голяма  болница “Св. Марина” – държавна, 

университетска, която винаги е била покровителстваната болница за 

Министерстото на територията на община Варна. А няма какво да се 

лъжем, “Св. Анна” до голяма степен се издържа благодарение на добрата 

воля на Общински съвет – Варна и Община Варна. Не си мислете, че 

останалите малки общини, които са съакционери са дали и един лев. Ние 

няма как да влияем на смяната на борда и на директора, но трябва да 

упълномощим нашия представител да гласува против промяната на 

капитала на дружеството. 

   По отношение на смяна на борда, на директора – ни няма как да 

влияем на това, имам своето отношение за това, но ще го запазя за себе си – 

там да упълномощим нашия представител да гласува по съвест, както 

намери за добре. Но по отношение на промяната на капитала на 

дружеството, да го упълномощим да гласува „против”.  

 

  доц. Константин  ТРОШЕВ 

  Въпросът с болница “Св. Анна” е много сериозен, като нейни нужди, 

като нейни задължения, и най-важното като нейна перспектива.  



Повечето от нас знаем, че тази болница е всъщност гръбнакът на 

здравеопазването в нашия град. Много можем да говорим за качество, за 

стойност и т.н.  

Аз предлагам конкретно, да подкрепим предложението за новия борд, 

тъй като това предложение е добро предложение. Ние можем да предложим 

и други лица, но тези хора, които се предлагат са хора, които могат да 

свършат там наистина много работа. По отношение капитала, аз предлагам 

и мисля, че можем да бъдем дори и по-агресивни. Тази сума, която е в 

повече вложена от Община Варна в болница “Св. Анна”, тя отговаря не на 

намаляване, а на увеличаване на собствеността на общината. Точно това 

трябва да се изтъкне, точно със забележката, като лека заплаха, че ако този 

въпрос не бъде решен по подобаващ начин, то той ще бъде отнесен до 

комисията по здравеопазване в Народното събрание, която не бива да 

остане безучастна. Още повече, че ние в тази комисия имаме и наши 

депутати, които би трябвало да защитят позициите на Варна. Ние вече сме 

искали цялата собственост на “Св. Анна” да се прехвърли на общината, а 

сега получаваме точно обратното предложение.  С това в никакъв начин да 

не се съгласяваме. 

   

Веселин  МАРЕШКИ 

          Уважаеми колеги, доколкото разбирам Община Варна с парите на 

всички варненци, включително и моите, е наливала в едно дружество, в 

което е миноритарен собственик. Аз съм абсолютно несъгласен с това 

нещо, лично моите пари да се наливат там. Въпросът не е да вземаме тук 

някакво междинно решение, общината и държавата трябва да се разберат. 

Аз не мисля, че общината има капацитета да управлява това болнично 

заведение. Общината и държавата да седнат да се разберат. Видя се с 

топлофикация, могат да се прехвърлят акции с решение на Министерски 



съвет. Ако трябва и ние тука да си го гласуваме или наистина да стане 

100% общинска, или пък 100% държавна.  

В противен случай, аз тук не виждам, защо трябва да гласуваме тук на 

парче и съответно нашата група не подкрепя такова решение. По-скоро сме 

за излизане на общината от това дружество, отколкото за поддържане на 

някакъв миноритарен дял и да наливаме сумати пари вътре без да виждаме 

ясен резултат.  

   

Стелиян  СЕВАСТИЯНОВ 

На пръв поглед нещата изглеждат точно така, г-н Марешки и аз до 

голяма степен споделям виждането ви, особено, ако това прехвърляне на 

дял е съпроводено с финансиране от държавата. Аз обаче дълбоко се 

съмнявам в тази работа. Второ, независимо от собствеността на тази 

болница, както говорим за училищата, където учат нашите деца, тук се 

лекуват варненци. Няма как общината да избяга от финансиране на тази 

дейност, каквато и да е и на когото и да е. Затова аз, все пак, предлагам да 

подкрепим предложението на г-н Бояджиев. 

   

Д-р Яко  СТАНЕВ 

Всичко, което казаха колегите дотук е вярно по отношение на 

гражданите, не само на Варна, но и на Варненска област. И ако погледнете 

средния доход на глава на населението в гр.Варна и в малките общини, ще 

видите разликата и точно затова ние даваме повече пари да дотираме 

болницата. Те даже не са 6 млн. лв., ами са към два пъти повече, според 

мен. Така че, ние просто нямаме изход, колеги. Ние трябва просто да 

подкрепим предложението за запазване участието на Община Варна, 

защото ние така или иначе ще продължим да поддържаме болницата. Освен 

това по Закона за бюджета на Република България са предвидени точно 

определени субсидии, т.е. други пари не могат да се отделят за по-голямо 



субсидиране. Моето лично мнение е, че рано или късно съобразно 

стратегията за развитието на здравеопазването на гр. Варна, както беше 

записано, в града трябва да има една общинска болница със спешен център. 

Няма защо да се крием. Община Варна трябва да направи такъв 

икономически модел, че да може да отдели парите, които са необходими за 

издръжката на такава болница. Заедно с АГ болница и очна болница трябва 

да стане един общински комплекс, което заедно със спешния център да 

изпълнява всичко. Това ще се наложи от живота. Но това сме го обсъждали 

преди няколко години, когато обсъждахме стратегията за развитието на 

здравеопазването на Община Варна. Така че, моята теза е да гласуваме 

това, което предложи д-р Бояджиев и оттук нататък, може би трябва да го 

обсъдим с експерти, но изходът е един – създаването на голяма структура, 

общинска болница, за която Община Варна да поеме своя ангажимент. 

Разбира се, че това зависи и от това дали ще се реализира и реформата в 

здравеопазването. В едно съм съгласен с тези, които се изказаха. 

Държавата, д-р Митковски, до този момент, не че не е проявила 

заинтересованост, чисто в нормативен аспект даже не е проявила 

отношение! Защото – нито реформа в здравеопазването, нито реформа в 

осигуряването, няма как тогава да съществува едно такова тежко лечебно 

заведение при едни икономически условия, които го поставят в 

изключително трудна ситуация и неравностойно предложение. 

   Ще подкрепя на гласуването предложението, което направи д-р 

Бояджиев. 

 

д-р Ивайло  МИТКОВСКИ 

Като продължение на това, което казаха доц. Трошев и Янко Станев, 

искам да кажа, че има решение на ОбС, трябва да се извади от протоколите, 

при предния председател, предния Министерски съвет, предното 

мнозинство, в което имаше предложение точно за това “Св. Анна”  да стане 



общинска болница. Сега има друго мнозинство, друг председател, друго 

министерство, друг министър-председател. Сега новото мнозинство да 

вземете това решение, опитайте се вие по тази плоскост решението на ОбС 

да стане решение и на Министерски съвет - първо.  

Второ, д-р Станев, лошото е, че държавата има отношение и то е 

негативно към “Св. Анна”, защото пак от двете болници едната е 

изключена от програмите за финансиране за тази година. Въпреки големите 

приказки на последния зам.-министър, който дойде във Варна тук преди 

няколко месеца, че се водят някакви размишления, разговори “Св. Анна” да 

стане травма-център. Нищо не е станало. А на всичкото отгоре старата 

сграда на болницата има реалната опасност да се срути, в буквалния 

смисъл. Това го разгледахме в комисията по здравеопазване преди време, за 

това общината няма как да даде толкова пари, а министерството не дава. 

Така че, когато се срути, каквато и да е собствеността, вече няма да има 

значение, защото ще има една срутена дупка и не знам си колко жертви.  

   

Красимир МАРИНОВ  

Не може да стане това, което предлага Веселин Марешки, защото, 

ако на някой не му е известно, 57 дка общинска земя е апортирана... не, 

апротирана не е точната дума, а иззета от държавата и държавата с едно 

постановление на Министерски съвет създаде Окръжна болница, като 

търговско дружество и определи, че 51% има държавата, незнайно защо, и 

34% - община Варна. Аз нямам намерение, нито някой от колегите, да 

позволим на държавата да вдига своето участие, тъй като 57 дка общинска 

земя точно на това място, в тези години, са си вдигнали много стойността. 

Така че, всяко вдигане означава намаляване на стойността на земята, която 

е вложена там. Това първо. Второ, наистина това, което д-р Митковски го 

каза, аз претендирам да съм автор на това предложение за искане от 



Министерството на здравеопазването “Св. Анна” да се върне на Община 

Варна.  

Така че, ако не възразявате колеги, да натоварим нашия 

председател, тъй като той е представител на това правителство, да му 

връчим писмата, които сме писали и да го помолим да запознае 

варненските депутати и да поискаме отново от държавата не да си вдига 

участието, а да ни предаде управлението на тази болница. Предлагам към 

това решение, след като упълномощим нашия представител за гласуването, 

да упълномощим председателя на ОбС да започне тази процедура. 

   

Димо  СТОЕВ 

Уважаеми колеги, имайте в предвид, аз възразявам срещу уставния 

капитал, който се изложи тук. Той е трикратно по-голям. Не знам каква и 

чия е справката, която са дали на д-р Бояджиев, но мисля, че са някъде над 

15 млн. капиталовите разходи - имам предвид и тези разходи, които са за 

ремонти. Това е по уставния капитал.  

Едно мога да кажа. 2001-2002 г. издръжката на тази болница беше 

над 10 млн. лв. наши пари. Имайте предвид, пладнежки грабеж беше само с 

едно решение тогава на правителството и Министерството на 

здравеопазването стана мажоритарен собственик.  

Аз мисля, че съществуват пътечки, възможности и условия сега в 

момента, може наистина да се направи искане тази болница да си бъде 

чисто общинска. За пътя и начините, както стана навремето така лесно, ще 

стане и сега. Още повече, че имаме влиятелни хора, които могат да се 

застъпят за тази кауза.  

Наистина сега процедурно е сложно да вземем решение, но в 

последствие, на друга сесия, евентуално тематична, можем да поставим 

това искане.  

   



Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

Само да повторя отново цифрите. В момента капитала на 

дружеството е 3 837 хил. лв., което е съпоставимо на 383 500 бр. поименни 

акции. Предложението на Министерството е да се вдигне капитала на 5 603 

хил. лв., съответно на  560 300 поименни акции, като аз казах, че само от 

2001 г. до 2010 г. Община Варна е дала за капиталови разходи – за ремонти 

и за апаратура 6,1 млн. лв. Просто като сравнение на цифри, т.е. става 

въпрос за едно изключително голямо несъответствие в засега водещите се 

по документи капиталови разходи и капиталови възможности на 

дружеството.  

Така че ние трябва твърдо да гласуваме твърдо „против” и ако не да 

претендираме за 51%, то поне да си останат тези 34% на Община Варна.  

   

 Председателят на Общинския съвет покани да бъде обявен 

кворума в залата – 24 общински съветници – няма кворум. 

 

 Николай АПОСТОЛОВ 

 Ето, това е отношението ни към тази много важна за нас болница – не 

можем да съберем кворум – 24 човека сме в залата, нека чуят варненци! 

 Г-н Марешки може би е отвън, г-н Неделчо Михайлов може би е 

отвънка! 

 

 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

 Колеги, д-р Ивайло Бояджиев е избран вече за представител на 

Общински съвет и на община Варна в това събрание. От дебатите на него 

му стана ясно виждането на ОбС накъде върви – ние и да не вземем 

решение, той ще гласува по съвест и съм уверен, че ще гласува това, което 

ни предложи. 

         Предлагам да закриваме сесията. 



 Николай АПОСТОЛОВ 

 Колеги, видно е, че няма да станат нещата с гласуване, но след 

проведените дебати общинските съветници се обединяват около следното: 

представителят на Община Варна д-р Ивайло Бояджиев да гласува от т. 1 до 

т. 9 включително, както намери за добре, с оглед най-добрата защита 

интересите на Община Варна, съобразно представения дневен ред на 

Общото събрание на акционерите, а по т. 10 и по т. 11 да гласува „против”. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред и поради липса на кворум в 

Пленарна зала, на 30.06.2010 г. в 17.00 ч. Председателят на Общинския 

съвет – Варна г-н Николай АПОСТОЛОВ обяви за закрито Двадесет и 

четвъртото заседание на Общинския съвет. 
 Копие от настоящия протокол да се изпрати до Кмета на община 

Варна и до Областния управител на област Варна. 
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