
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 28 

 
Двадесет и осмото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Николай 
Апостолов, се проведе на: 

- 10.11.2010 г. от 09.00 –  18.00 ч.; 
- 17.11.2010 г. от 09.00 –  11.00 ч. 

 
 

ПЪРВИ  ДЕН – 10.11.2010 г. 
09.00 – 18.00 ч. 

 
Присъстват  48 общински съветници, отсъстват   3 общински 

съветници: 
Димо Атанасов СТОЕВ 
Добромир Гичев КОНДОВ 
Красимир Тодоров УЗУНОВ – служебна командировка 
 
/Начало на следобедното заседание – 13.45 ч.:  общински 

съветници, не положили подпис в присъствения списък до края на 
заседателния ден/: 
 Анелия Димитрова Клисарова 
 Димо Атанасов Стоев 
 Добромир Гичев Кондов 
 Красимир Тодоров Узунов– служебна командировка 
 Тодор Иванов Мутафов 
  

 
 

  Николай АПОСТОЛОВ  
 Имаме кворум, следователно можем да започнем работа и откривам 
двадесет и осмото заседание на Общински съвет Варна. Моля за тишина в 
залата. Преди повече от седмица дневният ред беше утвърден, размножен, 
раздаден и той е пред вас. Имате думата за мнения и съображения по така 
предложения дневен ред.  

 
Панко АНЧЕВ 
Г-н председател, вече осми месец сте председател на Общинския 

съвет и до сега не сме се занимавали с никакъв сериозен проблем  от 
проблемите, които са пред нашия град. За сметка на това в дневния ред се 
вкарват точки, които вече са гледани и само и само да се удовлетворят 
такива партизански амбиции се насилват общинските съветници да ги 



гледат втори и трети път. Става дума за въпроса за промяна в състава на 
борда на директорите на ССД. Миналият път тази точка бе гледана, 
общинския съвет взе своето решение, сега отново предлагате неща, които 
само ще ни губят времето. Аз предлагам и настоявам, и моля общинските 
съветници да ме подкрепят, тази точка, тази част от точка пета да отпадне 
от дневния ред.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Анчев. Г-н Джагаров.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател, колеги, предлагам в дневния ред да влезе точка 

разглеждане на работата на комисията по конфликт на интереси по 
отношение на улично осветление. Искам да ви напомня, че тази комисия 
беше сформирана по мое предложение преди повече от четири месеца. 
Миналата сесия на Общински съвет влезе в дневния ред, но до ден днешен 
тя не се е произнесла. Настоявам за това, тъй като почвам да си мисля, че 
някой работи, но след това ще го кажа, тъй като не може един елементарен 
въпрос да не може да бъде решен в продължение на четири месеца.  

 
Стелиян СЕВАСТЯНОВ 
Проф. Джагаров, един въпрос имам. Предложението за да влезе на 

разглеждане трябва да е съпътствано с някакво предложение за решение. 
Какво точно ще разглеждаме, какво Ви е предложението за решение на 
тази комисия и тогава да го вземем като точка или не.  

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н Севастиянов, аз казах има решение на Общинския съвет за 

сформиране на комисия за конфликт на интереси, която трябва да се 
произнесе по поставената от сесията на Общинския съвет задача. Това не е 
функция на Джагаров или на председателя на Общинския съвет. Това е 
функция или задължение на тази комисия.  

 
Янко СТАНЕВ 
Г-н председател, колеги, предлагам в точка “Финанси и бюджет” да 

влязат допълнително две точки, които касаят финансирането за 
извършване на ремонт на видеоскопската система, те са ... и второто е 22 
хил. лв. за спешен и неотложен ремонт в абонатната станция на 
терапевтичен блок. Двете решения са взети в сряда на комисията по 
Финанси и бюджет, те са взели решение и комисията по здравеопазване, 
която ги е насочила към нас и затова сме пропуснали сроковете да ги 
вкараме в дневния ред, който е публикуван. И също така предлагам да 
разгледаме в точката, поради закъсняло предложение на администрацията 



подписването на споразумение за общинско сътрудничество във връзка с 
кандидатстването с проектопредложение на община Варна по Оперативна 
програма Административен капацитет, става въпрос за две предложения за 
сътрудничество към които общината няма да има финансови задължения и 
мисля, че д-р Радушев, когато започне точката ще даде разяснения защо се 
е получило така.  

 
Красимир МАРИНОВ 
Г-н председател, да продължа това, което предложи Панко Анчев. 

Точка пет не само ССД, а да отпадне цялата точка. 
  
Николай АПОСТОЛОВ 
Не разбрах, г-н Маринов. Точка пет да отпадне? 
 
Красимир МАРИНОВ 
Цялата. Панко Анчев предложи ССД само, една част от нея, аз 

предлагам цялата.   
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да. Други мнения и съображения. Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги, точка девет “Наука и образование”, предлагам да 

мине по-напред с оглед на това, че гледам сесиите напоследък не могат да 
завършват, а пък в тази точка имаме разкриване на групи в детските 
градини. Да не стане пак да не стигне времето или нещо друго. И затова ви 
предлагам тази точка да премине веднага след като разгледаме 
оспорванията. Това да бъде първата реална точка в дневния ред, за да 
удовлетворим част от програмата на предходното мнозинство на 
Общинския съвет за разкриване на нови места в детските градини.  

 
Орлин СИМЕОНОВ 
По направеното предложение от д-р Станев, считам, че ако уточни 

дали последната точка е гледана на комисия “Финанси и бюджет”, ако не е 
гледана по принцип да я оттеглим.   

 
Янко СТАНЕВ 
Последната точка за проекти не е гледана. Само между мен и г-н 

Михайлов е проведен разговор с администрацията за спешността на 
точката относно датите, на които трябва да пуснем и попълним 
формулярите за първото кандидатстване. Не се говори за пари или за 
друго, просто да не пропуснем датите. Казах предварително причината да я 
внасям, г-н председател, по този начин.  



 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други мнения и съображения. Г-н Начков. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз само, може би д-р Станев е пропуснал в точка шест в 

архитектурата по един проект, по който се кандидатства, водещата 
комисия е “Финанси и бюджет”, а не “Архитектура”. Значи те са гледали 
принципно проблема и е гледана във “Финанси бюджет” и аз предлагам да 
си мине в точката “Финанси и бюджет”, тъй като става въпрос за 
съфинансиране за 2011 г. И подкрепям колегата Орлин Симеонов да не се 
допуска да се гледат точки в дневния ред, които не са минали през 
постоянните комисии. Едно нещо трябва да спазваме и това е правилника, 
който сами сме си гласували.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Начков. Други мнения и съображения? Евгения 

Александрова, заповядайте.  
 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА   
Пак от чисто целесъобразно предложение, промените в състава на 

постоянните и временни комисии и в обществения съвет, тази точка 
четиринадесета да стане реално трета, веднага след трета или след, както 
предложи г-н Гуцанов “Наука и образование” да се гледа. Имам предвид, 
че ако ние не успеем да завършим, реално новият колега, който така или 
иначе фигурира в общинския съвет може би няма да има възможност да 
влезе в нито една комисия, а към тази точка искам да прибавя и промени в 
ръководните състави на две комисии.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други мнения и съображения, колеги? Не виждам други мнения и 

съображения. Искам и аз да направя едно предложение. Дневния ред беше 
обсъждан на председателския съвет, дискутиран през цялата седмица 
предхождаща сесията и нямаше нито едно предложение, нито едно 
заявление до канцеларията на Общинския съвет за разместване на точките. 
Аз разбирам загрижеността на колегите, но моето предложение е дневния 
ред да остане в последователността, в която е предложен от 
председателския съвет.   

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми г-н Апостолов, съжалявам много, но никой не е задължен 

по никакви правилници и закони да дава писмени становища какъв да бъде 



дневния ред. Така, че недейте да правите изказвания, които са много далеч 
от истината и от работата на Общинския съвет.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря за забележката, дори и устни такива предложения няма 

към мен направени.   
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Вие сте пръв сред равните, г-н председател. Това се прави в залата и 

затова има точка обсъждане на дневния ред, затова започва всяко 
заседание на парламента, всеки първи зает ден на седмицата, за 
Общинския съвет в началото на всяка сесия, много Ви моля.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Направих ясно предложение. Да гласуваме дневния ред в реда, в 

който е, ако не се приеме отиваме да гласуваме другите предложения. 
Мисля, че имам право, нали така? Така. Колеги, започваме гласуване на 
предложенията за промени в дневния ред по реда, по който са постъпили. 
Последното предложение направено от мен, дневния ред да остане в 
последователност, в която е предложена. Който е съгласен с така 
направеното предложение моля да гласува.   

 
Резултати от гласуването: за - 28; против - 13; въздържали се - 3. 
 
Дневният ред остава в тази последователност. Гласуваме другите 

предложения.  
 
Красимир СИМОВ 
Г-н председател, моля поименно гласуване да направите ...  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Поименно гласуване. Процедурно от Красимир Симов. 
 
Красимир СИМОВ 
Не мога да разбера, след като Вие имате предложен дневен ред защо 

смятате, че след като се изкажете последен трябва да приемем това, което 
Вие казвате. Задължително трябва да гласуваме предложенията, които са 
най-отдалечени, а това са отделните предложения направени от нашите 
колеги и даже опонирани от други наши колеги. Така, че трябва да се 
гласуват по отделно тези предложения и накрая, както винаги да обобщим 
това, което е останало за гласуване в целия дневен ред. 

 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Искате да отнемете моето право и аз да направя предложение, така 

ли да разбирам? 
 
Красимир СИМОВ 
Вашето право е тук, дадено ни от преди една седмица. И затова днес 

ние правим допълнения или уточняване на дневния ред.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Няма да го обсъждаме, подлагаме го на гласуване вашето 

предложение. Колеги, предложението направено от Красимир Симов. Г-н 
Анчев. 

 
Панко АНЧЕВ 
Предложението, което правите е в противоречие с правилника, то е 

абсурдно. Вие нямате право да правите такова предложение. Има 
предложение от общинските съветници, които всички, както каза г-н 
Гуцанов са равни, Вие сте само пръв, защото водите заседанието, Вие 
нямате никаква друга власт над нас. Ние общинските съветници 
предлагаме промени в този проект, който Вие предлагате. Тези 
предложения трябва да бъдат обсъдени и гласувани, и след това вече да 
гласуваме целия дневен ред. Що за абсурди предлагате Вие? Що за 
абсурди? Къде се намирате? Какъв сте Вие? И поставяте на гласуване 
нещо, което е просто извън всякаква логика. Моля Ви, вземете се в ръце, 
осъзнайте се. Това не може да става.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
За ваше сведение, предложението касаещи да не се разместват 

точките и затова г-н Джагаров ... Никой не е казал, че отпадащите точки 
няма да бъдат гласувани. Коментираме разместването на точките, г-н 
Анчев. И сега ще го проверим с поименно гласуване. 

 
Панко АНЧЕВ 
Г-н председател, има предложение да се разместят точки от 

общински съветник. Как така Вие ще предлагате да няма такова 
предложение. Има предложение, то е факт, протоколирано е. Подложете го 
на гласуване и тогава ще гласувахме  ...  

 
Пламен ПЕНЕВ 
От вашата група предложиха поименно гласуване. Нека да го 

обявим.   
  
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Мисля, че точно в същата хипотеза ... 
 
Панко АНЧЕВ 
От нашата група предложиха поименно гласуване, а от Вашата група 

предлагат просто абсурдни решения.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не съм чел някъде, че нямам право да правя предложения за 

запазване поредността. Съжалявам.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Просто поредността е последното нещо, което трябва да предложите, 

а не дали имате право ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Проф. Джагаров поиска поименно гласуване, мисля че е от вашата 

група.   
 
Борислав ГУЦАНОВ 
... а не дали имате право или нямате право. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ще го оттегли ли?  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Никой нищо няма да оттегли. Въпросът не е какъв ще бъде дневния 

ред, г-н председател.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов, разбирам Вашата загриженост за точката по “Наука и 

образование” и за детските градини, но на предната сесия от вашата група 
тук беше само г-н Начков. Аз разбирам, че искате това да го изгласувате и 
отново може би да напуснете залата, но в края на краищата дневния ред е 
обсъден и е предложена последователност, и аз не разбирам защо е 
необходимо всичкото това раздвижване, разместване с цел да се създаде на 
старта на сесията конфронтация и объркване сред общинските съветници.  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Няма нито объркване, нито конфронтация. А напускането на залата е 

политическа позиция, г-н Апостолов, ако не сте го разбрали.  
 
 



Неделчо МИХАЙЛОВ 
Процедурно предложение, прекратяване на диалоговия режим и 

гласуване точка по точка предложенията на всички общински съветници, 
от които ще стане ясен, най-накрая дневния ред. Благодаря Ви.    

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ще постъпя по начин, по който смятам за целесъобразно, след като 

това много тревожи колегите, оттеглям своето предложение за запазване 
на дневния ред. Надявам се г-н Анчев и г-н Гуцанов да са доволни и 
гласуваме останали точки по реда на постъпването, съветниците ще 
изразят със своя глас как ще се случат нещата. Последното предложение 
беше точка четиринадесет да стане точка четвърта от дневния ред. 
Предложение от Евгения Александрова. Който е съгласен с така 
направеното предложение, моля да гласува.  

 
С резултати от гласуването: за - 18; против - 8; въздържали се – 

11, предложението не се приема.  
 
Красимир Минков МАРИНОВ 
Уважаеми г-н председател. Уважаеми колеги. Чиста процедура. 

Според мен разумно е да гласуваме точките, които колегите са предложили 
да отпаднат или да влязат нови, а не тяхната поредност. След това ще 
гласуваме поредност. В случая тази точка я имаме, така че аз Ви предлагам 
и мисля, че колеги ще се съгласят това, което е новото първо да видим 
дали има място в дневния ред или няма. Защото няма смисъл в това да 
подреждаме сега точките, дайте да видим това ли е дневния ред или влизат 
още точки. Нека да изгласуваме г-н Маринов, направените предложения. С 
вота си хората ще ... 

 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Докато не влезе електронното гласуване, за което ние политически 

направихме предложение и имаше доста опоненти на това, аз предлагам 
поименно гласуване именно за тази промяна. Просто ще ми е интересно 
кой има конкретното мнение тази точка да бъде от четиринадесета 
четвърта.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря за направеното предложение на г-жа Александрова. 

Направи го без да й е дадена думата, но ще уважим и нейното желание. 
Поименно гласуване от самото начало. Повтарям точката. Точка 
четиринадесета, предложена от Евгения Александрова да заеме четвърта 
поредност в дневния ред, да стане точка четири.  

 



Резултати от гласуването: за - 19; против - 8; въздържали се - 14; 
отсъстващи –8 , предложението не се приема.  

 
 Следващото предложение, точката от “Архитектура”, която касае 
“Финанси и бюджет” да бъде разгледана в предложенията, които ще бъдат 
предложени от “Финанси и бюджет”. Който е съгласен моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за - 27; против - 0; въздържали се – 9, 

предложението се приема.  
 

 Точката за “Наука и образование” да мине в челните редици на 
дневния ред и да стане точка три от дневния ред. Който е съгласен с така 
направеното предложение, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за - 15; против - 13; въздържали се – 8, 

предложението не се приема.   
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Поименно гласуване, г-н председател.   
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Поименно гласуване. Колеги, гласуваме ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Въпросът е пак за детските градини, съвсем изпадаме вече в друга 

ситуация.   
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Предложението направено от г-н Гуцанов, точката по “Наука и 

образование” да мине напред и да бъде точка три от дневния ред. 
Оспорвано е гласуването от въпросния господин. Подлагаме го на 
поименно гласуване. Моля за тишина в залата, не чувам отговорите на 
колегите и след малко ще бъдат сърдити.   

Минава, щом г-н Гуцанов го иска. Ще дам думата за отрицателен 
вот, само да обявим резултатите.   

 
Резултати от гласуването: за - 27; против - 3; въздържали се - 14; 

отсъстващи – 7, предложението  се приема. 
  
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Уважаеми г-н Гуцанов. През цялото време се двоумях и почти бях 

готов да подкрепя решението, но си го разтълкувах по друг начин. 
Предложението, според мен в същността си гласи по следния начин: 



колеги, дайте тази полезна точка за града да я гласуваме напред, защото 
след това ще се разотидем. Буквално е това предложението. Сега, чувах 
репликите на г-жа Александрова, която викаше “срам за децата”. Г-жа 
Александрова, мен няма да ме е срам и ако точката беше останала накрая 
аз щях да остана до края и да я гласувам. Щеше да ме е срам да си отида, 
след като тя е гласувана и веднага да се измъкна. И затова гласувах против 
това предложение, защото този съвет в края на краищата трябва да се 
организира и трябва да заработи както трябва.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Севастиянов. Г-н Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Искам да ви гледам в 

очите. Един месец това е първата градина, която един месец не заработва, 
защото децата не могат да влязат вътре, защото на предната сесия не се 
гласуваха средствата, които са необходими, за да заработи детската 
градина. Аз съм щастлив днес, че толкова голям дебат се проведе, този 
дебат днес можеше да бъде избегнат, както и откриването на пустата 
детска градина. Пуста, празна, без деца, която беше открита преди три 
седмици, само благодарение на това, че в залата отсъстваха ... Всеки си 
знае кой е отсъствал. Затова аз мисля, че концентрацията в моментите, в 
които трябва да се решават въпросите, а не след това да бягаме по 
политическата линийка и да се оправдаваме по този въпрос. Затова все пак 
приемам с голямо удоволствие това, че днес всички са си направили 
сметката, че евентуално след обяд ще отсъстват и няма да могат да 
гласуват отново за детската градина, и отново децата няма да ги има в 
детската градина, така както един месец вече ги няма. Ей това е магията. 
Нищо повече. Но все пак виждам, че някои неща постепенно ще 
надделяват. Не си спомням друг случай, в който за детска градина да не е 
гласувано, освен този предния път, а  ако някой много държи ще изчета. Аз 
съм щастлив днес, че ще се гласува, но съм нещастен, защото предния път 
в залата нямахме достатъчно хора даже за кворум, г-н Начков. И ти лично 
искаше да не гласуваме точката, за да не стане провал. А тук групата на 
първия ред, групата която аз оглавявам присъстваше. От начало до край.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Станев, г-н Михайлов. 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Уважаеми колеги, аз съм известен, че възприемам правилника, като 

закон Божи, но този път ще го наруша и ще направя обяснение за 
положителен вот. Групата на “Нашия град” ще гласува за преместването на 



тази точка именно и само защото предложението дойде от групата, което 
трайно и ярко отсъстваше, и заради която на предната сесия не беше 
прието това предложение, което касае децата на нашия град. Възприемам 
това предложение и затова го подкрепихме, като начин на осъзнаване за 
важността на работата на общинските съветници. Благодаря ви.  

 
Пламен НАЧКОВ 

 Аз също съм за положителен вот, но косвено ще отговоря на колегата 
Янко Станев, защото демагогията е хубаво нещо, но тази демагогия, г-н 
Станев ...  

 
 Николай АПОСТОЛОВ  

Моля колегите да не влизат в диалогов режим.   
 
Пламен НАЧКОВ 
... Тази демагогия ... Да, викайте.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Начков, г-н Начков,  не си спомням да сте засегнати лично, че да 

давате такива обяснения.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Не. Демагогията казвам е пределно ясно.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Стига с диалоговите режими. Г-н Станев.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Значи ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Станев, моля Ви. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Значи ние сме чували от устата на г-н Станев, че на тях им била взета 

свободата, останали им само правата, затова аз съм се наслушал поне 15 
години на неговата демагогия. Защото ...  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Начков, не се изказвате по същество на точката.  
  
 
 



Пламен НАЧКОВ 
... няма такъв, който да е впрегнал ... Той е тръгнал от демократични 

сили и къде е стигнал, вижте го.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Начков, много Ви моля. Много Ви моля, това не засяга ... не 

засяга същността. Колеги, в самото начало става много интересно, от което 
аз съм видимо доволен. Гласуваме следващото предложение. В комисията 
по “Финанси и бюджет” да влязат решенията касаещи болницата “Св. 
Анна” и двете комисии от ... и двете предложения за европроекти, които д-
р Радушев е направил. Дали ще запазим тишина или се нуждаем от 
почивка още в самото начало, колеги. Ако няма тишина в залата, да 
излезем в почивка. Г-н Марешки.  

 
Веселин МАРЕШКИ 
Уважаеми колеги, в началото на сесията сме, има такаво значително 

количество гости и журналисти, така че ще ви помоля малко по-възпитано, 
от една страна. От друга страна исках думата, защото разглеждаме 
предложенията за допълнения към финансите и до колкото разбрах едно 
предложение, което е минало в комисията по “Младежки дейности и 
спорт” не е влязло в дневния ред, а пък е важно за хората. Става дума за 
една финансова помощ на ученици, които са учили в едно училище, 
пораснали са с една година и се местят в друго и в момента трябва да 
продължават да спортуват и в залата, в която са започнали да спортуват 
сега трябва да започват да плащат за нея. И молбата ми е да влезе в 
дневния ред и да се гласува тази финансова помощ, като искам да кажа, че 
тя всъщност влиза директно в училището. Т.е. ние с този жест, нали, първо 
ще подпомогнем децата да продължат да спортуват и второ ще 
подпомогнем училището, защото това ще бъде за наем за салона на 
училището.  

    
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли предложен проект за решение? При нас няма. Председателят 

на комисията е срещу мен, не ме е запознал с такива предложения. Кой ще 
направи проекта за решение и къде е той?  

 
Веселин МАРЕШКИ 
Аз ще Ви го донеса след малко, само да го добавим, че да го гледаме 

във финансовата комисия това нещо, пък аз ще имам грижата да Ви го 
донеса проекта.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ами ще го гласуваме, г-н Марешки. Ако има проект на решение. 



Веселин МАРЕШКИ 
Благодаря Ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, гласуваме това, за което ви споменах. Предложенията 

направени към комисията по “Финанси и бюджет” да влязат двете решения 
касаещи “Св. Анна” и предложенията от д-р Радушев за двата европроекта, 
които не касаят финансови средства. Който е съгласен с така направените 
предложения, моля да гласува.  

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

предложението  се приема.  
 
Следващото предложение е на проф. Джагаров, да бъде включена 

точка в дневния ред за разглеждане работата на комисията по 
“Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”. Допълнение ли 
искате да направите? 

  
Николай ДЖАГАРОВ 
Не, не, не. Не за разглеждане. Да докладва комисията. Да докладва 

това, което е възложено с решение на общински съвет. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Джагаров, преди сесията, пред зала и г-н Симеонов, и аз Ви 

казахме, че при нас няма такъв доклад. Какво да гласуваме. Те нямат 
доклад в момента, с който да ни запознаят.  

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Вижте, според мен след четири месеца разследване и като няма 

доклад, те могат никога да не го внесат. Ние като общински съвет трябва 
да контролираме как се изпълняват нашите решения. И Вие като 
председател на Общински съвет първото Ви задължение е да следите това, 
което е решено изпълнено ли е, в срок ли е изпълнено, качествено ли е 
изпълнено. В противен случай аз започвам да си мисля и да си правя други 
изводи. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Разбрах, г-н Джагаров. Колеги, чухте предложението на г-н 

Джагаров да бъде включена точка, в която комисията по “Предотвратяване 
и разкриване на конфликт на интереси” да направи доклад. Аз разбирам, че 
тя не е готова с такъв доклад, ще каже, че не е готова, но нека да гласуваме 
предложението на проф. Джагаров. Който е съгласен, моля да гласува. 
Моля за тишина в залата.  



Резултати от гласуването: за - 14; против - 10; въздържали се – 
12, предложението не се приема.  
 

Николай ДЖАГАРОВ 
Процедурно предложение, поименно гласуване.   
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Така няма и като трета точка да го гласуваме училищата, г-н 

Джагаров. Поименно гласуване. 
 
Панко АНЧЕВ 
Г-н председател, много Ви моля да попитате аз как ще гласувам.   
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Изтървах ли Ви? Извинявам се. И аз съм човек, мога да сбъркам. Не 

ме срам за това.  
 
Панко АНЧЕВ 
За това Ви моля ... За.   
 
Резултати от гласуването: за - 14; против - 18; въздържали се - 12; 

отсъстващи – 7, предложението не  се приема. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Аз мога да направя коментар от резултата от гласуването в няколко 

аспекта. Значи първият, първият най-важен аспект, общинските съветници, 
които гласуваха против това предложение се отказват или не искат да 
изпълнят решението на този общински съвет. Т.е. има решение, което не се 
изпълнява, общинските съветници не ги интересува и гласуват да не се 
докладва. Това е първи коментар. Втори коментар. За такова гласуване 
няма значение какво взима Общинския съвет, т.е. пълна алиенация и 
незаинтересованост как се изпълняват тези решения. Трети коментар. 
Политическа съобразност. Джагаров беше обвинен в конфликт на интереси 
преди повече от четири месеца и до ден днешен, комисията разследва, 
изучава и няма решение, няма предложение. Четвърти аспект, аз сам 
поисках тази комисия да ме разследва, т.е. ние не искаме да кажем кой е 
Джагаров. В смисъл имали конфликт на интереси и аз тъй като помолих, 
значи това е  вече последния, тъй като помолих аз помолих тези, които ме 
обвиниха тогава, има ги в протокола, да ми се извинят, ако случайно няма 
конфликт на интереси. Благодаря ви.  
 
  
 



 Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на проф. Джагаров. Думата поиска председателката на 

комисията по “Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”, 
Цветелина Тънмазова. Заповядайте. 

 
Цветелина ТЪНМАЗОВА 
Г-н Джагаров, съжалявам, че малко закъснях за днешната сесия, за да 

мога да предотвратя тази цялата тирада. Искам да Ви кажа, че ние сме 
разгледали вашият случай и сме стигнали до извода, че няма конфликт на 
интереси във вашата ситуация, няма предпоставки или поне това показват 
документите. Но така или иначе комисията ще заседава следващата 
седмица и ще приготви доклад по вашия случай. Просто това Ви го казвам 
за ваше успокоение на този етап. А по принцип тази комисия не е длъжна 
да излиза с проекторешения за сесия, за това и не е длъжна да докладва 
решенията си тук. Това е, което искам да ви кажа, за да може следващият 
път да нямаме такива пререкания в залата.   

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря Ви. Следващата точка, предложена ...  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Искам да благодаря на г-ца Тънмазова. Само като съвет, може би не 

е тя виновна, но все пак ............ 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 ........ от г-н Панко Анчев, което касае само честа да отпадне 

промяна в състава на съвета на директорите на стопанска и спомагателна 
дейност. Точен ли бях г-н Анчев? Благодаря Ви. Който е съгласен с 
предложението на г-н Анчев, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за - 14; против - 15; въздържали се – 6, 

предложението не се приема.  
 
Гласуваме и последното предложение на г-н Марешки с условието, 

че ще бъде внесен проект за решение касаещо предложението към 
комисията по “Младежки дейности и спорт”. Който е съгласен с така 
направеното предложение от г-н Марешки, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за - 21; против - 0; въздържали се – 11, 

предложението се приема.  
 



Колеги, преминаваме към ... Казах към “Младежки дейности и 
спорт”. Ами към “Финанси” ще го включим, грешка. Гласуваме дневния 
ред точка по точка.  

Колеги, който е съгласен първа точка да остане в дневния ред, моля 
да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Който е съгласен втора точка от дневния ред да бъде, както е 

предложена в дневния ред моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за - 37; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
От тук следва преномериране на точките. Който е съгласен под точка 

с номер три в дневния ред да влезе точката по “Наука и образование”, моля 
да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за - 41; против - 1; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 
 

Общински съвет-Варна прие следния  
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1.  Питания и отговори на питания. 
 /за-29, против-0, въздържали се-0/ 
 
           2. Разглеждане на оспорвания от кмета на община Варна, както 
следва: 

- оспорване с вх.№РД10-9302/129/22.10.2010 г. на решения на 
Общински съвет-Варна №№2595-5, 2596-5, взети по протокол №27 от 
заседание на 06, 07.10.2010 г. 

- оспорване с вх.№ПНО10-9303/183/22.10.2010 г. на решение на 
Общински съвет-Варна №2678-9, взето по протокол №27 от заседание на 
06, 07.10.2010 г. 

- оспорване с вх.№РД10-9302/128/22.10.2010 г. на решение на 
Общински съвет-Варна №2673-8, взето по протокол №27 от заседание на 
06, 07.10.2010 г. 

/за-37, против-0, въздържали се-0/ 
 



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

- разкриване на две целодневни групи в сградата на ул. „Цар Симеон 
I” № 14, като филиал на ЦДГ № 4 „Теменужка”; 

- преобразуване на една яслена група в ОДЗ № 5 „Славейче” в 
целодневна група за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в 
първи клас; 

- разкриване на една полудневна група в ОДЗ № 1 „Маргаритка” и 
една полудневна група в ОДЗ № 12 „Първи юни”; 
 - определяне на такса за право на участие с доклад и/или научно 
съобщение в Националната конференция с международно участие 
“Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век” в размер на 20 
/двадесет/ лева. 

- изменение на чл.34 ал.1 от НОАМТЦУТОВ  
- допълване на раздел VІІ т.7.4 от Приложение №2 към 

НОАМТЦУТОВ   
/за-41, против-1, въздържали се-1/ 
 
4. Разглеждане на покана с вх.№ОС10-9903/35/25.10.2010 г. за 

свикване на извънредно общо събрание на акционерите  в Многопрофилна 
болница за активно лечение „Света Анна-Варна” АД, което ще се проведе 
на 26.11.2010 г. и упълномощаване на представителя на община Варна в 
Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Света Анна-Варна” АД. 
 /за-39, против-0, въздържали се-0/ 
 
 5. Разглеждане на писмо от Областен управител на област Варна с 
вх.№ОС10-0600/20/21.10.2010 г. за учредяване на Асоциация по В и К с 
обхват обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Варна” 
ООД за определяна на представител на община Варна в Общото събрание 
на Асоциацията. 
 /за-39, против-0, въздържали се-0/ 
 
 6. Разглеждане на предложение за промяна в състава на Съвета на 
директорите на „Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД, „Пазари” ЕАД и 
контрольор в „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І 
- Варна” ЕООД. 
  /за-37, против-8, въздържали се-3/ 
 
 7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, 
строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” относно: 
 - съфинансиране на проект 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 финансиран по договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-04/2009/003 в 
рамките на ОП “Регионално развитие 2007-2013” 
 - отказ за съгласуване на ПРЗ на УПИ VІІ – 127 и УПИ с о.т. 294, 
300, 301, 302, 303, 304 кв. 37, план извадка от ПП на ПРЗ к.к. “Св. Св. 
Константин и Елена” 
 - отмяна на решение № 2407-10/24/23,24,30.06.2010г. и съгласува 
ПРЗ на УПИ ІІІ-605, 624 “за жилищно строителство, басейн и трафопост”, 
кв. 20 по ПРЗ на к.к. “Златни пясъци” 
 - допълване на решение № 1404-10-1/15/20.05.2009г. на Общински 
съвет - Варна 
 /за-34, против-0, въздържали се-0/ 
 

8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 
стопанство” относно: 
  - учредяване на безвъзмездно право на ползване на  Основно 
училище „Захари Стоянов” и Математическа гимназия „Д-р Петър 
Берон”  върху  имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, кв. „Чайка”, 20 п.р., блок 50. 
  - учредяване на безвъзмездно право на ползване на ОУ „Иван 
Рилски”   върху следните имоти-частна общинска собственост: 
бул. „Вл. Варненчик”, блок 25, ет.1, 
бул. „Вл. Варненчик”, блок 24, вх. А,  
бул. „Вл. Варненчик”, блок 54, вх. Б, ет. 2 
бул. „Вл. Варненчик”, блок, 23, вх. В, ет. 1 
 - учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Агенция за 
социално подпомагане” за нуждите на дирекция „Социално подпомагане” 
- Варна  върху следните имоти-частна общинска собственост: 

Апартамент № 10 с идентификатор 10135.5502.119.2.5 със застроена  
площ 102,36 кв.м., находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ж.к. 
„Дружба”, бл.11, вх. Б, ет. 1. 

Апартамент № 11 с идентификатор 10135.5502.119.2.6 със застроена  
площ 102,36  кв.м., находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ж.к. 
„Дружба”, бл.11, вх. Б, ет. 1.  
 - даване на съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление 
на Дом за стари хора „Гергана”, имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, КК „Св.Св. Константин и Елена”, Дом за стари 
хора „Гергана”, представляващ земя с площ 7600 кв.м.,  четириетажна 
масивна сграда със застроена площ 780 кв.м., едноетажна сграда-столова и 
кухненски блок със застроена площ 641 кв.м., едноетажна сграда-складове 
със застроена площ 67,50 кв.м., едноетажна сграда-пералня със застроена 
площ 122 кв.м. и 2 броя гаражи със застроена площ 42 кв.м.  



 - учредяване на 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. 
  - вземане на решение провеждане на  търг за продажба с тайно 
наддаване при условията и по реда на НРПУРОИ на колесен трактор 
марка Форд 655, собственост на “Обреди” ЕООД 
  - провеждане на процедура по отписване на имот – публична 
държавна собственост с административен адрес: гр.Варна, ул.”Цар 
Калоян” № 5 
  - даване на съгласие да бъдат бракувани ДМА собственост на 
"Пазари" ЕАД. 
 - одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител за 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 330,00  кв. 
м. идеални части от УПИ № XIV – 387, целия с площ 660,00 кв. м., 
находящ се в община Варна, село Тополи, ул. „Коми” № 10 – А (десет – 
А), кв. 58. 
  - одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, 
във връзка с прекратяване на съсобственост, представляваща   3 921,00 м2 
идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5501.51  целия с площ  
7 179,00 м2, с административен адрес: гр. Варна, район “Аспарухово”, 
„Южна промишлена зона”. 
     - прекратяване на съсобственост на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, район “Аспарухово”, 
„Южна промишлена зона”, представляващ 3 921,00 м2 идеални части от 
ПИ с идентификатор 10135.5501.51. 
  - одобряване на пазарна оценка, във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 
собственост, представляващ  ПИ № 10135.2554.525 с площ  473.00 м2., 
находящ се в гр. Варна, ул. „Дубровник” № 36. 
  - провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Дубровник” № 
36, представляващ ПИ № 10135.2554.525 с площ  473.00 м2. 

  - одобряване на пазарна оценка, във връзка с провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Академик Курчатов” № 30, представляващ  
ПИ № 10135.3515.1730 с площ  803.00 м2. 
  - провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Академик 
Курчатов” № 30, съставляващ ПИ № 10135.3515.1730 с площ  803.00 м2. 
  - одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 



продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Григор Пърличев” № 11 
  - провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Григор 
Пърличев” № 11. 
  - одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител за 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 36,57 кв. 
м. идеални части от ПИ № 10135.2553.710, целия с площ 200,00 кв. м., 
находящ се в гр. Варна, ул. „Бяла мура” № 15  
  - одобряване на пазарна оценка на ограничено вещно право на строеж 
за едноетажна сграда – търговски обект  със застроена площ  170,00 м2  
върху недвижим имот, представляващ ПИ 10135.3512.89,  целия с площ  
362,00 м2, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост” – І-м.р., кв. 4 
  - учредяване на възмездно право на строеж върху общинска земя, 
представляваща ПИ 10135.3512.89,  целия с площ  362,00 м2, находящ се в 
гр. Варна, ж.к. „Младост” – І-м.р., кв. 4. 
  - одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Академик Курчатов” № 30 „а”, представляващ  ПИ № 
10135.3515.1731 с площ  717.00 м2. 
  - провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Академик 
Курчатов” № 30 „а”, представляващ  ПИ № 10135.3515.1731 с площ  
717.00 м2. 
  - одобряване на пазарна оценка, изготвена от експерт оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот  
УПИ ХІ с площ  662.00 м2, находящ се в с. Тополи, ул. „Д-р Липов”, кв. 
19. 
  - провеждане на публичен търг с явно наддаване  за продажба на имот 
частна общинска собственост, находящ се в с. Тополи , ул. „Д-р Липов”, 
кв. 19, УПИ ХІ с площ 662.00 м2 . 

  -одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ  ПИ № 
10135.5504.501 с площ 510,00 м2, находящ се в гр. Варна, кв. 
„Аспарухово”, ул. „Борис Киряков”. 
  - провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. 
„Аспарухово”, ул. „Борис Киряков”, представляващ  ПИ с 
идентификатор № 10135.5504.501 с площ 510,00 м2. 



- одобряване на пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, 
представляващ ПИ № 10135.5403.711, с площ 560,00 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, м.”Боровец-юг” 
  - провеждане на търг с явно наддаване за продажба на  недвижим 
имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, м.”Боровец–
юг”, представляващ ПИ № 10135.5403.711, с площ 560,00 кв.м. 

- възлагане на Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД да проведе 
консултации и ангажира втори процесуален представител, във връзка с 
търговско дело по иск на Фирма “Виа Монеда” ООД срещу “Пазари 
“ЕАД  
 - одобряване на пазарна оценка за недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Виница”, ул. „Морска звезда” 
№ 5, представляващ земя – 405,00 кв. м. идеални части от ПИ № 
10135.2575.950.  
 - одобряване на пазарна оценка за недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, подрайон 16, ул. „Белински” №  7, 
представляващ земя – 145,00 кв. м. идеални части от ПИ № 10135.3515.454. 
 - одобряване на пазарната оценка, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
на 46.00  м2 идеални части от ПИ 10135.2510.1521 целия с площ  924.00 м2, 
с административен адрес в гр. Варна, с.о „Добрева чешма”. 
 - одобряване на пазарна оценка, и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 49.00 м2 идеални части от ПИ 10135.2510.1694, целия с 
площ  258.00 м2, с административен адрес в гр. Варна, с.о „Добрева 
чешма”. 
 - одобряване на пазарна оценка, и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна 
на 25.00 м2  идеални части от ПИ 10135.2554.221 целия с площ  489.00 м2,  
с административен адрес  гр. Варна, ул. „Дубровник” № 39 –А.  

- одобряване на пазарна оценка, и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
на  133,00 м2  идеални части от ПИ № 10135.2575.61 целия с площ 723,00 
м2, с административен адрес  гр. Варна, кв. Виница, ул. „Добри Христов” 
№ 12.  
 - одобряване на пазарна оценка, и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
на 52.00 м2 идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2520.5398, целия с 
площ  792.00 м2, находящ се в гр. Варна, с.о. „Траката”. 

- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане 
на търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, 



представляващ УПИ № ІХ-231, с площ 1061,40 кв.м., находящ се в община 
Варна, с.Константиново, ул.”Мусала” УПИ №ІХ-231, кв.50.  
 - одобряване на пазарна оценка, и вземане на решение за провеждане 
на търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, 
представляващ ПИ №10135.5549.2070, с площ 251,00 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, с.о. “Прибой”.  
 - даване на съгласие за подписване на анекс към Договори за наем № 
Д-8-9200/411/19.05.2008г., № Д-8-9200/412/19.05.2008г. и № Д-8-
9200/413/19.05.2008г., за ползване на павилиони № 75, 84 и 76, находящи 
се  в гр. Варна,  ж.к. „Младост”, Търговски комплекс „Младост І” (зад 
Мебелна палата”).  

- одобряване на пазарна оценка, във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка, с която е определена пазарна стойност на земя  с 
площ  18,13 м2 идеални части от 499,00 м2 , със застроена площ на 
жилищна сграда с идентификатор № 10135.1504.27.11, разположена в 
имот-частна общинска собственост с идентификатор № 10135.1504.27 
целия с площ 6 773,00, находящ се в  гр. Варна, ул. „Радко Димитриев” 
№ 13. 

- отмяна на Решения на Общински съвет – Варна № 2204-5 и 2205-5 
от Протокол № 23/19.05.2010 г., вземане на решение за одобряване на 
пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване  на съсобственост 
чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, представляваща  
169.00кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2575.1454, целия 
с площ  889.00 м2 с административен адрес, кв. Виница, ул. „Обзор” № 18, 
гр. Варна. 

- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, представляващ 9,00 м2 идеални части от ПИ № 10135.5502.46, 
целия с площ  394,00 м2, с административен адрес  гр. Варна, кв. 
Аспарухово, ул. „Белгород” № 7  

- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 10135.5403.3933 с площ 369,00 кв. м., 
находящ се в гр. Варна, м. „Боровец – юг”. 

- вземане на решение за създаване на  Амбулатория Медицински 
център за специализирана медицинска помощ „Очен Медицински 
център Варна” ЕООД с едноличен собственик на капитала „СБОБАЛ-
Варна” ЕООД. 
 /за-34, против-0, въздържали се-0/ 
 

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



  -  допълване на Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на община Варна с нов раздел: IIIА “Провеждане 
на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез 
поемане на дългосрочен общински дълг от община Варна”:   

 - актуализиране на решение №2556-3, т. ІV от протокол № 
26/11,12.08.2010г. за финансиране на инвестиционни обекти с остатъка от 
банков заем 2009г., от облигационен заем 2010г. и получени целеви 
средства за капиталови разходи и трансфери от ПУДООС,  
            - поправка на очевидна фактическа грешка  на т. 1 към решение № 
2696-6/27/06,07.10.2010г. на Общински съвет – Варна. 
          - поправка на очевидна фактическа грешка в чл.79А от Приложение 1 
към „Наредба  за определянето и администриране на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна” по решение №2699-
9/27/06, 07.10.2010 г. 

- отпускане на финансови средства за финансиране на извършения 
ремонт на видеоендоскопската система, модел GIF-XTQ160 Video 
Gastroskope,  собственост на МБАЛ “Св. Анна” Варна” АД и отпускане на 
финансови средства за спешен и неотложен ремонт в абонатна станция на 
Терапевтичен блок на МБАЛ “Св. Анна” Варна” АД. 
 - одобряване подписването на Споразумения за Общинско 
сътрудничество между гр. Варна, Република България, град Ла Рошел, 
Република Франция, и гр.Варна, Република България и Дордрехт, 
Кралство Холандия и Департамент Нор, Република Франция – във връзка 
с кандидатстването на Община Варна с проектни предложения по ОП 
„Административен капацитет”. 
 - съфинансиране на проект 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 финансиран по договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-04/2009/003 в 
рамките на ОП “Регионално развитие 2007-2013” 

- допълване на списъка на длъжностните лица имащи право на 
транспортни разходи, съгласно решение №2015-4, т.VІ от протокол 
№20/17.02.2010 г. 
 /за-40, против-0, въздържали се-0/ 
 

10. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 
дейности и жилищна политика” относно: 
  - намаляване капацитета на Дом за деца, лишени от родителска 
грижа „Другарче” от 59 места на 40 места, считано от 01.11.2010 г. 
  - разкриване на Център за обществена подкрепа с капацитет 40 
места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2010 г. 



 - промяна вида на социалната услуга, както следва: от „Център за 
временно настаняване” на безпризорни деца, делегирана държавна дейност 
с капацитет 15 места, в „Приют” за безпризорни деца, делегирана 
държавна дейност с капацитет 15 места, считано от 01.01.2011 г. 
  - увеличаване на капацитета на „Кризисен център за лица, 
претърпели насилие или жертви на трафик” като делегирана държавна 
дейност от 8 на 10 места, считано от 01.01.2011 г. 
  - увеличаване капацитета на „Център за социална рехабилитация и 
интеграция” на деца с увреждания, като делегирана държавна дейност от 
40 места на 50 места, считано от 01.01.2011 г. 
  - даване на  съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето 
Георги Сабинов Сабинов  от гр.Варна, бул.”Вл.Варненчик” № 38, вх.А, 
ет.4. въз основа на предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
94.А/302/13.09.2010 г. 
  - даване на  съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето 
Антония Пламенова Илиева от гр.Варна, ж.к.”Владислав Варненчик” 
бл.308, вх.4, ет.8, ап.76. във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-10-94.А/269/19.10.2010 г. 
  - даване на  съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето 
Диян Миленов Вътовски от гр.Варна, ул.”Свобода” № 5, ет.6, ап.68  във 
връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
94.M/420/19.10.2010 г.     
  - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата 
Пенка Калинова Александрова и Милен Калинов Александров от гр. 
Варна, ул.”Александър Василев” № 55 във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-9-94.Н/43/19.10.2010 г. 

 - даване на съгласие за разкриване на Приют за бездомни лица с 
капацитет 30 места, делегирана от държавата дейност, считано от 
01.01.2011 г. 

 - приемане на Доклад за анализ на ситуацията и оценка на 
потребностите от социални услуги на територията на Община Варна. 
  - 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. 



  - вземане на решение за не публикуване на личните данни на лицата 
на които се отпуска и не отпуска еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
  /за-39, против-0, въздържали се-0/ 

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

относно:  
- изменение на решение № 391-7/5/19.03.2008г. на Общински съвет-Варна  

- отпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани 
за лечение 
 - неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение 
 /за-38, против-0, въздържали се-0/ 
 

12. Разглеждане на предложения за решения от ПК «Младежки 
дейности и спорт» относно: 
 - приемане на “Наредба за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни 
резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и Световни рекорди”. 
 - отпускане на финансови средства на хандбален клуб „Черно море”. 
 /за-38, против-0, въздържали се-0/ 
 

13. Разглеждане на предложения за решения от ПК «Култура и 
духовно развитие» относно: 
  - даване на съгласие  приходите от входни билети от изложбата – 
атракцион динозаври и паноптикум на природната среда да бъдат 
разпределени както следва: 70% за фирма „Гезавр” – Украйна и 30% в 
приход на делегирания бюджет на Регионален исторически музей Варна и 
за изложбата Танцьорките на Дега във Варна, да бъдат разпределени както 
следва: 40% за Центъра за култура и сътрудничество при Френски 
културен институт – София и 60% в приход на делегирания бюджет на 
Регионален исторически музей – Варна. 
 /за-38, против-0, въздържали се-0 
 
 14. Промени в съставите на ПК, ВрК  и Обществения съвет по 
социално подпомагане към Общински съвет-Варна. 
 /за-36, против-0, въздържали се-0/ 

 
С резултат от гласуването:за-40, против-0, въздържали се-1, 

присъстващите общински съветници приеха окончателния вид на дневния 
ред на ХХVІІІ  -то заседание на Общински съвет-Варна. 
 



 
І. 

По точка първа от дневния ред: 
Питания и отговори на питания. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Искам да поднеса извиненията на г-н кмета, който по лични 

причини днес отсъства от залата. Има ли питания? Павел Христов, 
заповядайте.Да се готви Пламен Начков. 

 
 Павел ХРИСТОВ 
 Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми 

представители на администрацията. Питането ми касае поставянето на 
предпазни колчета по тротоарите около две училища . Едното е първа 
езикова гимназия и другото, преди няколко месеца бях питал за училище 
“Ангел Кънчев” на ул. “Роза”. За първа езикова гимназия, до колкото знам 
има решение на общинския съвет, ако правилно си спомням, но все още не 
са поставени. Моля администрацията да изпълни  това решение. И второто 
ми питане, около ул. “Роза” трябва да стане инцидент, за да поставим 
колчетата или просто можем да го предотвратим, като внесете едно 
предложение тези колчета да бъдат изградени и да се поставят. Благодаря 
ви. 

 
  Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на Павел Христов. Г-н Начков. Г-н кметът Кирил 

Йорданов успя да се включи, за което му благодаря.   
 
 Пламен НАЧКОВ 
 Уважаеми колеги, ще използвам правото си да изразя 

недоволството си от отговорите, които получих по отношение на 
направени от мен питания на предходната сесия. Ще започна първо с 
ремонта на подлеза на “Патриарх Евтимий”. Получих два отговора, единия 
от 19.10 подписан от някой от заместниците на кмета и втори отговор от 
29.10, в който е подписан от кмета се дава разсъждението, което 
получихме на предходната сесия за възможността за допълни средства за 
ремонта на подлезите. Искам да кажа, че частично нещата, като ремонт са 
извършени. В момента се ремонтират стъпалата, но не съм съгласен с 
отговора, че фирмата “Ник канал сервиз” е извършила ремонта на 
отводнителната система. Значи нито ревизионна шахта е вдигната, 
почистена, в момента вчера само тези, които правят стъпалата са 
подмазали около решетките. Така че, ето г-н Йорданов ................ но 
проверете, няма ремонт на отводнителната система. Така. То си личи, 
просто не е мръдната, ревизионните шахти не са пипани и решетките. 



Вторият въпрос, който поставих, да получа информация за изпълнението 
на решение 2524-8/28, 29.07.2010 г. получих отговор подписан от кмета, но 
този отговор преписва конкурсните условия. Значи аз съм се запознал, 
знам ги конкурсните условия, значи кой как ще спечели, ако положи еди 
какво си. Това мен не ме интересува, г-н Йорданов. Аз Ви поставих 
въпроси и те са записано, така както съм ги поставил. Значи единствено от 
отговора разбирам, че фирма “Спец строй” се очаква да спечели, но 
нямаме какви конкретни имоти общината е придобила, цени на имотите, 
степен на завършване, нали. Не, аз казвам в момента отговора е от 28.10, 
нали. Аз съм коментирал с г-жа Трендафилова, затова казвам, че за мен е 
по-важно да стане ясно какви имоти ние сме придобили и изпълняват ли се 
целите на проведения конкурс. И ще влагаме ли в 2011 г. допълнително 
пари за довършване на жилищата, защото те са на мазилка. Аз влизах в 
едното от жилищата, нали. Аз като получа отговора, имам снимки 
направени във Възраждане, ще ви ги покажа. Не случайно го задавам 
въпроса. Така. Надявам се, че допълнително ще получа отговор по този 
конкурс. И искам г-н кмете да Ви сигнализирам, че на ул. “Петър Енчев” в 
частта между “Шипка” и “Иван Вазов”, по средата има около половин 
метър пропадане. Дупка около метър на метър. В момента работниците от 
сградата, която ремонтираха в близост, за да влезе лека кола или 
лекотоварна, дупката е точно по средата на улицата. Като сложите 
паркираните коли, колата трябва да ..., не може да мине през дупката. 
Запълниха я с всякакъв вид отпадъци. Пратете ваши експерти, днеска по 
това нещо, което може би, както Вили Жечев каза ние не сме хора за 500 
лв. Така че мисля, че това е осъществимо, защото и по “Дрин” има такива 
големи дупки, но въпросът е на финансови възможности. Благодаря ви. 

 
  Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-н Начков. Други питания има ли? Г-н Къчев. 
 
 Огнян КЪЧЕВ 
 Благодаря г-н председател. Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н 

заместник кмете, за г-н Жечев става въпрос. Аз благодаря за 
кореспонденцията, която осъществяваме, за поднесените извинения 
относно разминаването за този публичен регистър за озеленените площи 
по чл. 63. И последното писмо, което e адресирано до мен от г-н кмета от 
27.10.2010 г. във връзка с признаването, че такъв подробен опис за 
публичен регистър на озеленените площи по чл. 63, който би трябвало  да 
бъде съставен от 2004 г. не съществува в града и приветствам тази 
загриженост на г-н кмета за изготвянето на регистъра на тези озеленени 
площи, както и актуализация на регистъра на дълготрайната декоративна 
растителност да бъде предложен в бюджет 2011 г. Но това не ме 
удовлетворява, както мен така и всички граждани на този град, които чакат 



този регистър да се случи от 2004 г. Молбата ми е, г-н кмете към Вас да 
подготвите заповед, задание за изготвянето на този регистър независимо, 
че парите още не са гласувани в бюджет 2011 г. Връщам Ви осем години 
назад. През 2002 г. сте издали подобна заповед за задание, за даване ход на 
обществена поръчка, съответните фирми оторизирани да извършат такъв 
регистър да го направят, като тази заповед и това техническо задание може 
да бъде подготвено, още повече че може да ползваме опита от кметство 
“Младост”, в което кметство е изготвен такъв регистър съгласно чл. 63 от 
ЗУТ. Просто във Вашите правомощия e да издадете такава заповед, 
задание повтарям, което ще развърже ръцете и когато се гласува в бюджет 
2011 г. по Ваше предложение, сумата необходима по обществена поръчка 
за осъществяване на този регистър, това да бъде факт. Благодаря ви.  

 
  Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на доц. Къчев. Други питания колеги? Д-р Митковски, 

заповядайте.   
 
 Ивайло МИТКОВСКИ 
 Уважаеми г-н кмете, г-н председател. Във връзка с едно мое старо 

питане, на което бях получил тогава отговор във връзка с ремонта и 
съдебните дела на басейн “Приморски”, искам да благодаря на кмета и на 
общинската администрация, че във възможните срокове завърши отново 
ремонта на този басейн, така че той сега може да се използва и надявам се, 
че общинската администрация и юристите на общината ще вложат 
необходимата енергия да защитят финансовите интереси във връзка с 
предходния некачествен ремонт на басейна и се надявам, че когато 
приключат тези съдебни дела и претенции, ще бъдем запознати с другите 
въпроси, които тогава поставих във връзка с това в края на краищата кой е 
виновен за некачествения ремонт и за не добрата експлоатация. Благодаря 
ви.  

 
  Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на д-р Митковски. Други питания? Моля колегите да 

влязат в залата, тъй като питанията се изчерпаха. В залата присъстват 
малко общински съветници, а предстои да дадем думата на г-н кмета на 
града Кирил Йорданов. Заповядайте г-н кмете.  

 
 Кирил ЙОРДАНОВ 
 Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, уважаеми 

общински съветници, дами и господа. Отговорът на зададените въпроси  
днес няма да отнемат много време. Въпрос на материално изпълнение е 
ремонта на подлеза на “Патриарх Евтимий”. Тук бяха специалистите и при 
предишното питане, и при предишния мой отговор. Предстои да се 



произнесат не само, но и да предприемат необходимото за изправянето на 
отводнителната шахта. Протокола, който Ви е връчен всъщност, на втория 
Ви въпрос защо информацията не е изчерпателна, Теодора Трендафилова 
ми обясни, че поради процедура на обжалване не сме били в състояние да 
Ви изпратим тази информация, която в момента се изготвя и ще Ви бъде 
изпратена. Друга причина няма.  

“Петър Енчев”, улицата, това което е констатирано, като увреждане 
на настилката, г-н Жечев си записва да провери за какво става дума и какво 
можем да направим.  

По отношение на темата, която г-н Къчев надявам се следващите 
няколко сесии по същия начин да дискутираме, все така с интерес и 
активност от Ваша страна. Мога да Ви кажа, че предвиждаме такива 
средства в бюджета, разбира се и конкурс за изпълнител.   

Уважаеми г-н докторе. Ремонтът на басейна закъсня тъкмо поради 
започналата съдебна процедура срещу изпълнители за некачествено 
изпълнение и закъснението се дължи на поредицата от експертизи, които 
трябва да бъдат извършени, за да се констатира именно това нередно 
положение, да се констатира какви са причините, след което разбира се ние 
направихме ремонта. След като фиксирахме, така да се каже, фактическото 
положение и действително басейна вече е в експлоатация, както и с Вас 
говорихме и с други представители на спортната общественост. Съвсем не 
отдавна на басейна, редно е да закупим балон за експлоатацията на 
басейна, по-комфортна експлоатация на басейна целогодишно. 
Предварителни, възложено е такава задача, правят се проучвания, 
предварителното проучване разбира се може да има разлика в това, което 
първоначално стигна до мен, като информация. Не по-малко от 200 хил. лв. 
ще струва закупуването и поставянето на басейна. Около 50-60 хил. лв. на 
година е експлоатацията, поддръжката на този балон, но разбира се трябва 
да го направим. Няма спор, че ще бъдат по-добри условията за спортистите 
с оглед на минимално изискуемата температура на минералната вода, 
особено през зимата. Благодаря ви, успешна работа.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на кмета на града. Павел Христов.  
 
Павел ХРИСТОВ 
Уважаеми г-н кмете, аз като поставих питанията си, Вас ви  нямаше в 

залата. Сега като сте тук първо ще използвам възможността да Ви 
благодаря, тъй като сигнал подаден преди няколко заседания вече е решен, 
става въпрос за улица “Топра Хисар”, за да сме коректни искам да кажа, че 
тя вече е асфалтирана, гражданите са доволни, за което поднасял 
благодарности и ще помоля да отговори те и на моите питания, относно 
колчетата по тротоарите около първа гимназия и “Ангел Кънчев”, на ул. 



“Роза” училището, тъй като там не могат да минават по тротоарите от 
паркирани автомобили. Благодаря ви.  

 
  Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на Павел Христов. Г-н Йорданов, имате думата.  
 
   Кирил ЙОРДАНОВ 
 През годините действително много такива ограничителни мерки за 

паркиране бяха предприети, реализирани, участта на средствата, които 
изградихме не винаги е положителна. Мачкат ги, вадят ги, изкъртват ги и 
т.н. Но специално на тези места, за които Вие говорите известно ни е, че 
има необходимост най-вече с оглед на присъствието на децата и тъй като 
средствата за тази година са изчерпани, току що г-н Жечев ми каза, а и в 
скоба казвам в първата възможност днес, някъде около 13 ч. ще гледаме 
бюджета на неговите мероприятия. Ще ги заложим като средства за 
реализация през следващата година тези две места. За тази година 
средствата са изчерпани.  

 
  Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на кмета на града. Преминаваме към точка втора от 

дневния ред. 
 
       
   
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. 
По точка втора от дневния ред: 
Разглеждане на оспорвания от кмета на община Варна, както 

следва: 
- Оспорване с вх.№РД10-9302/129/22.10.2010 г. на решения на 

Общински съвет-Варна №№2595-5, 2596-5, взети по протокол №27 от 
заседание на 06, 07.10.2010 г. 

- Оспорване с вх.№ПНО10-9303/183/22.10.2010 г. на решение на 
Общински съвет-Варна №2678-9, взето по протокол №27 от заседание 
на 06, 07.10.2010 г. 

- Оспорване с вх.№РД10-9302/128/22.10.2010 г. на решение на 
Общински съвет-Варна №2673-8, взето по протокол №27 от заседание 
на 06, 07.10.2010 г. 

 
Докл.: О.Симеонов-председател ПК „СС” 
            Я.Станев-председател ПК „ФБ” 

 
 
  Николай АПОСТОЛОВ 
 Давам думата на председателя на комисията по “Собственост и 

стопанство” г-н Симеонов да докладва две от оспорванията.  
 
 Орлин СИМЕОНОВ 
 Здравейте колеги и честит празник. Постъпило е оспорване от 

кмета на Община Варна срещу решение на Общинския съвет № 2595-5 и 
2596-5 с протокол от заседание на 06, 07.10.2010 г. С оспорването кмета в 
рамките на своята компетентност е поискал от нас, като общински 
съветници да преразгледаме посочените решения, които той счита за 
незаконосъобразни и да се вземе решение за тяхната отмяна и отново да се 
постави за разглеждане предложение РД-10-9302(51)/19. 05.2010 г. Вие 
имате материалите по делото, там са подробно цитирани атакуваните от 
кмета решения, така че това, което мога да добавя. Значи, в конкретния 
случай, кмета иска да се отмени гласуването от нас решение да се 
предоставят, възможността да се предоставят безвъзмездно за управление 
за срок от 10 години на имоти и вещи ...  

 
   Николай АПОСТОЛОВ 
 Г-н Симеонов, не се чува. Малко по към микрофона. 
 
 Орлин СИМЕОНОВ 
 Аз имам чувството, че самият микрофон нещо не е в ред. Така.  
 
    



   Николай АПОСТОЛОВ 
 Така е добре. 
 
 Орлин СИМЕОНОВ 
 Ако искате да повторя колеги, кажете? 
 
   Николай АПОСТОЛОВ 
 Да, да, да.  
 
 Орлин СИМЕОНОВ 
 Значи, става въпрос за следното. Кмета иска да се преразгледат 

решения 2595-5 и 2596-5 от 06, 07. 10.2010 г., взети нали, взето решение на 
сесия на Общинския съвет, а именно с което е нали, срока за управление на 
имоти и вещи публична общинска собственост, които не са необходими за 
нуждите на органите на общината или на юридическите лица и звена на 
общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за 
управление за срок от 10 години. И на други лица на бюджетна издръжка 
или на общински еднолични търговски дружества с решение на 
Общинския съвет. Конкретният случай, кмета счита това е наше решение 
за не законосъобразно, като излага съображения, които са пред вас в 
материалите, които са по делото, по преписката, така че ще ви моля, който 
има изказвания.  

 
   Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения? Г-н Севастиянов, заповядайте. 
 
 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
 Уважаеми колеги, това решение на Общинския съвет конкретно 

беше взето да предоставим възможност на “Ученическо и столово 
хранене” да продължава да управлява собствеността, която е управлявало 
и до момента и да върши дейността, като ЕАД. Не е тайна, че виждането на 
кмета или може би на администрацията около кмета е то да не е ЕАД, а 
общинско предприятие. Аз не считам, че предложението на Общинския 
съвет е незаконосъобразно и също така не считам, че кмета е човек, който 
може да счита едно съображение дали е законосъобразно или не. Неговото 
мнение е субективно. Законосъобразност по дадено решение взима в края 
на краищата една единствена инстанция в България. В тази връзка, обаче 
той и неговия екип са видели възможност по този начин да атакуват 
предложението. Аз ще ви кажа само една, как да се изразя, един аспект, 
който според мен е полезен общинското предприятие да остане под 
формата си на ЕАД. На всички е известно, че това е политика на 
Общинския съвет още 99 г. насам и всички общински съвети, независимо 
от мнозинствата в тях я поддържат, но вторият аспект по-важен е, че ако 



превърнем това предприятие в общинско предприятие то реално на година 
ще губи по 200-300 хил. лв., които няма от къде да дойдат, освен от 
порциона на хранене на ученици, които то храни в Община Варна. Защо? 
Защото сега в момента предприятието е регистрирано по ДДС, минели 
като общинско предприятие то загубва тази регистрация и преминава към 
регистрацията на Община Варна, т.е. то трябва да си дърпа тези 200-300 
хил. ДДС от общината, а притеснената община със своя бюджет, който в 
никоя година, даже в добрите години, никога не стига, познайте как 
“Ученическо и столово хранене” ще си дръпне ДДС-то обратно и ще може 
да обогати порциона на децата. Това е една доста съществена причина да 
запазим формата ЕАД на “Ученическо и столово хранене”. Благодаря ви.  

 
  Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-н Севастиянов. Г-н Начков. 
  
   Пламен НАЧКОВ 
 Аз по принцип подкрепям предложението на г-н Севастиянов, но 

все пак исках мнението да си каже и председателя на постоянната комисия 
по “Собственост и стопанство”, защото там е гледан този проблем. И 
мисля, че доводът, който Севастиянов изложи е седял поне в последните 7-
8 години на вниманието на Общинския съвет по този проблем и целта за 
създаване на търговското дружество е не да създава тежести на бюджета, а 
ние в период на криза искаме да направим предприятие, което цялата му 
веществена издръжка ще мине от бюджета. Двете неща не са логични в 
процеса на излагане на тезата си. Значи, или го има или го няма. Но аз 
считам, че позицията нашата, която е минала все пак любопитно ми е да 
чуя и колегата за становището. Мисля, че “Ученическо и столово хранене” 
последните години доказа, че може да излезе от кризата, в която беше 
попаднало, защото при ликвидацията пасивите и актовите от това отиват 
на собственика, т.е. на общината. Значи общината ще доплаща, това което 
като задължение ще им остави дружеството.  

 
   Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-н Начков. Докато дава отговор г-н Симеонов за 

съветниците, които са пред зала искам да припомня, че това решение и за 
неговото приемане е необходимо 34 гласа. Грешка, 26 гласа.  

 
 Борислав ГУЦАНОВ 
 26 броя сега. 34 броя са необходими само за приемането.  
 
 Орлин СИМЕОНОВ 
 Благодаря, г-н Гуцанов. Сега по отношение на питането от г-н 

Начков. Значи, аз не мога да изразя друго становище, освен това което ние 



сме взели октомври месец със съответното решение на Общински съвет. 
Това ви го заявявам абсолютно категорично, така че това е моят отговор.  

 
  Николай АПОСТОЛОВ 
 Други мнения и съображения, колеги? Не виждам други мнения и 

съображения колеги. Поименно гласуване колеги. Както е гласувано по 
закон пише в закона. Гласували сме го поименно. Добре. Други мнения и 
съображения виждате ли? Няма. Колеги, предложението е да потвърдим 
нашето решение, което сме гласували предния път. Който е съгласен, моля 
да гласува.  

 
Общ брой присъстващи общински съветници –38 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
2710-2. На основание чл.45, ал.10 от ЗМСМА, във връзка с 

Оспорване от кмета на община Варна с вх.№РД10-9302/129/22.10.2010 г. 
на решения на Общински съвет-Варна №№2595-5, 2596-5, взети по 
протокол №27 от заседание на 06, 07.10.2010 г., Общински съвет-Варна 
потвърждава свои решения №2595-5 и №2596-5. 
 /за-33, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
Следващото оспорване касае “Финанси и бюджет”. Думата на д-р 

Станев. 
 
 Янко СТАНЕВ 
 Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Кмета обжалва 

всъщност отказа ни, а ние не можахме да съберем кворум и гласове за 
точка първа от предишния дневен ред в комисията по “Финанси и 
бюджет”, касаеща кандидатстването по оперативна програма “Регионално 
развитие” за подкрепа на интегрирани планове за градско възстановяване. 
Като нашето участие в размер на 5% или до 50 хил. лв. Ако искате мога да 
зачета отново решенията. Всички си спомняме за какво става въпрос. 
Моето предложение е да приемем тези решения, т.е. да приемем 
оспорването на кмета.  

 
  Николай АПОСТОЛОВ 
 Има мнение, че не се е разбрало. Повторете г-н Станев.  
 
    



Янко СТАНЕВ 
 Чета цялото решение. става въпрос за точка първа от предишния 

Общински съвет в точката “Финанси и бюджет”. Предложение за 
разрешение на общината да се кандидатства с решение на Общински съвет 
да се кандидатства по оперативна програма “Регионално развитие” и във 
втората част, това са 5% наше участие, които са равни на 50 хил. лв. 
Срокът е удължен до 04.01.2011 г. и затова имаме възможност. Иначе 
срокът беше до този месец. Двете предложения за решения са: дава 
съгласие Община Варна да кандидатства с проект за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, подкрепа за интегриране планове за 
“Градско възстановяване и развитие” в рамките на приоритет на ОС 1. 
Устойчиво интегрирано градско развитие, операция 14 от “Подобряване на 
физическата среда и превенция на риска” на оперативна програма 
“Регионално развитие” 2007 – 2013 г. И второ: при одобрение на проекта за 
финансиране и подписването на договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ от оперативна програма “Регионално развитие”, Община 
Варна да осигури собствен принос в размер на 5% до 50 хил. лв. от общата 
стойност на проектното предложение. Средствата за обезпечаване на 
собствения принос да бъдат предвидени в общинския бюджет в 
съответствие с времевия график за изпълнение на дейностите. Ако трябва 
да разясня още един път, истината е, че основният резултат от проекта, 
който ще бъде разработен, че ще помогне да се разработи и реализира 
изработването на плана за развитие на Община Варна. насочено конкретно 
към икономическото, социалното и екологично състояние на града и 
неговото подобряване. Основната цел на схемата е изработване на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Задължително 
е за всяко проектопредложение да има съгласието на Общински съвет да се  
кандидатства с проекта по настоящата схема, по която се декларира, че 
общината ще даде тези 5% собствен принос от общата стойност и както ви 
казах, възможността да кандидатстваме още един път възникна от това, че 
срока за управление, за кандидатстване беше удължен от управляващия 
орган на 04.01.2011 г.  

 
   Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения от г-н Панко Анчев.  
 
 Панко АНЧЕВ 
 Сега, г-н председател, аз съжалявам, че днес толкова често говоря 

по процедурни въпроси, но когато има оспорване на решение на 
Общинския съвет от кмета тези оспорвания трябва да се гледат в комисии. 
Аз уважавам мнението на г-н Станев, но той тук изразява свое лично 
мнение. А това мнение трябва да бъде мнение на постоянната комисия, 
която е внесла предложението в Общинския съвет за решение. така че ви 



моля да спазвате тази процедура, да отпращате оспорванията на кмета до 
съответните комисии и те да се занимават с този проблем и тук да идваме с 
подготвени от тях решения, а не съответните председатели. В случая те 
нямат, те какво повече могат да кажат освен това, което те мислят. 

 
   Янко СТАНЕВ 
 В голяма грешка сте, г-н Анчев. Това е решение на комисията ... 
 
  Панко АНЧЕВ 
 Не съм в грешка. 
 
  Янко СТАНЕВ 
 Голяма грешка сте. Както винаги, разбира се, вие сте демагози. 

Просто на заседание на комисията преди тази сесия решението е взето 
единодушно. На предишното заседание на комисията, аз имам 
пълномощно от комисията и този проект за решение е внесен от 
комисията, с решение на комисията и от мен на предишната сесия. Така че 
разгледана е, има протоколи и съответните документи.  

Оспорването е за негативен резултат.   
 
 Пламен НАЧКОВ 
 Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Аз считам, че в 

приложението, което е подписал кметът е подведен, тъй като в момента 
той обжалва нещо, което го няма. Значи пред кмета ние нямаме решение. 
Значи, г-н Станев, да не почна пак от там от където завърших, нали, 
защото ще Ви стане лошо, нали, притеснявам се. И бъдете търпелив малко, 
нали. Ще ти дам. Недей бърза да налапаш хапчето изведнъж, нали. Така. 
Съвсем сериозно. В нашата група обсъдихме и г-н председател, ние 
предлагаме предложението на кмета, което той е внесъл ние да го 
отхвърлим, а да гледаме в постоянната комисия точката “Финанси и 
бюджет” това, което г-н Станев каза, минато е през комисия и не е събрало 
гласове, но то няма пречка да бъде разгледано.  

 
  Николай АПОСТОЛОВ 
 Гласуваме. Други мнения и съображения? Не виждам. Гласуваме 

предложението на г-н Панко Анчев да отхвърлим предложението 
направено от г-н кмета. Точно ли го казах, г-н Начков? Точно ли го казах? 
Аз казах вашето, вашето гласуваме. Е, грешка на езика. На микрофончето 
да чуят още един път съветниците. 

 
 Пламен НАЧКОВ 
 Отхвърляме предложението и второто решение тази схема, като 

предложение за решение да се разгледа в точката “Финанси и бюджет”. Да. 



   Николай АПОСТОЛОВ 
 Във “Финанси и бюджет”. Други мнения и съображения няма. 

Който е съгласен с предложението на г-н Начков, моля да гласува. Колеги 
вдигнете добре ръцете. Който е за предложението на г-н Начков, моля да 
гласува. И ги задръжте, ако обичате, да ги преброят момичетата. На 
микрофона, ако обичате. 

 
 Панко АНЧЕВ 
 На предното гласуване вашата ръка беше вдигната. Сега защо сте я 

свалили?  
 
   Николай АПОСТОЛОВ 
 Пазех микрофона по този начин. 
 
 Панко АНЧЕВ 
 А, така ли.  
 
   Николай АПОСТОЛОВ 
 Против предложението на г-н Начков.  
 
Резултати от гласуването: за - 11; против - 13; въздържали се – 7, 

предложението не се приема. 
 
Гласуваме предложението, което е внесено от г-н кмета и което 

изложи пред вас г-н Станев. Нужно ли е той да ви го повтори още веднъж. 
Не виждам някой да казва да. Който е съгласен моля да гласува. Задръжте 
да ви преброят. 

 
Резултати от гласуването: за - 24; против - 0; въздържали се – 8, 

предложението не се приема. 
 
Владо ТОНЕВ 
Г-н председателю, оспорвам гласуването. Поименно гласуване 

искам.  
 
  Николай АПОСТОЛОВ 
 Гласуването е оспорено, колеги. Гласуваме предложението 

прочетено от председателя на комисията по “Финанси и бюджет”. 
 
Общински съвет-Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 



 2711-2. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка с 
Оспорване от кмета на община Варна с вх.№ПНО10-9303/183/22.10.2010 г. 
на решение на Общински съвет-Варна №2678-9, взето по протокол №27 от 
заседание на 06, 07.10.2010 г., Общински съвет-Варна приема оспорването 
на решение №2678-9/27/06, 07.10.2010 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против –1, въздържали се –7, отсъстват –13/ 

 
 
Преминаваме към следващото оспорване. Г-н Симеонов, 

заповядайте. 
 
 Орлин СИМЕОНОВ 
 Следващото оспорване на кмета е оспорване вх. РД-10-

9302(128)/22.10.2010 г. със което кмета на Община Варна оспорва решение 
2673-8(27)/06, 07.10.2010 г., като в оспорването си излага мотиви, че когато 
е приемано изменение на чл. 4 от устава на “Градски транспорт” ЕАД е 
пропуснат текста “тролейбусен транспорт на пътници” и тъй като реално 
погледнато ние всички отлично знаем, че “Градски транспорт” ЕАД има и 
тролейбусен транспорт, предложението на кмета е да се добави текста 
“тролейбусен транспорт на пътници 

 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения колеги. Не виждам. Който е съгласен с така 

направеното предложение за допълване на текста “и тролейбусен 
транспорт”, моля да гласува.  

 
Общински съвет-Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
2712-2. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка с 

Оспорване от кмета на община Варна с вх.№РД10-9302/128/22.10.2010 г. 
на решение на Общински съвет-Варна №2673-8, взето по протокол №27 от 
заседание на 06, 07.10.2010 г., Общински съвет-Варна допълва решение 
№2673-8/27/06, 07.10.2010 г. с текста „тролейбусен транспорт на 
пътници” и решението придобива следния вид: 

„На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.221, т.1 от 
ТЗ, чл.13, ал.1, т.1 от Наредба за реда за упражняване правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет-Варна изменя чл.4 от Устава на „Градски 
транспорт” ЕАД, като след изменението същият придобива следния вид: 

Чл.4 Дружеството има за предмет на дейност: Осъществяването на 
автобусен превоз на пътници срещу заплащане, съгласно действащата 



нормативна уредба; тролейбусен транспорт на пътници; ремонтна 
дейност и диагностика на МПС; търговия с гориво-смазочни материали, 
резевни части и гуми; технически услуги и ремонт на автобусни спирки; 
диспечерски пунктове за автобусен транспорт и единни системи за 
комуникация и отчитане разписанията на автобусите в градския транспорт 
и пътнико-потока; разработване на проекти за транспортни схеми и 
разписания; внос и рециклиране на нови и употребявани автобуси.” 

/за-36, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ІІІ. 

По точка  трета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и 

образование” относно: 
- разкриване на две целодневни групи в сградата на ул. „Цар 

Симеон I” № 14, като филиал на ЦДГ № 4 „Теменужка”; 
- преобразуване на една яслена група в ОДЗ № 5 „Славейче” в 

целодневна група за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в 
първи клас; 

- разкриване на една полудневна група в ОДЗ № 1 „Маргаритка” 
и една полудневна група в ОДЗ № 12 „Първи юни”; 
 - определяне на такса за право на участие с доклад и/или научно 
съобщение в Националната конференция с международно участие 
“Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век” в размер на 
20 /двадесет/ лева. 

- изменение на чл.34 ал.1 от НОАМТЦУТОВ  
- допълване на раздел VІІ т.7.4 от Приложение №2 към 

НОАМТЦУТОВ   
 

Докл.:проф.Н.Джагаров-член на ПК „НО” 
 

 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Радослав Коев, г-н Коев моля заповядайте. Председателят на 

комисията по “Наука и образование”. Точка три в дневния ред.  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
За това ли го избрахме? За това ли го избрахме? За това ли сменихме 

професора?  
 

  Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Радослав Коев. Очаквам член на комисията по “Наука и 

образование” да прочете проектите за решение. Дайте комплект от 
решенията по “Наука и образование” на проф. Джагаров.  

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Извинявам се за г-н Коев. Изглежда, че има някакви неотложни 

ангажименти.  
Чете първото предложение на ПК „Наука и образование” 
 
 



 Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения. Евгения Александрова. 
 
 Евгения АЛЕКСАНДРОВА  
 Използвам правото си на мнение и съображение, за да покажа и да 
напътя, и най-вече да обърна внимание на медиите върху нещо, което е точно 
в детските градини и в училищата. /показва моркови/ 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Други мнения и съображения колеги. Който иска може да ги .... 
 
 Евгения АЛЕКСАНДРОВА  
 Всичко, което ние ще кажем в тази зала ще бъде безмислено, ако не 
променим начина на хранене на тези деца, както в детските градини, така и в 
училищата. Това, което виждате в момента се нарича морков, прави се от 
“Ученическо и столово хранене”, раздадено е в руското училище за закуска 
на четвъртокласник, който по една случайност е дете на наш колега, депутата 
Димитър Карбов. А по този начин се хранят нашите деца и знам, че виждам, 
че г-н Янко Станев достатъчно е на ясно и смея да кажа, че фирмите, които 
обслужват това хранене са фирми, които са близки до ДПС. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Г-жо Александрова, това не е по същността на разглеждания въпрос.  
 
 Евгения АЛЕКСАНДРОВА  
 И нямаше време, вие просто не намерихте време, за да го кажем, ето 
показвам го. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Време винаги можем да намерим. 
 
 Евгения АЛЕКСАНДРОВА  
 3 мил. и ½ дава Община Варна за това хранене. Което се храни по този 
начин.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Продължавайте г-н Джагаров. Други мнения и съображения. Г-н 
Станев, не е по същността, нека не изостряме нещата.  
 
 Евгения АЛЕКСАНДРОВА  
 Точно с г-н Коев имахме безкрайно добрата идея, но тя не намери 
изобщо разширение, в това да се види това хранене. Аз Ви уважавам, като 
председател, но Вие това, че примерно не давате възможност човек да изкаже 



една мисъл, която е не по-малко важна, от колкото да открием тази детска 
градина. Важно е как тези деца ще бъдат хранени и гледани.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Други мнения и съображения по същество. Г-жо Александрова, 
разглеждаме .... Мисля, че това е тема на друг разговор.  
 
 Евгения АЛЕКСАНДРОВА  
 Това е тема, която три години я гледам, слушам и нищо не се променя в 
този Общински съвет.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Е,ами да я бяхте разгледали в трите години. 
 
 Евгения АЛЕКСАНДРОВА  
 Е, ми просто съм правила всички възможности и мисля, че има начин 
.... 
  
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, имате ли други мнения и съображения по същността на това, 
което предлага председателя, т.е. представителя на комисията? Г-н 
Севастиянов, заповядайте.  
 
 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
 Въпреки, че Вие не давате думата на колежката Александрова, тя си 
изрази съвсем ясно мнението. Трябва да дадете думата и тези, които имат 
желание и обратната страна да се изкажат при това положение, защото на нея 
просто не можа да й се попречи. Лоялно е и на другите да се даде думата по 
този въпрос.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Заповядайте г-н Станев. 
 
 Янко СТАНЕВ 
 За морковите няма да говоря, архитект Вили Жечев около час и 
половина ме е занимавал заедно с няколко депутати разгледахме този въпрос, 
знаем от къде и за какво става въпрос, като общественици. Така. Морковите 
са проблем на друга партия, както и зелника. Тук става въпрос за детска 
градина, за това процедурно предлагам да гласуваме веднага г-н председател.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Други мнения? Не виждам колеги. Поименно гласуване.  
 



Общ брой присъстващи общински съветници – 45 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
  
 2713-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка 
с чл. 10, ал. 6 от ЗНП, чл. 15, ал. 1 от ППЗНП и по Предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-10-9302(102)02.09.2010 г., Общински съвет 
Варна решава да се разкрият две целодневни групи в сградата на ул. „Цар 
Симеон I” № 14, като филиал на ЦДГ № 4 „Теменужка”. Средствата да 
бъдат осигурени от бюджета на функция „Образование” за 2010 г., дейност 
311 „Целодневни детски градини”.   

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против –1, въздържали се –1, отсъстват –7/ 

 
 Проф.Джагаров чете второто предложение за решение на ПК „Наука 
и образование” 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения. Г-н Марешки.  
 
 Веселин МАРЕШКИ 
 Много се извинявам, специално гласувах против на предишната точка, 
за да спазя процедурата да имам възможност да дам обяснение на 
отрицателен вот. Обаче, никой не ме уважи, така че ще нарушим процедурата 
така или иначе, защото вече прочетохте следващата. Но идеята мие да 
вкараме, като предложение точно този дебат да направим, за това какво се 
случва в “Ученическо и столово хранене” и в ССД, защото явно това е 
някаква тема табу, която води до тук да ги разглеждаме тези моркови. Вижда 
се, че много ревностно се пази тази територия. Кой я управлява тази 
територия, кой носи отговорността, за това с какво храним децата? Защото 
хубаво е да откриваме детски градини и това, ама също така е хубаво да не ги 
тъпчем децата с боклуци. Така че, трябва, идеята ми е да се направи дебат, за 
да се разнище този въпрос,а  не така да го претупваме набързо.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-н Марешки, за обяснението на отрицателен вот. Ще 
включим в следващата сесия специална точка. Мнения и съображения по 
направеното предложение от г-н Джагаров. Няма. Режим на поименно 
гласуване, колеги.  
 



 Общински съвет-Варна прие следното 
Р Е Ш Е Н И Е : 

 
2714-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 

6 от ЗНП, чл. 15, ал. 1 от ППЗНП и по Предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-10-9302(100)02.09.2010 г., Общински съвет Варна 
решава да се преобразува една яслена група в ОДЗ № 5 „Славейче” в 
целодневна група за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в 
първи клас. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на функция 
„Образование” за 2010 г., дейност 311 „Целодневни детски градини”.   

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против –0, въздържали се –0, отсъстват –14/ 

 
 Думата по тема моркови бе поискана от кмета на града, така че 
заповядайте г-н кмете.  
 
 Кирил ЙОРДАНОВ 
 Трябва да се даде отговор на часа. Да ви приветствам идеята в една 
последваща дискусия да изясним обстоятелствата. Трябва да се чуе ясен 
отговор на преносителите на моркови, какво правят в менюто на учениците, 
как стигат до тях, чия е инициативата и ангажимента. Затова беше молбата 
ми, г-н Базитов да отговори на този въпрос, защото иначе и ние на 
оперативка, родител на дете, наш служител донесе моркови, тя вика това ли 
е, което предоставяте на децата. Тогава последва мотивирания отговор на г-н 
Базитов. Моля ви да го изслушате инцидентно. Благодаря ви.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря и аз. Заповядайте г-н Базитов. 
 
 Коста БАЗИТОВ 
 Благодаря г-н председател. Уважаеми общински съветници, длъжен 
съм да дам пояснение за проблема с храненето, за това, защото 
отговорността, която поема Община Варна, заедно с Общинския съвет за 
храненето чрез общинското предприятие ЕАД “Ученическо и столово 
хранене” искам да бъде разграничена от проекта, който осъществяват 
училища и детски градини самостоятелно, чрез проект пред министерството 
на земеделието и за въпросните моркови, става дума за проект на 
министерството на земеделието и спечелен проект от фирми, чрез детските 
градини и училища самостоятелно. Длъжни сме да го кажем това нещо, 
имаме информация за този проблем, веднага се срещнахме с изпълнителите 
на този проект, който не се финансира от бюджета, не се наблюдава от 
бюджета, те кандидатстват, фирмите и организациите кандидатстват по 
специален, вие го знаете този проект, това е около 35 стотинки от 



министерството на земеделието за плод, дава се два пъти седмично, плода е 
упоменат предварително в офертните документи, който трябва да бъде 
предоставен. Въпросният инцидент е станал в една от организациите, която 
дава този плод, за съжаление условията се контролират, това се наблюдава от 
екип на министерството на земеделието и ние не можем да оказваме влияние 
върху този проект на министерството на земеделието. Ако има въпроси съм 
готов допълнително да отговоря.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Имали въпроси към зам. Кмета по образованието? Благодаря Ви г-н 
Базитов. Проф. Джагаров, продължаваме с трета точка.  
 
 
 Общински съвет-Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

  2715-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 
6 от ЗНП, чл. 15, ал. 1 от ППЗНП и по Предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-10-9302(101)02.09.2010 г., Общински съвет Варна 
решава да се разкрие една полудневна група в ОДЗ № 1 „Маргаритка” и 
една полудневна група в ОДЗ № 12 „Първи юни”. Средствата да бъдат 
осигурени от бюджета на функция „Образование” за 2010 г., дейност 311 
„Целодневни детски градини”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –44, против –0, въздържали се –1, отсъстват –6/ 

 
 
 

 2716-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от 
ЗМДТ, и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-10-
9302(225)01.11.2010 г., Общински съвет – Варна определя такса за право 
на участие с доклад и/или научно съобщение в Националната 
конференция с международно участие “Хуманизъм и прагматизъм в 
образованието на XXI век” в размер на 20 /двадесет/ лева. 

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

 2717-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 17 ал. 1, т. 3  
от ЗМСМА и §2 от Закона за изменение и допълнение на ЗНП /бр.78 на 
Държавен вестник от 2010г./ и по Предложение на Кмета на Община 



Варна с вх. № ОС-10-9302(226)01.11.2010 г., Общински съвет – Варна 
изменя чл.34 ал.1 от НОАМТЦУТОВ, както следва: 
 Чл.34./1/ За ползване на детски ясли и детски градини родителите, 
настойниците или семействата на роднини, близки или приемните 
семейства- за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на 
детето дължат месечни такси в размери, определени от Общинския съвет, 
както следва: 

• за седмични детски ясли и детски градини; 
• за целодневни детски ясли и детски градини; 
• за полудневни градини; 
• за предучилищна подготовка на децата в подготвителни групи 

в детските градини месечната такса е за хранене. 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –40, против –0, въздържали се –0, отсъстват –11/ 

 

 

 

 2718-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от 
ЗМДТ, и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9200(656)01.11.2010 г., Общински съвет – Варна допълва раздел VІІ т.7.4 
от Приложение № 2 към НОАМТЦУТОВ по следния начин: 
7.4......................................................................... 
 - за участник за групови изпълнения  10лв  

 Цени за посещение на продукции и постановки 

на школите на ОДК – Варна 

   

 - за вътрешни продукции  2.00лв  

 - за постановки пред варненската общественост  3.00лв  
 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –39, против –0, въздържали се –0, отсъстват –12/ 

 
  
  
 

 
 
 
 



ІV. 

По точка  четвърта от дневния ред: 
Разглеждане на покана с вх.№ОС10-9903/35/25.10.2010 г. за 

свикване на извънредно общо събрание на акционерите  в 
Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна-Варна” АД, 
което ще се проведе на 26.11.2010 г. и упълномощаване на 
представителя на община Варна в Общото събрание на акционерите 
на МБАЛ „Света Анна-Варна” АД. 
 

Докл.: И.Митковски-общински съветник 
 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Д-р Митковски, заповядайте.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми колеги, относно упълномощаването на нашият 

представител на общо събрание на “Многопрофилна болница за активни 
лечение “Св. Ана”, проект за решение общо събрание на 26.11.  

  
Д-р Ивайло Митковски чете предложението за решение. 
 
Значи колеги, става дума, че проекта за дневен ред и предложенията 

се иска увеличаване дела на държавата, а именно на 66, 44%. А на Община 
Варна на 23%. Предполагам, че мнението на Общинския ни съвет, особено 
във връзка с направените през последните 10 години инвестиции в ремонт, 
в апаратура в “Св. Ана” и то без пряко да сме задължени за това, в размер 
над 6 млн. лв., това предложение за мен и за колегите от комисията по 
“Здравеопазване” беше абсолютно нелогично и неприемливо. Така че по 
тази точка предлагаме нашият представител в общото събрание да гласува 
против.  

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Г-н Гуцанов, аз предлагам д-р Митковски да изчете всички точки и 

тогава да ги коментираме.  
  
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Колеги, чухте предложението. Г-н Гуцанов, Вие бяхте първи, 

заповядайте.  
 
 
 



Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги, аз приветствам това решение, което е взела 

комисията на д-р Митковски. Даже се учудвам на арогантността, с която 
другият акционер предлага подобно виждане за вдигане капитала от страна 
на държавата, при положение, че реално тя беше абдикирала. Единствената 
помощ беше в края на предното правителство за 1 млн. и 200 хил. или за 1 
млн. и 400 хил. лв. През цялото време общината е бяла тази, която е 
поддържала окръжна болница или “Св. Ана”, както е по документи. Така 
че аз мисля, че напротив, обратно общината трябва да бъде тази, точно 
това е правилното решение, която да има по-голямото участие. Един път, и 
втори път, цялата територия, земята, на която е разположена окръжна 
болница, тя дори не е в капитала, тя е общинска собственост. Т.е. ние 
имаме и други лостове, и възможности, с които да бъде вдигнат капитала 
на болницата, ако това налагат интересите на гражданите на Община 
Варна, така че категорично ще се подкрепи подобно предложение и се 
надявам, че ще ма диалог с държавата, а не тези неща да бъдат решавани в 
залата на Общинския съвет.  

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Благодаря г-н Гуцанов. Г-н Маринов, заповядайте.  
 
Красимир МАРИНОВ  
Уважаеми г-н председателстващ, аз също искам да споделя две 

изречения.  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Мисля, че проблема е в микрофона, а не в гласа Ви.  
 
Красимир МАРИНОВ  
Ами, очевидно. Искам да споделя нещо, аз намирам за правилно 

втората част на решението за изключително правилна, Община Варна да 
претендира за увеличение на своя си дял, над 51%. Защото това е 
болницата, която обслужва всички спешни случаи на територията на 
варненски окръг. Не виждам как държавата, ако ние им удисаме на акъла и 
си вдигне капитала, с нещо ще помогне да се обслужват тези спешни 
случаи в травматологията и така нататък. Принципно считам, че нашият 
представител отново и отново трябва да поставя въпроса нашият процент 
на капитала да бъде над 51%. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Благодаря Ви г-н Маринов. Други желаещи за изказване или режим 

на гласуване? Добре.  
 



  
Ивайло МИТКОВСКИ 
Преди да гласуваме две думи искам да ви кажа. По принцип, по 

принцип не е чак толкова важно дали една болница е общинска или 
държавна и т.н. Въпросът е как се стопанисва тази болница, как се 
управлява тази болница. За съжаление през години, аз бих подкрепил, 
примерно по предложение да стане изцяло държавна. Стига през години, 
независимо кое правителство, какво мнозинство и т.н., не искам да се 
връщам, е направило нещо за тази болница. За съжаление през годините 
държавата абдикира от своите задължения, като основен акционер точно в 
тази, както каза г-н Маринов, спешна болница на Варна и се достига до 
там, и след малко Янко Станев ще ви предложи отпускане на едни 
елементарни средства, за да може тази, и то от общината, за да може тази 
болница да функционира. Елементарни средства. Аз за това подкрепям и 
правя тези предложение, защото до сега не знам по какви причини, по 
някаква тенденциозност ли, поради забравяне ли, по незнам какво, но 
министерството на здравеопазването забрави тази болница, която е втората 
по големина и единствената спешна на територията на град като Варна, 
което за мен е недопустимо. Г-н Гуцанов каза за тези милион и нещо 
отпуснати по оперативна програма, които извинявайте, но направиха един, 
едно недоносче в този спешен център. В момента той прилича горе – долу 
на пип-шоу. С едни перденца там, ако сте влизали. Може наистина там, 
сложиха се плазми да гледат телевизия чакащите, но това не е спешният 
център на Варна. Така че, колеги предлагам ви тези решения, въпреки че аз 
съм сигурен, че една част от тях няма да бъдат приети от министерството 
на здравеопазването. И преди това, при предното правителство пак се 
опитвахме, с предното мнозинство да накараме тази болница да стане 
общинска, сега се надявам колегите от ГЕРБ да съдействат пред новото 
мнозинство и новото министерство, да се ангажират към тази спешна 
болница на Варна. а не само да променяме бордове на директори, 
изпълнителни директори и т.н. Защото реформата в тази болница се свежда 
до това.  

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Благодаря на д-р Митковски. Така, имаме поредица от гласувания за 

упълномощаване на нашия представител в “Св. Ана”. Така. Който е за 
нашият представител в това дружество да гласува против точка едно, а 
именно предложената промяна в капитала на дружеството, моля да 
гласува.  

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

предложението се приема. 
 



Нашият представител е упълномощен да гласува „против” по точка 
едно от дневния ред.  

Толкова ми съобщават г-н Гуцанов. Бих желал да изпълните моята 
молба да прегласуваме, може би има някаква грешка в преброителите или 
в броенето. Още веднъж, който е за нашият представител да гласува 
против точка едно, а именно увеличаване капитала на дружеството, моля 
да гласува.  

 
С Резултат от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Някаква грешка е станала по трасето с вербалната комуникация.  
Който е за представителя на общината в МБАЛ “Св. Анна” да 

гласува против точка две, а именно предложената промяна в устава на 
дружеството, моля да гласува.  

 
С резултат от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Който е за представителя на общината в МБАЛ “Св. Анна” да 

гласува, както намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите на 
Община Варна, съобразно представения дневен ре на общото събрание на 
акционерите на ЕМБАЛ “Св. Ана”, моля да гласува.  

 
 С резултат от гласуването: за – 40; против - 0; въздържали се – 

0, предложението се приема. 
 
.... и ще го подложа на гласуване. Който е за участие на Община 

Варна с представител в борда на директорите на МБАЛ “Св. Анна” 
определен от Общински съвет, моля да гласува.  

  
С резултат от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
  
И последното решение, ще ви го изчета отново, защото може би сте 

го забравили. Представител на Община Варна в общото събрание на 
акционерите да предложи взимане на решение за увеличаване на дела на 
Община Варна в акционерното дружество пропорционално на вложените 
от общината финансови средства за основен ремонт и придобиване на 
дълготрайни материални активи, в това число медицинска апаратура 
заведена в баланса на Община Варна и възлага на кмета на Община Варна 
в съответствие с изискванията на търговския закон да подготви 
предложение за увеличаване на дела на Община Варна в ЕМБАЛ “Св. Ана” 



– Варна, акционерно дружество. Моля, който е съгласен с това 
предложение да гласува.  

 
 С резултат от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 

0, предложението се приема. 
 
 Благодаря на д-р Митковски. 
 
 Ивайло МИТКОВСКИ 
 Благодаря ви колеги. Само да ви напомня, че подобен дневен ред 

имаше и на предното общо събрание, тогава пак взимахме решения и 
решенията ни бяха пак същите. Надявам се да не би на всяко следващо 
общо събрание на акционерното дружество да трябва да се занимаваме с 
един и същи въпрос, затова пак ви казвам, моля ви използвайте контактите 
и връзките си с министерството на здравеопазването.  
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

2719-4. На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА и чл.7/1/ от Наредбата 
за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с покана вх. № 
ОС-10-9903(35)25.10.2010г., Общински съвет – Варна упълномощава 
представителя на Община Варна д-р Ивайло Симеонов БОЯДЖИЕВ да 
участва в общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за 
активно лечение „Св.Анна”- Варна АД, насрочено за 26.11.2010г. от 11.00 
ч./при липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ, Общото събрание ще се 
проведе на 14.12.2010г. от 11.00ч. / и да гласува по посочените в 
предварително обявения дневен ред с проекто-решения по отделните точки 
от същия, както следва: 
 
         -т.1-  Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: 
Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала 
на дружеството – да гласува „ПРОТИВ” 
         /за-36, против-0, въздържали се-0/ 
         

-т.2 – Промяна в устава на дружеството – проект на Решение: Общото 
събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на 
дружеството -  да гласува „ПРОТИВ” 
 /за-37, против-0, въздържали се-0/ 



 
        -т.3 –  Разни -  както намери за добре, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна, съобразно представения дневен ред на 
Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно 
лечение „Св.Анна”- Варна АД.  
 /за-40, против-0, въздържали се-0/ 
    

 1.Участие на Община Варна с представител в Борда на директорите 
на МБАЛ „Св.Анна”- Варна АД определен от Общински съвет -Варна 
 /за-39, против-0, въздържали се-0/ 
 

 2. Представителя на Община Варна в Общото събрание на 
акционерите да предложи  вземане на решение за увеличаване на дела на 
Община Варна в Акционерното дружество пропорционално на вложените 
от общината финансови средства за основен ремонт и придобиване на ДМА 
в т.ч. медицинска апаратура, заведена по баланса на Община Варна, и 
възлага на кмета на Община Варна в съответствие с  изискванията на ТЗ да 
подготви предложение за увеличаване дела на Община Варна в МБАЛ 
„Св.Анна”- Варна АД.  

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



По точка  пета от дневния ред: 
Разглеждане на писмо от Областен управител на област Варна с 

вх.№ОС10-0600/20/21.10.2010 г. за учредяване на Асоциация по В и К с 
обхват обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – 
Варна” ООД за определяна на представител на община Варна в 
Общото събрание на Асоциацията. 

 
Докл.: Н.Михайлов-зам.председател 

 

 Неделчо МИХАЙЛОВ 

   Разглеждане на писмо от областния управител. Ще си позволя да 

поправя дневния ред. Разглеждане на писмо от областния управител на 

административен център, областен център Варна, това е пълното 

наименование, с вх. № за учредяване на асоциация по водоснабдяване и 

канализация с обхват обособената територия на “Водоснабдяване и 

канализация Варна” ООД, за определяне на представител на Община Варна 

в общото събрание на асоциацията. Ще ви запозная с проекторешението.  

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2720-5-1. На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА, чл.7/1/ от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, чл.10в, т.7, 
чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите и във връзка с покана вх. № ОС-10-
0600 (20)21.10.2010г., Общински съвет – Варна определя представител на 
Община Варна Красимир Минков Маринов, който да участва в Общото 
събрание за учредяване на Асоциация по В и К, при невъзможност да 
участва кмета, при така представения дневен ред. 

/за-38, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
  
 Борислав ГУЦАНОВ 
 Само, г-н председател. За тази точка, която я гласувахме, моля да има 
и още едно допълнение към нея. След като се създаде това сдружение да се 



докладва на Общинския съвет какви са неговите цели и задачи, и да се 
получи разрешение от Общинския съвет за следващите му действия. 
Поради една много проста причина, по този начин, по който в момента го 
създаваме без да му слагаме никакви стемове, в един момент това 
сдружение може да преотстъпи В и К и водата на варненци от тази цена, 
която е в момента да стане в пъти по-скъпа, от това което е сега. Така че, с 
много лека ръка вдигнахме това нещо да стане. Добре, по закон трябва да се 
случи, но нека Общинкия съвет да направим този стем, за който говоря. 
Иначе всеки един, който в момента си вдигна ръката ще носи отговорност 
за това, което може да се случи. Тъй като аз си спомням много добре какво 
беше преди 10 години ВиК, друга политическа партия, която управляваше 
искаха да бъде предоставена на концесия. Това се случи в някои градове и 
цената на водата отиде във възходящ размер, а не в низходящ. Така че този 
проблем е много сериозен, който го поставям и моля за подобна точка.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Има резон, г-н Михайлов.  
 
 Неделчо МИХАЙЛОВ 
 Искам абсолютно да се съглася с мненията и опасенията на г-н 
Гуцанов. Може би точно 25 секунди по-рано трябваше да го направите, за 
да направим допълнение към тази точка, но при следваща сесия бихме 
могли да ги направим това нещо и групата на “Нашият град” ще го 
подкрепи това.  
 
 Борислав ГУЦАНОВ 
 Няма нужда от следващата сесия, г-н Михайлов. Защото изчаках 
това гласуване, за да може то да бъде второ допълнение към това. Няма 
нужда от това нещо. Вие го знаете по-добре и от мен. Не се усмихвайте по 
този начин. Проблемът е много сериозен, гледат ни 400 хил. души След 
това, този председател, който е в момента ще отговаря защо водата на 
варненци е станала еди си каква. Затова нека да не сме като щраусите, 
главата ни да е вътре и да смятаме, че не разбираме за какво иде реч, всеки 
един от нас е наясно. Ако искате ще искам прегласуване и ще го направя по 
този начин, няма никакъв проблем. Нали, ако ще правим апаратни хватки, 
по-добър съм.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Предлагам, г-н Гуцанов, приветствам вашето предложение. 
Формулирайте го още веднъж и да ги гласуваме, извинявам се така че .. Да 
чуят съветниците предложението. Има резон.  
 
  



 Борислав ГУЦАНОВ 
 По закон, поне така се твърди, че е по закон. Не случайно го казвам, 
тъй като се води запис. Да не се окаже, че някой фалшифицира документи. 
Трябва да бъде създадено подобно сдружение, дано да е по закон, защото, 
ако не е така на следващата сесия ще излезе. Да. Затова ние искаме нашият 
представител, който ще бъде в това сдружение да докладва, какво ще бъде 
взетото решение на това сдружение, защото без нашето съгласие той няма 
да може да гласува по какъвто и да е начин. Иначе създава се това 
сдружение, представител, а държавата представител на общината имат 
нужните проценти, за да вкарат ВиК, в каквато схема те преценят, че трябва 
да стане. А да не говорим, че ако са от един и същи плитиче4ски аспект и 
ако има възможност да се оказва натиск и от определени места. Т.е. ние не 
трябва да допуснем варненци да бъдат заложници на подобно нещо, затова 
единствено и само с одобрение на Общински съвет трябва нашият 
представител да взима тези решения и моля това да бъде изрично 
упълномощение от страна на Общинския съвет, независимо дали по закон 
трябва или не трябва. За да няма възможност за тълкуване, защото когато 
говорим за токова големи интереси, тълкуването трябва да остане на страна.  
 
  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Има резон в казаното. Запомнихте го, има желания за изказвания, 
нека да чуем, след това ще гласуваме предложението на г-н Гуцанов. 
Красимир Минков Маринов, заповядайте.  
 
 Красимир Минков МАРИНОВ 
 Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Ако позволите само в 
три изречение, това е по приетият закон за водите в последните дни на 
предишното правителство, с което е разпоредено и записано в закона за 
създаването на тези асоциации. Представител по право е кмета на дадената 
община. Било то община Варна, Девня и т.н., и т.н. В случая това, което 
гласувахме е при невъзможност кмета на общината, който е представител 
по право да участва в това заседание да имаме резервен човек. Аз искам да 
изкажа своята благодарност не толкова по отношение на личност Красимир 
Маринов, а от това, че резервния член не е от партията, която е областният 
управител. Т.е. това, което имаше г-н Гуцанов, като известно притеснение, 
би могло в случая да отпадне. Намирам за коректно неговото предложение, 
но ние трябва да запишем изрично решение, на което вероятно нямаме 
право, кмета да дойте и да съгласува с нас участието си или дневния ред, по 
който трябва да участва. На това нямаме право. Ако на такова събиране 
отиде нашият представител вече имаме право и можем да пишем, че той би 
могъл да гласува единствено и само това, което му вмени Общинския съвет.  



 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Аз мисля, че това е и същността на предложението.  
 
 Борислав ГУЦАНОВ 
 С корекция, независимо дали е кмета, дали е нашият представител 
или хикс, игрек, бе значение, Общинския съвет е този, който дава 
правомощията. Така че, тук няма нужда да тълкуваме нещата, съгласен съм 
с г-н Маринов. Така че съвета е този, който дава пълномощията на нашият 
представител, независимо дали той е кмета, дали сте вие или който ще да е. 
Но това е много важно, повярвайте ми, не се знае какво може да излезе.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-н Гуцанов. Мисля, че той беше достатъчно ясен. 
Съвета да определи правомощията, с които да участва без значение дали е 
кмета или е представителя на Общинския съвет. Други мнения и 
съображения колеги? Не виждам. Предлагам да гласуваме предложението 
на г-н Гуцанов за допълнителен текст в проекта за решение. Който е 
съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.  
 

 Общински съвет-Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

2720-5-2. След създаването на Асоциация по В и К, представителят 
на община Варна в Общото събрание да докладва на Общинския съвет 
какви са неговите цели и задачи, и да получи разрешение /изрично 
упълномощение/ от Общинския съвет за последващи действия и решения 
 /за-31, против-0, въздържали се-0/ 
 

 

 

 

 

            

 

 

 

 



VI. 

По точка шеста от дневния ред.  
Разглеждане на предложение за промяна в състава на Съвета на 

директорите на „Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД, „Пазари” 
ЕАД и контрольор в „Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина І - Варна” ЕООД. 

 
Докл.: Н.Апостолов-председател ОбС 

 
 
 

 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Разглеждане на предложение за промяна в съвета на директорите на 
“Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД, “Пазари” ЕАД и контрольора в 
“Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Варна” 
ЕООД. Проектът за решение, който тук искам да предложа на вашето 
внимание колеги, аз го казах и предния път. След като политическата 
отговорност е на политическа партия ГЕРБ и ние ще отговаряме за това, 
какво се случва в дружеството и морковите и така нататък, аз бих искал да 
прочета следния проект за решение, който да обсъдим и да гласуваме.  
 Мнения и съображения, колеги. Заповядайте.  
 
 Станимира СТАМЕНОВА 
 Уважаеми г-н председател, колеги. Тенденция е да се сменят 
бордовете на директори. Разбирам, че искате поемете политическата 
отговорност за решенията, само че считам и приветстват колегите, т.е. бих 
искала да ме подкрепят от една друга гледна точка да погледнем нещата и 
това е условие на криза. Ние саботираме по този начин работата на 
дружествата си. Един вече стикован колектив, работещ, без никакви 
доводи просто да го сменяме, това е несериозно. За пореден път. Благодаря 
Ви.  
 
  Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря и аз. Други мнения и съображения колеги. Г-н Гуцанов.  
 
 Борислав ГУЦАНОВ 
 Колеги, вие през цялото време коментирахте бордовете на 
директорите в продължение на две години и какви ли не фортиции 
правихте, а сега като гледам си ги сменяте, слагате си политически 
назначения, резултатите се влошават. Повече хора идват на работа в 
общинската администрация, извинявайте, в администрацията на 



Общинския съвет от колкото беше едно време. Просто такова 
противоречие на приказки и на действия, честно ви казвам, съжалявам.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Не бих искал да влизам в диалогов режим. Ако намеквате за броя на 
юристите би трябвало да се справите с броя дела, които са стоварени върху 
Общинския съвет във връзка с “Ален мек”, “Боровец” и т.н., но това е 
друга тема. Достигат 300 бройки. Така че ... 
 
 Борислав ГУЦАНОВ 
 Г-н председател. Точно на мен да го казвате е несериозно. По-добре 
съм запознат от Вас за нещата, за които иде реч. И Вие недейте да влизате 
в диалогов режим.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Други мнения и съображения колеги? Не виждам. Ще помоля 
общинските съветници, които са пред залата да влязат в залата, тъй като 
ще гласуваме съвета на директорите и неговото освобождаване. Колеги, 
който е съгласен с така предложения проект за решение за освобождаване, 
като членове на съвета на директорите изброените лица, моля да гласува. 
Нали ще оспорите след малко.  
 
 Борислав ГУЦАНОВ 
 Няма нужда да оспорвам избиранията и освобождаванията са 
единствено и само поименни.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Адвокат довереника, г-жа Софрониева, нека да ни запознае с точката 
в закона.  
 
 Борислав ГУЦАНОВ 
 Както са избрани, така се и освобождават. Избрани са поименно.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Г-жа Софрониева.  
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Точка девет изисква поименно гласуване.  
 
 Борислав ГУЦАНОВ 
 Много благодаря г-жо Софрониева. 
 
 



 Николай АПОСТОЛОВ 
 Преминаваме към поименно гласуване. Няма напрежение.  
 
 Борислав ГУЦАНОВ 
 25 са г-н председател. 25 са гласовете.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Сега ... Давам отново да проверят, не съм ги броил аз. Проверете 
внимателно. Ще прочета кои са били „за”.  
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 44 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

 2721-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 
връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
освобождава като членове на Съвета на директорите на “Стопанска и 
спомагателна дейност” ЕАД, следните лица: 

- Димитър Милков Иванов 
- Христо Кирилов Димитров 
- Светлан Димов Стоянов 
 /Резултати от поименно явно гласуване: 
за –26, против –16, въздържали се –2, отсъстват –7/ 

 
  
 
 Борислав ГУЦАНОВ 
 25 са. Броиха се горе гласовете. Имате и други протоколи, които 
също са нередовни. Съжалявам г-н Симеонов, ако искате да проверим 
други протоколи, които са фалшифицирани.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Протоколчикът ми даде резултат от гласуването 26. За мен 
решението се приема, можете да го обжалвате, ако не сте съгласни.  
 Предложение за нов съвет на директорите. Има запис г-н Начков, 
можете да проверите и да спечелите. Поименно гласуване нали точно Вие 
ме съветвахте да спазвам ...  Следваща точка ... 
 



 Панко АНЧЕВ  
 Г-н председател имам процедура.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Слушам.  
  
 Панко АНЧЕВ  
 От името на нашата група искаме, когато свърши заседанието и 
подпишете протокола да ни представите препис и аудио записа. Аудио 
записа и препис от протокола, който е подписан от Вас на това заседание ... 
  
 Орлин СИМЕОНОВ 
 В писмен вид.  
 
 Панко АНЧЕВ  
 ... а вероятно ще искаме протоколи и от предни заседания.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Имате, ваше право е, искайте.  
 
 Панко АНЧЕВ  
 Да, ваше задължение е да го удовлетворите.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 До сега, който е поискал не сме му отказали, г-н Анчев.  
 
 Панко АНЧЕВ  
 Имайте го в предвид.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Имам го в предвид. Ще помоля сътрудниците да го направят. 
Следващото предложение.  
 
 Орлин СИМЕОНОВ 
 Г-н председател, много Ви моля да продължим по-нататък работата. 
  
 Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
 Имаше една добра традиция, все пак тези хора да бъдат представени 
и да знаем от коя политическа сила за излъчени. Мисля, че нормално е да 
имаме такава информация. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря Ви. Първи е в списъка г-н Петър Ангелов.  



 Петър АНГЕЛОВ 
 Добър ден на всички. Както вече разбрахте моето име е Петър 
Ангелов, на 35 години, семеен, с две деца. Завършил съм икономически 
университет в град Варна, специалност счетоводство и контрол, степен 
магистър, професионалният ми опит е повече от 10 години в сферата на 
финансите, счетоводната отчетност и контрола, заемал съм различни 
позиции от стажант счетоводител до главен счетоводител, управленски 
позиции и други. Благодаря ви за вниманието.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Политическа сила.  
 
 Петър АНГЕЛОВ 
 ГЕРБ. Политическа партия ГЕРБ. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Други въпроси колеги? Няма, благодаря на г-н Ангелов. Живко 
Калчев Дорийски. 
 
 Живко Калчев ДОРИЙСКИ  
 36 години, семеен с две деца. Технически университет Варна съм 
завършил, електроника и комуникации.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Политическа принадлежност питат.  
 Живко Калчев ДОРИЙСКИ  
 ДСБ.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Други въпроси колеги? Какво работите? 
 
   Живко Калчев ДОРИЙСКИ  
 IT консултант съм. Фирми, компютри и такива неща. Благодаря.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Други въпроси колегите? Няма. Благодаря на г-н Дорийски. Г-н 
Райков.  
 
 Андрей РАЙКОВ 
 Казвам се Андрей Райков, на 30 годни от град Варна, завършил съм 
стопанска академия в град Свищов, специалност счетоводство и контрол, 
степен магистър, имам над 6 години трудов стаж, като главен 
счетоводител, безпартиен съм.  



   
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Други въпроси? Не виждам други въпроси. Преминаваме към режим 
на гласуване, колеги. Този път не е поименно. Както ги предложих тримата 
заедно. Така освободихме ...  Ще изчета проекта за решение отново, за да 
се изясни. Гласуването е поименно. Моля съветниците, които са пред 
залата да влязат, за да няма пак кой какъв глас не е дал.  
 
 Общински съвет-Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

2722-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 
връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
избира за членове на Съвета на директорите на “ Стопанска и спомагателна 
дейност” ЕАД  следните лица: 

- Петър Любомиров Ангелов  
- Живко Калчев Дорийски 
- Андреян Николаев Райков 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против –14, въздържали се –2, отсъстват –8/ 

 
 
 Следващият проект за решение ви чета колеги. Мнения и 
съображения? Г-н Севастиянов, заповядайте.  
 
 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
 Понеже предложението е свързано и със следващото, аз до колкото 
знам се предлага друг човек на негово място, пак от същата политическа 
сила. Искам да седнат и да разяснят защо участва целия Общински съвет 
във вътрешните разправии на тази партия. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-н Севастиянов. Г-жа Евгения Александрова най-
вероятно ще даде отговор.  
 
 Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
 Направили сме наше вътрешно разследване на двете кандидатури, 
тъй като Милен е сравнително нов човек, както и Цветомир. Имали сме 
опита да ги наблюдаваме в работата им и това е въпрос на 
целесъобразност, която е от гледна точка на работата, но е политическо 
решение. Т.е. ние не предлагаме нови хора, а просто смятаме, че единия ще 



е по-полезен в “Пазари”, другия предполагаме ще се справи в медицинския 
център, въпреки, че е  много специфична тази работа. Но пак казвам 
въпрос на целесъобразност.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря. Мисля, че беше ясно. Г-н Бояджиев ли иска думата? 
Заповядайте.  
 
 Ивайло БОЯДЖИЕВ 
 Аз искам да разбера с какво този човек ще бъде полезен в работата 
на спортния диспансер? Какъв специалист е, с какво ще допринесе? 
Икономист, спортен деятел, лекар? Защото там се занимават с доста 
сериозно неща. Включително и с профилактика на социално значими 
заболявания при децата. Това ли ще прави? Не, искам да знам кой е този 
човек, какво е образованието му. Да. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Разбрахме, ще Ви отговори г-жа Александрова. Г-н Марешки най-
вероятно и той ще има подобен въпрос.  
 
 Веселин МАРЕШКИ  
 Не, напротив. Аз ще имам точно обратното предложение. По 
принцип нашите решения тук са, ние да не се месим, както и ние не 
питахме вие кого предлагате, кой е бил в СДС, после в ДПС или ДСБ и с 
какво ще бъде полезен като някакъв специалист ... Ние не сме се месили в 
тези неща и смятам, че нямаме право в момента пък тук да променяме 
принципите си. В този смисъл да направя процедурно предложение да 
минем в режим на гласуване. Благодаря.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Проф. Джагаров бях видял. Ще питалите нещо? Така. Предлагам на 
гласуване предложението на г-н Марешки да приключим с разискванията, 
нали  е точно? Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 
гласува.  
 
 С резултат от гласуването: за - 28; против - 0; въздържали се – 1,  
предложението се приема. 
 
 Преминаваме към режим на поименно гласуване. Ще помоля 
колегите да влязат в залата, поименно гласуване, да няма спорове.  
 
 Общински съвет-Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 



 
2723-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и по предложение вх.№ОС10-
94-8/18/03.11.2010г. от общинския съветник Евгения Александрова, 
Общински съвет – Варна освобождава като член на Съвета на директорите 
на “Пазари” ЕАД, Милен Стоилов Колев.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против –0, въздържали се –0, отсъстват –10,  
не участвав гласуването-1/ 

 
 
 Следващо предложение колеги. Мнения и съображения колеги? Още 
две решения и давам почивка за обяд. Не виждам мнения и съображения. 
Поименно гласуване.  
 
 Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
 Имам въпрос. Можем ли да ги гласуваме заедно, те реално една 
смяна чисто от едното на другото.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Г-жо Александрова, така или иначе ще оспорват, така че нека да са 
отделно.  
 
 Общински съвет-Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

2724-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 
връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и по предложение вх.№ОС10-
94-8/18/03.11.2010г. от общинския съветник Евгения Александрова, 
Общински съвет – Варна избира за член на Съвета на директорите на 
“Пазари” ЕАД, Цветомир Красимиров Грънчаров. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против –1, въздържали се –1, отсъстват –12, 
не участва в гласуването-1/ 

 
   
 
 
 



 Николай ПАШОВ  
 Уважаеми г-н председател, четейки устава на дружеството в чл. 20, т. 
8 е записано, че съвета на директорите може да заседава и да взима 
решения, ако присъстват най-малко трима от неговите членове. Според 
мен би следвало да се промени, да бъде най-малко половината, както го 
изисква търговския закон, затова правя предложение чл. 20, т. 8 да се 
промени и да придобие следното изменение, като вместо трима, най-малко 
трима да се замести с най-малко половината.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения съображения колеги? Това е останало от времето, когато 
борда е бил в състав от пет човека и предложението е коректно за 
изглаждане на тази така, на това несъответствие в устава. Други мнения и 
съображения колеги?  
 
 Панко АНЧЕВ 
 Г-н председател, това предложение не може да се обсъжда сега, ще 
се обсъжда на следващото заседание, да мине през комисията. То не е в 
дневния ред, как така коректно?  
  
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, юриста, адвокат довереник на Общинския съвет казва, че 
няма правни пречки, иска и думата, нека да я изслушаме и ще ... 
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Г-н Анчев, всеки един общински съветник може да внесе 
предложение и няма правни пречки то да не бъде гласувано.  
 
 Панко АНЧЕВ 
 Кога може да бъде внесено предложение за дневен ред, г-жо? Става 
дума за точка от дневния ред. Такава точка нямаме, не сме приели.  
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Става въпрос за устава на въпросното дружество, което беше 
гласувано. 
 
 Панко АНЧЕВ 
 Не става дума за процедура.  
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Аз казвам, че няма правни пречки да бъде гласувано.  
 
 



 Панко АНЧЕВ 
 Не може да няма правна пречка, като правилника казва друго. Как, 
нали гледаме точки по дневния ред, сега, за какво си ....  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги ..... 
 
 Панко АНЧЕВ 
 То е към точката, то не беше в друга точка.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 И това е към точката.  
 
 Панко АНЧЕВ 
 Има ли точка промяна в устава на дружеството? Добре, правилно 
предлагате, ама ..... 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, с гласуване ще открием истината по въпроса .. 
 
 Панко АНЧЕВ 
 Какво гласуване? Вие си спазвайте правилника.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Ще помоля общинските съветници пред зала да влязат, тъй като има 
предложение от общинския съветник Николай Пашов. Да се уточни, в 
правилника на “Пазари” легитимността на заседанията, които провежда 
борда на директорите, общинските съветници пред зала ... Който е 
съгласен с така направеното предложение от г-н Пашов, моля да гласува. 
Извинявам се колеги, г-н Пашов още един път да разясните 
предложението, доста съветници влязоха.  
 
 Николай ПАШОВ  
 Значи, към сега действащият устав е записано, че заседания на 
Съвета на директорите може да заседава и да взима решения, само ако 
присъстват най-малко трима от неговите членове, тъй като съвета на 
директорите е намален от пет на трима, би следвало да бъдат най-малко 
половината. Двама. Двама. Добре,  направих предложение .... 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, гласувахме предложението, който не е съгласен няма да 
гласува. Предложението на г-н Пашов, който е „за”, моля да гласува.    
 



 С резултат от гласуването: за - 17; против - 0; въздържали се – 9, 
предложението не се приема.  
 
 Колеги, в залата виждам .... тук явно има някаква грешка. Виждам 
повече от 26 общински съветника, кой не гласува и какво става? И вие сте 
прав. Ще го обсъдим в комисията.  

 
Ивайло МИТКОВСКИ:  
Уважаеми господин Председател, колеги. Нямам претенции да се 

бъркам в работата на която и да е политическа сила да представя свои 
кандидати за управителни органи на каквито и да е дружества, но 
специално съм много ревнив по отношение на дружество с медицинска 
дейност, като – медицински центрове, ДКЦ-та и т.н. аз ще гласувам 
“против” това и следващото предложение. Първо защото човека който 
предлагат на мястото сегашния е този който го освободихме от “Пазари”. 
Много съм смутен по отношение на поливалентни хора, които разбират от 
всичко. Не го познавам човека, може да разбира от пазари, от медицина и 
от управление на медицински центрове, но освен това предложението ми е 
ако това нещо не мине на една следваща сесия да разгледаме дейността 
априори във общинските да ги кажем здравни заведения, лечебни с друга 
дейност какъвто е “Спортният диспансер”, защото има сведения за хора 
които са се опитвали да се бъркат в оперативното ръководствата на тези 
медицинския центрове от тези контрольори. Така че нека нещата да не ги 
гледам на парче, тогава колегите от “Атака” нямам нищо напротив да си 
предложат този и който и да е друг човек, но нека поне малко от малко да 
не е само съпричастност към някоя политическа сила, но малко от малко да 
разбира от дадена дейност. 
 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Ще ме извините господин Апостолов, но имам толкова високо 

кръвно, и това Ивайло ми го каза и просто бих искала да зная, до момента 
ние сме освободили нашият член от “Пазари” и сме сложили Цветомир пак 
в “Пазари”- така. До тука сме направили това, нали? 

Аз приемам предложението, тъй като е направено от специалист, а не 
просто от политическа група. Нека да изтеглим точката за медицинския 
център за следващата сесия и тоест ние ще си предложим друг човек, 
който наистина ще се постараем да отговаря на изискванията на 
медицинският център. Ревнива съм, тъй както д-р Митковски към 
медицината, така аз съм ревнива към културата и знам че действително 
политиката там не е най-добрия съветник. Моля Ви обаче да не взимаме 
решения в момента, по отношение на друга политическа сила, веднага 
някой може да каже, т.е нека да имаме правото да използваме другата 



сесия ще направим всичко възможно, който да отговаря на необходимите 
показатели 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Чухте предложението на Евгения Александрова. Д-р 

Бояджиев. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Взимам думата само да приветствам това политическо поведение на 

колегите от “Атака”, в този дух се изказах и когато ще предложа дали да го 
обсъждаме дали да го обсъждаме това нещо като промяна. Подкрепям 
мнението на д-р Митковски, надявам се също човека да бъде подходящ и 
да бъде полезен на “Спортният диспансер”. Благодаря. Просто 
поздравявам колегите от “Атака” за политическото им поведение. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
  Благодаря на д-р Бояджиев. И господин Севастиянов и гласуваме 
предложението на Евгения Александрова. 
 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Аз предлагам да минем половината точка. Този човек, който сега 

предлагаме да се изтегли гласуване за него на практика вече е гласувано в 
“Пазари”. Тоест дефакто той става контрольор на две дружества по този 
начин. Тъй, че аз предлагам да гласуваме освобождаването от 
медицинският център пък от там нататък да се решава на следваща сесия, 
каквото и да било. Нямаме основание един човек на две места  контрольор 
да бъде. 
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Има ново предложение да гласуваме. Д-р Липчев. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги. На съвета който беше при Вас г-н Председател. 

Точката и предложението на колежката Александрова беше внесено като 
размяна нали. Така беше. Размяна. Сега малко влизаме в едни по други 
детайл. И то пак в желанието си да им угодим. Нали? И нека да се изяснят 
тези  неща точно? Нямам представя. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, гласуваме предложението на г-н Севастиянов да гласуваме 

освобождаването на Цветомир Красимиров Грънчаров.  
 
 



Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
То е логично, просто съвсем естествено и логично и аз потвърждавам  

че сме заедно с това. Моля Ви в момента да изтеглим точката от гласуване 
и кандидатура на човека в медицинския център. Това Ви моля. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Това улеснява много нещата. Знаете гласуваме поименно 

освобождаването на г-н Цветомир Красимиров Грънчаров.  Нужно ли е да 
го чета наново, мисля че си спомняте? Освобождаване от “Медицинският 
център за рехабилитация и спортна медицина”   

 
Общински съвет-Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

2725-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 
във връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата 
за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и по предложение вх.№ОС10-
94-8/18/03.11.2010г. от общинския съветник Евгения Александрова, 
Общински съвет – Варна освобождава като контрольор в  “Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина I - Варна” ЕООД Цветомир 
Красимиров Грънчаров.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против –0, въздържали се –0, отсъстват –12, 
не участва в гласуването-1/ 

 
Следващото приложение, което отправи г-жа Александрова да 

оттеглим проекта за решение, касаещ избора на Милен Стоилов Колев за 
контрольор в  “Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина”.  

 
С резултат от гласуването: за-26, против-1, въздържали се-4, се 

прие да се оттегли проекта за решение. 
 
Виждам настойчивите погледи на колегите за обедна почивка. Аз 

предлагам, имаме до един часа време. Изморени ли сте вече? Един час 
обедна почивка, в 13:45 започваме колеги. Приятен обяд. 
 
 
 Обявена обедна почивка от 12.45 – 13.45 часа. 
 
 

 



10.11.2010 г./13.50 ч. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме 26 подписа, следователно може да започнем следобедната 

част на двадесет и осмото заседание на Общински съвет. Може би 
присъстват, но не са се подписали Андрей Василев, Анелия Клисарова. 
Подписите достигнаха 31, все пак, ако някой отсъства и е навън. 36 
подписа. Следователно имаме кворум и можем да започнем работа.  

 
 

VІІ. 
  

По точка седма от дневния ред 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” относно: 
 - съфинансиране на проект 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 
финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG161PO001/1.4-04/2009/003 в рамките на ОП “Регионално развитие 
2007-2013” 
 - отказ за съгласуване на ПРЗ на УПИ VІІ – 127 и УПИ с о.т. 294, 
300, 301, 302, 303, 304 кв. 37, план извадка от ПП на ПРЗ к.к. “Св. Св. 
Константин и Елена” 
 - отмяна на решение № 2407-10/24/23,24,30.06.2010г. и съгласува 
ПРЗ на УПИ ІІІ-605, 624 “за жилищно строителство, басейн и 
трафопост”, кв. 20 по ПРЗ на к.к. “Златни пясъци” 
 - допълване на решение № 1404-10-1/15/20.05.2009г. на 
Общински съвет – Варна. 
 

Докл.: В.Тонев-председател ПК 
                           „АСУОРТОНМ” 

 
 Г-н Тонев чете проекта за решение относно съфинансиране на 
проект 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 финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG161PO001/1.4-04/2009/003 в рамките на ОП “Регионално развитие 
2007-2013” 
 



Неделчо МИХАЙЛОВ 
Колеги, желаещи за изказване? Г-н Начков, заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми господин председателстващ. По мое предложение за 

решение, това решение мина в точката по “Финанси и бюджет”.  
 

Неделчо МИХАЙЛОВ 
Да това становище изказа и д-р Станев също като Вас. 

 
 Владимир ТОНЕВ 

Предложението е разгледано и от комисията по финанси и бюджет. 
На комисията по Архитектура присъстваше и председателя на комисията 
за европейско сътрудничество. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Сега в момента председателстващ. Аз лично като общински 

съветник, не бих имал нищо против, нещо което касае доста сериозно нещо 
и е солидно като сума да се гледа в няколко комисии.  Господин Начков, 
до момента това което правите са само констатации? Имате ли някакво 
предложение, или не? В противен случа отиваме в диалог на гласуване. Аз 
съм сигурен, че в момента ние не изглеждаме притеснени. Спокойни сме. 
Всичко е окей. Да. Притежавам нужната психическа устойчивост, за 
разлика от други колеги. Мисълта ми е. Основната мисъл, която 
заобиколихте, мисля че няма смисъл да се гласува това нещо тъй като ще 
се гласува когато се гледат материалите и проекто-решенията  от ПК 
“Финанси и бюджет”. Благодаря. Господин Тонев, склонен съм да се 
съглася с мнението на г-н Нанков, така че преминете към точката. 
 

Владимир ТОНЕВ 
Имате ли го към Вашата точка г-н Станев? Честито. Колеги по 

настояване на председателстващият в мометна, тази точка няма да я 
гледаме сега, ще я гледаме в “Финанси и бюджет”, когато дойде реда на г-
н Станев.  

 
Г-н Тонев чете втория проект за решение. 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Желаещи за изказване? Г-н Начков заповядайте. 
 
 
 
 



Пламен НАЧКОВ  
Аз имам един въпрос към председателя на комисията. Моля да 

разясни какъв е мотива за отказ? Защото в следващото сме приели такъв 
отказ, пък сега ще го потвърждаваме. 

 
Владимир ТОНЕВ 
За кое следващо решение говорите? 

 
Пламен НАЧКОВ 
Ами надолу, както ви върви това. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Може ли за следващото решение, като му дойде времето? 
Неделчо  МИХАЙЛОВ 
Преди всичко, г-н Тонев, ще ви помоля да не влизате в диалогов 

режим, изчакайте г-н Начков да се изкаже и му отговорете. 
 
Пламен НАЧКОВ 
В комисията са присъствали 1/3 от съветниците. Кажете какви са ви 

мотивите, защото на нас само това ни е размножено, нали? Нека да, не 
значи че няма да подкрепим, но нека да ни убедите. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Благодаря на г-н Начков. Г-н Тонев, моля да направи нужните 

разяснения. 
 
Владимир ТОНЕВ 
При подробното разглеждане на подробният устройствен план на 

предложението, проекто-предложението, се установи, че абсолютно 
всички постройки наоколо са с по-ниски параметри. Нормално казаното е 
точка корниз 10, което е етажност 3. Има действително в района, който са с 
максималното разрешено за участъка до 15 метра, но те са които са към 
магистралата. Въпросният парцел граничи с Евсиновград. Всички наоколо 
постройки са с височина кота корниз до 10 м. и отказваме в момента ПУП-
па за съгласуване заради разминаване с параметрите спрямо съседните 
парцели. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Благодаря на г-н Тонев. Гласуването  е явно. Моля  който е съгласен 

с проекта за решение на комисията, да гласува. 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 44 



 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
 
 2726-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО-6412/20.08.2009 г., Общински съвет-Варна отказва съгласуването на 
План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имат/УПИ/ VІІ-
127 „за жилищна сграда” 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”.    

 /за –43, против –0, въздържали се –1/ 
 

Г-н Тонев чете следващия проект за решение. 
 
 
НЕДЕЛЧО МИХАЙЛОВ 
Желаещи за изказване. Г-н Начков, заповядайте. Моля Ви само за 

протокола на микрофона, ако обичате. 
 

Пламен НАЧКОВ 
Отново председателя на комисията и се обръщам към него да обясни 

какво от юни месец до сега сесията се е изменило и налага отмяната на 
решението? Тъй като все пак някаква информация трябва да ни дадете?  

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Г-н Тонев, моля отговор на питането на г-н Начков. 

 
Владимир ТОНЕВ 
При разглеждането на документите и конкретно ПУП в комисията 

преди 30 – ти 6 – ти, когато го гледа общински съвет , и по предположение 
на Красимир Маринов в комисията. Предвид на силното ограничаване на 
възможността на тръбата и пречиствателната станция на Златни пясъци да 
поемат нови обекти, дойде предложение от него и ние го отхвърлихме на 
комисия. Междувременно се входира от предложителите на 
инвестиционното предложение – декларация, че те ще си построят 
собствена локална пречиствателна станция в случай, че до момента на 
въвеждане на обекта в експлоатация, не се осъществи така чаканото 
отдавна и не само от тях, разширение на пречиствателната станция на 
Златни пясъци. И предвид на предложението, което пристигна 
осъвременено благодарение този детайл, разгледахме го в комисията и 



комисията прецени, че нямаме основание за отказване на инвестиционното 
предложение.  

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Благодаря Ви г-н Тонев. Други желаещи за изказвания?  Г-н Минков 

заповядайте. 
 

Красимир МИНКОВ  
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги. Както каза г-н 

Тонев, аз бях вносителя на това предложение да бъде отказано. Какво ми 
дава основание сега пред вас да застъпя противната страна? Основанията 
са две. Първо: Това, че шестте милиона лева, които са необходими за 
заустване на пречиствателна станция, на тръбата на пречиствателна 
станция на една морска миля, вече са в процес на осигуряване доколкото 
на мене ми е известно попълнена е апликационната форма има такова 
споразумение с “В и К” парите да ги получи Община Варна целево, точно 
за това нещо, което по моему ще реше доста сериозна част от проблема. 
Второ: това което предлага фирмата е да изгради собствена 
пречиствателна станция – закона и дава тази възможност и тя също да 
помогне и да пречиства по-голяма част от отпадните си води до техническо 
чисти води. Но ако, колегите съветници биха приели, аз бих сложил още 
една бариера, т.е да приемем така предложеното решение като добавим, че 
обекта ще бъде въведен в експлоатация след разширение на 
пречиствателна станция на Златни пясъци. Тогава мисля, че всички в тази 
зала можем да се обединим към това. Благодаря.  
 

Неделчо МИХАЙЛОВ 
Още желания за изказвания. Г-н Гуцанов заповядайте. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Колеги  има ли наивници в тази зала? Наивници има ли в тази зала? 

За какво говорим в момента? Извинявайте много. Жилищно строителство 
ли ще бъде или хотелска част? Първи въпрос. Втори въпрос: кое промени 
за шест месеца обстоятелствата? Трети въпрос: нека да се разшири тогава 
пречиствателната станция и тогава Общински съвет да вземе това 
решение. Какъв е проблема? Тука какво ще се правим, че не разбираме за 
какво иде реч? Или варненци ще бъдат доволни да се появи още една 
сграда на това място на Златни пясъци? Много ви се моля? Всичко е 
толкова ясно, че чак е срамно.  
 

Неделчо МИХАЙЛОВ 
Благодаря на г-н Гуцанов. Г-жо Александрова, вие желаехте думата, 

след това г-н Начков. 



 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Аз си направих труда, като един човек неспециалист, да се запозная с 

Закона за черноморското крайбрежие. Помолих колеги специалисти да ми 
го обяснят. Изрично ми казаха, че има достатъчно много такива преписки, 
които отдавна стоят в Общинския съвет като предложения и това не е 
единствената. И големия проблем, е че при задължително в чл. 10 на този 
Закон изисква пречиствателната станция да не е локална – това е единия 
въпрос. Вторият въпрос е ако искаме Златни пясъци да стане като Слънчев 
бряг, окей – можем да го направим. Може би някой ще бъде щастлив – 
двама, трима – сигурно, но аз лично дълбоко не искам зад хотел “Астория” 
да има още едно селищно образование на една фирма Пловдивско-
софийска “Бендида”, която има вече в сайт си изнесено бъдещия строеж. И 
си направих труда да отворя този сайт и виждам, че те са направили едно 
голямо селищно образование, точно на склона на свлачищен  район, 
продали са го на руснаци. Искат следващото образование такова – до кога? 
Златни пясъци не е отходно място. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Благодаря на г-жа Александрова. Г-н Начков заповядайте. Да се 

готви г-н Марешки след това. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Ако правилно съм разбрал от изложението на председателя на 

комисията. 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Само моля Ви по-близо до микрофона г-н Начков.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Ако правилно съм разбрал от изложението на председателя на 

комисията едно от нещата което е довело до ново положително решение, е 
наличието на пречиствателна станция, която те ще направят – собствена. 
Така го казахте.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Не наличието, а която ще изградят ако до момента на въвеждането на 

обекта в експлоатация, когато му разреши Министерство на регионалното 
развитие и благоустройство не е изградено разширението, т.е те няма да 
получат разрешение за ползване на въпросния обект докато не му решат 
проблема с каналните води. 

 
 



Пламен НАЧКОВ 
Сега, значи, аз чета предназначението на парцела, нали. Жилищно 

строителство, басейн, трафопост. Никъде, това нещо ще се пренесе след 
това в строителното разрешение. От там нататък след 14 дена ако никоя не 
го обжалва, то влиза в сила. Това което колета Маринов предлога, е 
абсурдно. Нали. Не може в едно строително разрешение в подусловие да се 
записва нещо което никой не знае кога ще стане? И вторият момент е – 
искам да попитам гл. Архитект – има ли практика, защото аз лично съм се 
сблъсквал с проблем с ХЕИ и с “В и К” за узаконяване на такава 
пречиствателна станция. Има ли практика с нормативите които са към 
ХЕИ има противоречие на продукта, който излиза от това 
пречиствателната станцията. Искам да питам, узаконимо ли е ако стигнем 
до този вариант? И какъв начин на изсипване на водите и почистване на 
тази пречиствателна станция, защото там ще има нанос – вътре, за да има 
някаква надеждност, че тези фекалии, няма с една допълнително сложена 
тръба да се изсипват в морето? Нали. Не казвам че не е далеч от 
възможностите, но разглеждам го в добрият вариант, защото навън има 
практика такава, че има локални пречиствателни станции, но дали нашата 
нормативна база съответства с показателите на тези пречиствателни 
станции? Някой ако може да ми отговори!? Предвид това, че той е 
техническото лице, ако няма тоя архитект, ако няма някаква информация, 
няма да се обидя, че няма, но просто това е човека към който бих отправил 
този въпрос. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Благодаря на г-н Начков. Г-н Марешки имахте желание за изказване, 

заповядайте. 
 
Веселин МАРЕШКИ 
На изложението на г-н Маринов, в което той споена, че ще ни даде 

обяснение  защо се е променило неговото становище, от юни ли от кога до 
сега, колегата Симов ме попита, сещаш ли се и аз се напрегнах да се сетя. 
И първите неща които ми изникнаха веднага тука на скорошни 
подсказвания на част от нашите съграждани и колеги, че едни пари се 
разхождат из града, нали  за да узаконим това нещо. Но майната му, че се 
разхождат парите. Майната му на това, дали някой иска отзад зад 
“Астория” да има други жилища или да няма нали. Въпроса е дали е 
законно или не е законно? И ако, аз първо не мисля, че някой инвеститор, 
ще инвестира да направи това нещо и евентуално да чака дали “Златни 
пясъци” ще с и го разшири пречиствателната станция, че тогава той да 
почне да прави нова негова пречиствателна станция, затова ние не трябва 
да слагаме каруцата пред коня и да гласуваме ако  трябва предврително за 
да имат гаранции инвеститорите,ч е ще си получат гласуването от нас, 



точно обратното решение, ако “Златни пясъци” си изгради разширението 
или ако не си изгради пък те си изградят, получат разрешение за 
пречиствателна станция, локална, изградят и я така, тогава ние да сме 
задължени да им гласуваме, ако то е законово и не противоречи на други 
решения да им гласуваме това което искат, а не ние сега те да си го 
построят и после да намерят начин да си го узаконят.  И точно пред 
“Асотрия”, не знам някой дали се разхожда по “Златни пясъци” по алеята 
но точно пред “Асотрия” мирише най-много. От там не можеш да минеш 
без противогаз. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Благодаря на г-н Марешки. Г-н Джагаров заповядайте. 
 
 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Понеже се отдадохме на спомени, аз искам да ви напомня, като 

Общински съветник и предния мандат, ако отворите протоколите ще 
видите, че Джагаров винаги е бил “против” нови строежи в курортите. 
Само искам да напомня, какво ме накара да гласуваме и после беше 
отменено пак с решение на Общински съвет. Същия хотел ”Астория”, 
новият собственик беше поискал да го направи 10 етажа ли 12 етажа и се 
оказа че ние нарушихме закона с решение на Общински съвет. Аз мисля, 
че в момента  ни се предлага по същия начин такова едно решение, което е 
незаконно. Аз не възприемам, тъй като пречиствателната станция на  к-к 
“Златни пясъци”, сме го обсъждали на комисия, и на общински съвет 
повече от десет пъти. Ние все я чакаме тази станция, все отчуждаваме, все 
се появяват нови инвеститори, които са готови да я построят и тя все не 
става. А тука ни убеждават, че някакъв проект е спечелен и тези пари ще 
дойдат  - шест милиона, и ние ще направим нещо?. Ама не можа така в 
бъдеше ние ще направим станцията пречиствателната в бъдеще, а днеска 
хотела – прикрит като жилище ще го направим още догодина. Стига с 
такива предложение за решения? Аз съм “против”. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Добре. Благодаря на г-н Джагаров. Допълнение от г-н Марешки 

заповядайте. Моля ви колеги да вървим към приключване на дебата. 
 
Веселин МАРЕШКИ  
Много се извинявам. Странно е,  първо нали, че един колега, така си 

променя бързо мнението за няколко месеца, но за мене в момента като 
човек много запознат с тематиката там е още по-страшно и при това четох 
последните дни, че не изявявам мнение по въпроса и е нормално след като 



е запознат, но ми е много странно, твърдото замълчаване примерно и ми е 
хубаво да чуя и неговото мнение на колегата Севастиянов. Значи човек, 
който е управлявал таз и знам, че има мнение по въпроса изведнъж сега 
гледаме, единия колега си сменя мнението, другия замълчава и сега ние 
тука анонимно да вдигнем ръчички и да гласуваме нещо, с което да  
превърнем “Златни пясъци” в още по-голямо гето. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Г-н Пашов желаеше думата, моля заповядайте. Г-н Недялков да Ви 

имам ли предвид. Добре. Благодаря. 
 
Николай ПАШОВ 
Уважаеми господин Председател. В края на краищата става въпрос 

за някакъв частен имот, в който трябва да гласуваме някакъв план. Ако са 
спазени всички разпоредби на закона и градоустройствените показатели на 
това, не виждам причина да не го гласувам? Това дали ще има 
пречиствателна станция или няма да има в последствие би повлияло дали 
сградата ще може да бъде въведена в експлоатация или не. А не дали ще 
дали ще бъде гласуван плана или не. Благодаря Ви. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Благодаря г-н Пашов. Г-н Гуцанов имате думата. Моля Ви г-н 

Гуцанов бъдете кратък. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Колеги, общинският съвет е този, който носи отговорностите, какво 

и как ще се случва в града. Така че, имота – частен ли е, държавен ли е, 
други са тези които преценяват какво и как да се направи. Дайте да 
преустановим този цирк. Всички знаем за какво става въпрос, да не си 
заравяме главата в пясъка, да оттеглим точката от дневния ред и да не 
ставаме заложници на различни интереси,  и да ни се смеят хората в града 
за какво става въпрос. 

 
  Неделчо МИХАЙЛОВ 

Г-н Гуцанов, извинявайте, можете ли да останете на микрофона само 
за секунда. Това което направихте приканване ли е или официално 
предложение. 
 

Борислав ГУЦАНОВ 
Официално предложение да се оттегли това безумие. Извинявайте 

много. 
 
 



Неделчо МИХАЙЛОВ 
Благодаря  Ви. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Извинявайте много. Целият съвет се излага. 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Г-н Маринов. Желаехте думата. Заповядайте. 
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Господин Председател, хубаво е все пак. 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Председателстващ. 
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Председателстващ. Дай Боже да станете Председател. Понеже разни 

неща отляво, отдясно  по средата, хубаво е да са ясни две, три неща. ПУП, 
се изработва. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Само ще Ви кажа, че при жив Папа, за новият Папа не се говори. 
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Ще се съобразя за в бъдеще господин председателстващ. Разрешение 

за ПУП, изготвяне на ПУП и одобряване на ПУП се прави от 
Министерството на Регионалното развитие. Строително д.разрешение се 
издава единствено и само от Министъра на Регионалното развитие. 
Заповедта за присъединяване на обекти към пречиствателната станция на 
“Златни пясъци” е подписана от Министъра на Регионалното развитие. 
Така че ни е би следвало да видим, има ли строителна забрана – няма ли, 
има ли нарушения на показатели – няма ли? Това е нашия ангажимент. От 
тука на натъка Министъра е този който може да подпише или да не 
подпише строително разрешение. Хайде сега да не се правим всички на 
незнаещи, не можещи и какво точно, и къде се случва, защото в едно така 
по-близко място, беше включен един обект с над 250 апартамента, в 
пречиствателна станция “Златни пясъци” без да има никаква такава 
възможност са ползва една стара там,  уж имало нещо – нямало е нищо. 
Дали ще издаде разрешение Министъра или няма да издаде си е негово 
право. Нека да не се пишем на по-големи католици от Папата. Благодаря. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Отново стана въпрос за Папата. 



 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз няма да говоря за Конклавът.  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Господин Гуцанов имате думата.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Благодарим Ви господин Михайлов. Ако законодателят имаше нещо 

друго предвид, нямаше да има нужда Общински съвет  да взима решения 
по този въпрос. Така че, хайде дайте да преустановим работата, предлагам 
моето предложение за втори път, да бъде оттеглено от дневния ред 
предложението и да приключим с това безумие.  

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Благодаря господин Гуцанов. Според Правилника времето за 

обсъждане на точката изтече, както и за поставяне на въпроси също. Да 
припомня на колегите, че времето за обсъждане е 5 минути, а поставени 
въпроси към лица и институции, които трябва да говорят е две минути, 
така че преустановяваме по служебен начин обсъжданията и ще подложа 
най-напред на гласува предложението на г-н Гуцанов. Както е по 
Правилник. Точно така г-н Анчев. Моля ви, който е съгласен с 
предложението на г-н Гуцанов, точката която бе прочетена в момента да 
бъде оттеглена от дневния ред да гласува. Благодаря ви.  

 
С резултат от гласуването:за-11, против-8, въздържали се-20, 

предложението на г-н Гуцанов не се приема.  
 

А сега гласуваме въпросната точка. Уважаеми господин Начков, 
обясних Ви, че времето за задаване на въпроси към хора, които биха 
осветлили въпросната тема, беше две минути и то изтече. Моля  Ви 
проверете в Правилника и ще разберете къде са тези времена.  Г-н 
Гуцанов, тъй като не сте на микрофона ще се направя, че не съм Ви чул. Г-
н Главен архитект искате ли да вземете думата? Заповядайте на 
микрофона. 

 
Петър ЙОРДАНОВ 
Мога да кажа, по отношение на процедурата. Министъра на 

регионалното развитие одобрява въпросният подробен план след като е 
съгласуват от Общински съвет. След като Заповедта влезе в сила, главният 
архитект на общината издава разрешение за строеж за сградата, във основа 
на предпоставките заложени в Подробният устройствен план. По 
отношение на декларацията на пречиствателното съоръжение, не можа да 



приема че е съоръжение, защото има техническа разлика между 
пречиствателна станция и пречиствателно съоръжение. Няма форма с 
която изрично да изискам от бъдещият възложител да заложи в проектната 
си разработка наличие, на такова съоръжение. Ако утрешния ден ни 
дойдат със съгласовка, че се присъединяват към канализацията, която 
съществува там, аз нямам форма- юридическа с която да го изискам. Искам 
само да го поясня. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Благодаря на господин Йорданов.  Преминавам в режим на 

гласуване. Моля който е съгласен с проекта за решение на комисията по 
Архитектура, да гласува. Благодаря ви.  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Господин Михайлов, нямахте и двадесет човека в залата, 

извинявайте. Оспорвам гласуването. 
 

Неделчо МИХАЙЛОВ 
Моля Ви в момента обявявам резултата, още не съм го обявил, така 

че моля, Ви не вземайте думата преди да съм завършил г-н Гуцанов. 
Съвсем ясно е на всички че ще има поименно гласуване, така че не бъдете 
толкова нетърпелив.  

 
С резултат от гласуването: за-28, против-14, въздържали се-2, 

проекта за решение се приема. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Оспорвам гласуването и ви моля да не превишаваме нормата на 

наглостта. 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
След поименното гласуване ще направя коментар. Няма да го 

направя сега, ще спазя правилника. Поименно гласуване по проекта за 
решение.  

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
2727-7-1. На основание чл.21, ал.1,  т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет-Варна отменя свое решение № 2407-10/24/23,24,30.06.2010г.   
2727-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД10-9302/70/18.10.2010 г., Общински съвет-Варна съгласува План за 
регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ-605, 624 



“за жилищно строителство,   басейн и трафопост”, кв. 20 по ПРЗ на к.к. 
“Златни пясъци”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –24, против –14, въздържали се –4, отсъстват-9/ 

 Решението не се приема. 
 

 
Господин Бояджиев, предполагам, че желаете обяснение на 

отрицателен вот. Заповядайте. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Няма нищо лошо в инвестиционните намерения, обаче, когато за 

едни хора правим изключение, за нормалния човек ние не можем да се 
произнесем, защото има отказ поради проблемите с пречиствателната 
станция, за всички останали обикновени инвеститори или хора които искат 
да си построят нещо, значи наистина нещо не върви както трябва. А по 
отношение на пречиствателната станция, дали тези шест милиона които в 
момента казва г-н Маринов, че се предвижда да бъдат внедрени и да бъде 
заустването на една миля от брега на морето, не значи че екологичната 
бомба няма да избухне, тя е избухнала, дори се надявам че няма да чуя 
представители, тур оператори това лято избухва четири пъти. Колкото ние  
повече присъединяваме такива инвестиционни намерения без да решим 
големия проблем с пречиствателната станция на “Златни пясъци”, толкова 
повече нашите следващи поколения ще ни обвиняват за това, което сме 
направили с това прекрасно място “Златни пясъци”. Тука се посочи чл. 10 
и би трябвало да стане ясно, че няма как да се направи нали местна 
локална пречиствателна станция, трябва да се ползват мощностите на 
пречиствателната станция на “Златни пясъци – няма как. Да по закон няма 
как. Така че много се радвам, че общинския съвет отхвърли това 
предложение – не говоря наизуст, разбирам го много добре и когато 
пътувате от  “Златни пясъци” към  Кранево само си отворете прозорците на 
луксозните автомобили, нали, за да разберете за какво става въпрос или се 
покъпете на плажа “Нирвана”, малко по-навътре за да ви стане още по-
ясно, за каква екологична бомба става въпрос. Благодаря за вниманието. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Благодаря на г-н Бояджиев. Господин Гуцанов за реплика ли. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Господин Михайлов само към Вас извинения за това, което направих 

преди малко. 
 
 



Неделчо МИХАЙЛОВ 
Благодаря Ви. Приемам извиненията. Господин Йорданов, г-н кмете 

имате желание да вземете думата, заповядайте. Извинявайте господин 
Джагаров, беше преди Вас господин Кмета. 

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Благодаря за възможността. Необичайно присъствах на дискусията 

по тази точка и бих искал да обясня следното. Днес е такъв ден на които се 
говори какво е демокрацията, и едно често повтарящо се мнение днес, то 
старо, струва много. Включително и в разреза на един от най-важните 
ресурси - времето. Някой път е много голяма загуба на време, но някой път 
загубата на това време си струва изключително много. Присъствах на 
дискусията, обяснявам защо. Вчера след края на работния ден трима 
журналисти ме питаха по телефона какви са мотивите да внеса това 
предложение? Към вчерашния ден нямах никакви мотиви, защото нямах 
спомен да е минавало такова приложение от мен. Не съм подписвал такова 
предложение, но то е подписано по надлежен начин от мой заместник, за 
това не съм имал представа, когато ме питаха журналистите, тези които ме 
питаха знаят и пред тях давам отговор на вчерашните им въпроси. Не 
оттеглих днес предложението, което беше вариант, защото това 
означаваше постфактум да изразя недоверия или несъгласие с мотиви, с 
които не съм запознат на колеги от общинския съвет, след като те са го 
подкрепили в комисия, това би било в явно противоречие. Правя 
изказването сега за да не повлияя  върху решението на общинските 
съветници, правя го постфактум и ако бих бил Общински съветник, аз щях 
да бъда в  групата на тези които са против провеждането на това решение – 
същност позиция, която поддържах преди години. Дължах това обяснение 
с равно уважение с всички, които изразиха едно или друго становище, но 
това е както днес подобава да кажем – демокрация. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Благодаря на г-н кмете. Г-н Джагаров заповядайте, имате думата. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Да, аз също благодаря, че ми дадохте думата. В действителност 

днеска победи – господин Йорданов, ако можете за секунда да останете.  
Днеска победи здравия смисъл. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Здравия разум по-скоро. 
 
 
 



Николай ДЖАГАРОВ 
Да и разум. Аз искам за благодаря на главния архитект,че той имаше 

смелостта да цитира точно закона и по този начин той в голяма степен 
предопредели и решението на нашите общински съветници. Благодаря Ви 
господин Йорданов. 

 
  Неделчо МИХАЙЛОВ 

Благодаря на господин Джагаров. Господин Марешки обяснение 
на...? 
 

Веселин МАРЕШКИ 
Положителен вот и при това правене на процедурно предложение, 

което да развесели малко колегите, че се малко се стегнаха, благодаря. По 
принцип когато правя незаконосъобразни и глупави предложения 
получавам пълна подкрепа – не знам защо. За това правя предложение на 
следващата сесия отново да разгледаме този въпрос. Благодаря ви.  

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Продължаваме. Благодаря на господин Марешки. Понякога както 

казвам служебния хумор разведрява. Продължаваме с работата с проекто- 
решенията на ПК “Архитектура”. Господин Тонев заповядайте.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, ако си спомняте на 20 май 2009 година взехме решения, с 

които дадохме частични пълномощия на районните архитекти. Последната 
ми точка от днес  е за допълване на техните правомощия.  
 

Неделчо МИХАЙЛОВ 
Желаещи за изказвания от малкото хора които останаха в залата? 

Останах с впечатление, че някои точки са по-интересни за вас отколкото 
други. Само смея да забележа, че след изключително тежката собственост 
която има да гледаме, имаме да гледаме решения, които са с 2/3. Аз лично 
се надявам да поемете своята отговорност. Желаещи за изказване по 
проекто-решението.  
 

Общински съвет-Варна прие следните 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
 

2728-7. На основание чл.21, ал.1,  т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна допълва свое решение № 1404-10-1/15/20.05.2009г., както следва: 
 4. Промяна на предназначение на обекти по т. 1,2,3 или на част от 
обект, независимо от категорията му по Наредба № 1 за номенклатурата на 



видовете строежи, без промяна предназначението на съществуващи гаражи 
и паркинги за други функции се променя както следва: 

„4. Промяна на предназначение и преустройство на обекти по т. 1,2,3 
или на част от обект, независимо от категорията му по Наредба № 1 за 
номенклатурата на видовете строежи, без промяна предназначението на 
съществуващи гаражи и паркинги за други функции”. 
 Създават се нови т.7 и т. 8, както следва:  
    „7.  Да издават актове за узаконяване съгласно §183 и 184 от ПРЗ 
към ЗИД на ЗУТ за строежите по чл. 137, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 6 или 
мотивиран отказ по ред и условия предвидени в закона. 
  8. Да съгласуват и одобряват инвестиционни проекти и издават 
актове за узаконяване, съгласно §184 от ПРЗ към ЗИД на ЗУТ за 
строежите за които има вече одобрени проекти и издадени разрешения 
за строеж на района, без ограничения на категорията по чл. 137, ал. 1 от 
ЗУТ, или мотивиран отказ по ред и условия предвидени в закона”.  

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



VІІІ. 
 По точка осма от дневния ред 

Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 
стопанство” относно: 
  - учредяване на безвъзмездно право на ползване на  Основно 
училище „Захари Стоянов” и Математическа гимназия „Д-р Петър 
Берон”  върху  имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, кв. „Чайка”, 20 п.р., блок 50. 
  - учредяване на безвъзмездно право на ползване на ОУ „Иван 
Рилски”   върху следните имоти-частна общинска собственост: 
бул. „Вл. Варненчик”, блок 25, ет.1, 
бул. „Вл. Варненчик”, блок 24, вх. А,  
бул. „Вл. Варненчик”, блок 54, вх. Б, ет. 2 
бул. „Вл. Варненчик”, блок, 23, вх. В, ет. 1 
 - учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Агенция за 
социално подпомагане” за нуждите на дирекция „Социално подпомагане” 
- Варна  върху следните имоти-частна общинска собственост: 

Апартамент № 10 с идентификатор 10135.5502.119.2.5 със застроена  
площ 102,36 кв.м., находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ж.к. 
„Дружба”, бл.11, вх. Б, ет. 1. 

Апартамент № 11 с идентификатор 10135.5502.119.2.6 със застроена  
площ 102,36  кв.м., находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ж.к. 
„Дружба”, бл.11, вх. Б, ет. 1.  
 - даване на съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление 
на Дом за стари хора „Гергана”, имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, КК „Св.Св. Константин и Елена”, Дом за стари 
хора „Гергана”, представляващ земя с площ 7600 кв.м.,  четириетажна 
масивна сграда със застроена площ 780 кв.м., едноетажна сграда-столова и 
кухненски блок със застроена площ 641 кв.м., едноетажна сграда-складове 
със застроена площ 67,50 кв.м., едноетажна сграда-пералня със застроена 
площ 122 кв.м. и 2 броя гаражи със застроена площ 42 кв.м.  

 - учредяване на 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. 
  - вземане на решение провеждане на  търг за продажба с тайно 
наддаване при условията и по реда на НРПУРОИ на колесен трактор 
марка Форд 655, собственост на “Обреди” ЕООД 
  - провеждане на процедура по отписване на имот – публична 
държавна собственост с административен адрес: гр.Варна, ул.”Цар 
Калоян” № 5 
  - даване на съгласие да бъдат бракувани ДМА собственост на 
"Пазари" ЕАД. 



 - одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител за 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 330,00  кв. 
м. идеални части от УПИ № XIV – 387, целия с площ 660,00 кв. м., 
находящ се в община Варна, село Тополи, ул. „Коми” № 10 – А (десет – 
А), кв. 58. 
  - одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, 
във връзка с прекратяване на съсобственост, представляваща   3 921,00 м2 
идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5501.51  целия с площ  
7 179,00 м2, с административен адрес: гр. Варна, район “Аспарухово”, 
„Южна промишлена зона”. 
     - прекратяване на съсобственост на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, район “Аспарухово”, 
„Южна промишлена зона”, представляващ 3 921,00 м2 идеални части от 
ПИ с идентификатор 10135.5501.51. 
  - одобряване на пазарна оценка, във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 
собственост, представляващ  ПИ № 10135.2554.525 с площ  473.00 м2., 
находящ се в гр. Варна, ул. „Дубровник” № 36. 
  - провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Дубровник” № 
36, представляващ ПИ № 10135.2554.525 с площ  473.00 м2. 

  - одобряване на пазарна оценка, във връзка с провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Академик Курчатов” № 30, представляващ  
ПИ № 10135.3515.1730 с площ  803.00 м2. 
  - провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Академик 
Курчатов” № 30, съставляващ ПИ № 10135.3515.1730 с площ  803.00 м2. 
  - одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Григор Пърличев” № 11 
  - провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Григор 
Пърличев” № 11. 
  - одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител за 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 36,57 кв. 
м. идеални части от ПИ № 10135.2553.710, целия с площ 200,00 кв. м., 
находящ се в гр. Варна, ул. „Бяла мура” № 15  
  - одобряване на пазарна оценка на ограничено вещно право на строеж 
за едноетажна сграда – търговски обект  със застроена площ  170,00 м2  
върху недвижим имот, представляващ ПИ 10135.3512.89,  целия с площ  
362,00 м2, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост” – І-м.р., кв. 4 



  - учредяване на възмездно право на строеж върху общинска земя, 
представляваща ПИ 10135.3512.89,  целия с площ  362,00 м2, находящ се в 
гр. Варна, ж.к. „Младост” – І-м.р., кв. 4. 
  - одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Академик Курчатов” № 30 „а”, представляващ  ПИ № 
10135.3515.1731 с площ  717.00 м2. 
  - провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Академик 
Курчатов” № 30 „а”, представляващ  ПИ № 10135.3515.1731 с площ  
717.00 м2. 
  - одобряване на пазарна оценка, изготвена от експерт оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот  
УПИ ХІ с площ  662.00 м2, находящ се в с. Тополи, ул. „Д-р Липов”, кв. 
19. 
  - провеждане на публичен търг с явно наддаване  за продажба на имот 
частна общинска собственост, находящ се в с. Тополи , ул. „Д-р Липов”, 
кв. 19, УПИ ХІ с площ 662.00 м2 . 

  -одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ  ПИ № 
10135.5504.501 с площ 510,00 м2, находящ се в гр. Варна, кв. 
„Аспарухово”, ул. „Борис Киряков”. 
  - провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. 
„Аспарухово”, ул. „Борис Киряков”, представляващ  ПИ с 
идентификатор № 10135.5504.501 с площ 510,00 м2. 
- одобряване на пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, 
представляващ ПИ № 10135.5403.711, с площ 560,00 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, м.”Боровец-юг” 
  - провеждане на търг с явно наддаване за продажба на  недвижим 
имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, м.”Боровец–
юг”, представляващ ПИ № 10135.5403.711, с площ 560,00 кв.м. 

- възлагане на Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД да проведе 
консултации и ангажира втори процесуален представител, във връзка с 
търговско дело по иск на Фирма “Виа Монеда” ООД срещу “Пазари 
“ЕАД  
 - одобряване на пазарна оценка за недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Виница”, ул. „Морска звезда” 



№ 5, представляващ земя – 405,00 кв. м. идеални части от ПИ № 
10135.2575.950.  
 - одобряване на пазарна оценка за недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, подрайон 16, ул. „Белински” №  7, 
представляващ земя – 145,00 кв. м. идеални части от ПИ № 10135.3515.454. 
 - одобряване на пазарната оценка, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
на 46.00  м2 идеални части от ПИ 10135.2510.1521 целия с площ  924.00 м2, 
с административен адрес в гр. Варна, с.о „Добрева чешма”. 
 - одобряване на пазарна оценка, и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 49.00 м2 идеални части от ПИ 10135.2510.1694, целия с 
площ  258.00 м2, с административен адрес в гр. Варна, с.о „Добрева 
чешма”. 
 - одобряване на пазарна оценка, и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна 
на 25.00 м2  идеални части от ПИ 10135.2554.221 целия с площ  489.00 м2,  
с административен адрес  гр. Варна, ул. „Дубровник” № 39 –А.  

- одобряване на пазарна оценка, и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
на  133,00 м2  идеални части от ПИ № 10135.2575.61 целия с площ 723,00 
м2, с административен адрес  гр. Варна, кв. Виница, ул. „Добри Христов” 
№ 12.  
 - одобряване на пазарна оценка, и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
на 52.00 м2 идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2520.5398, целия с 
площ  792.00 м2, находящ се в гр. Варна, с.о. „Траката”. 

- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане 
на търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, 
представляващ УПИ № ІХ-231, с площ 1061,40 кв.м., находящ се в община 
Варна, с.Константиново, ул.”Мусала” УПИ №ІХ-231, кв.50.  
 - одобряване на пазарна оценка, и вземане на решение за провеждане 
на търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, 
представляващ ПИ №10135.5549.2070, с площ 251,00 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, с.о. “Прибой”.  
 - даване на съгласие за подписване на анекс към Договори за наем № 
Д-8-9200/411/19.05.2008г., № Д-8-9200/412/19.05.2008г. и № Д-8-
9200/413/19.05.2008г., за ползване на павилиони № 75, 84 и 76, находящи 
се  в гр. Варна,  ж.к. „Младост”, Търговски комплекс „Младост І” (зад 
Мебелна палата”).  

- одобряване на пазарна оценка, във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка, с която е определена пазарна стойност на земя  с 
площ  18,13 м2 идеални части от 499,00 м2 , със застроена площ на 



жилищна сграда с идентификатор № 10135.1504.27.11, разположена в 
имот-частна общинска собственост с идентификатор № 10135.1504.27 
целия с площ 6 773,00, находящ се в  гр. Варна, ул. „Радко Димитриев” 
№ 13. 

- отмяна на Решения на Общински съвет – Варна № 2204-5 и 2205-5 
от Протокол № 23/19.05.2010 г., вземане на решение за одобряване на 
пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване  на съсобственост 
чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, представляваща  
169.00кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2575.1454, целия 
с площ  889.00 м2 с административен адрес, кв. Виница, ул. „Обзор” № 18, 
гр. Варна. 

- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, представляващ 9,00 м2 идеални части от ПИ № 10135.5502.46, 
целия с площ  394,00 м2, с административен адрес  гр. Варна, кв. 
Аспарухово, ул. „Белгород” № 7  

- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 10135.5403.3933 с площ 369,00 кв. м., 
находящ се в гр. Варна, м. „Боровец – юг”. 

- вземане на решение за създаване на  Амбулатория Медицински 
център за специализирана медицинска помощ „Очен Медицински 
център Варна” ЕООД с едноличен собственик на капитала „СБОБАЛ-
Варна” ЕООД. 
  

Докл.: О.Симеонов-председател ПК „СС” 
 

 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Преминаваме към точка седма, грешка, точка осма от дневния ред. 

Разглеждане на предложения за решения от ПК “Собственост и 
стопанство”. Давам думата на Председателя на комисията.  Заповядайте.  

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Здравейте колеги. Само ще моля да имате предвид всички колеги, 

включително и тези които са отвънка пред залата, започват четения на 
проекти за решения на комисията по “Собственост и стопанство”, които 
касаят учредяване на безвъзмездно право на ползване, което безспорно се 
взима с квалифицирано мнозинство. Ще помоля колегите, които по 
принцип са извън залата, при гласуване да бъдат така добри да присъстват 
в самата зала. 



 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Аз виждам, че ние нямаме кворум – първо, а пък да не говорим за 34 

човека. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля квесторите да проверят кворума.  Двадесет и осем човека в 

залата. Имаме кворум, но безвъзмездните гласувания са с тридесет и 
четири гласа, което означава, че съветниците пред залата трябва да влязат.  

 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Ако сте съгласни да направим пет минути почивка в името на просто 

по-лека работа. Аз не желая да се налагам, но просто предлагам. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колегите пред залата, ще влязат ли за безвъзмездните гласувания? 

Моля съветниците да влязат в залата. Точките изискват тридесет и четири 
гласа. Доцент Трошев. 

 
Константин ТРОШЕВ 
Господин Председател, наистина има някакво колебание в  

присъствието. Аз Ви моля от името на нашата група за  15 минути почивка, 
която да  доведе до организиране на кворума.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
15 минути почивка от името на ПП “Герб”. Драгомир Дончев. 
 
Драгомир ДОНЧЕВ 
Колеги, който е в залата, само държа да ви кажа, значи още на 

следващото заседание, смятам да внеса едно предложение за промяна в 
Правилника с което подобни поведения ще се санкционират. Може да ни 
са малки заплатите, но дори и с малко това ще е някакво макар и малко 
възмездие за гражданите на града, за това безхаберие, което цари тука. 
Благодаря ви. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Почивка колеги до 15.15 часа.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Бях навън сред колегите, всички единодушно казаха да влизаме и да 

почваме за да можем да завършим сесията днес, поради поети 
ангажименти от съветниците утре. Така че заповядайте в залата. 
Продължаваме с точките по “Собственост и стопанство”. Имаме гласуване 



на безвъзмездно право на ползване, нужни са тридесет и четири гласа, ако 
няма по-добре да не ги гледаме. Ще помоля момичетата да проверят 
кворума, за да знаем дали да дадем нова почивка колеги, ако няма кворум. 
Очаквам кворума колеги. Няма да подканям никого.  Двадесет и шест 
общински съветника в залата. Имаме кворум можем да започнем работа. 
Давам думата на председателя на комисията по “Собственост и 
стопанство” господин Орлин Симеонов. 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
 2729-8. 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.2 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № Д-3-9200/590/03.09.2010г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на  Основно училище 
„Захари Стоянов” и Математическа гимназия „Д-р Петър Берон”  върху  
имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Чайка”, 20 
п.р., блок 50, представляващ три помещения, коридор и сервизни помещения 
със застроена площ 101 (сто и един) кв.м., разположени в подблоковото 
пространство на 5-етажен жилищен блок – предмет на АОС № 23/02.12.1996г. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на Основно училище 
„Захари Стоянов” и Математическа гимназия „Д-р Петър Берон”   за 
образователни нужди  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 – 37, против –0, въздържали се –2, отсъстват –12/ 

 
 
 
 
 

2730-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 
ал.4 и ал. 5 от ЗОС, във връзка с чл.48, ал. 1, т.2 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д-3-9200/377/11.03.2010г., 
Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на ОУ 
„Иван Рилски”   върху следните имоти-частна общинска собственост: 

- бул. „Вл. Варненчик”, блок 25, ет.1, представляващ детска занималня 
със застроена площ 138,16 кв.м., състояща се от входно антре, преддверие със 



съблекални, две учебни стаи, два санитарни възела и стая за учителя – 
предмет на АОС № 592/30.04.1998г.; 

- бул. „Вл. Варненчик”, блок 24, вх. А, представляващ  занималня със 
застроена площ 138,19 кв.м., състояща се от входно антре, гардероб, стая за 
учителя, сервизни помещения, занималня и игрална – предмет на АОС № 
2055/23.04.2001г.; 

- бул. „Вл. Варненчик”, блок 54, вх. Б, ет. 2, представляващ  занималня 
със застроена площ 91,33 кв.м., състояща се от три стаи, килер, умивалня, два 
тоалета, коридор и два балкона, както и изба с площ 1,85 кв.м. – предмет на 
АОС № 2245/17.12.2001г.; 

- бул. „Вл. Варненчик”, блок, 23, вх. В, ет. 1, представляващ занималня 
със застроена площ 154,93 кв.м., състояща се от коридор, игрална, четири 
кабинета, умивалня, две антрета, два тоалета и три балкона – предмет на АОС 
№ 2067/21.05.2001г. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на ОУ „Иван Рилски”    за 
образователни нужди  за срок от 10 (десет) години.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването 
на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на ползване 
върху описаните имоти. 

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

 
 
 
 
 
 2731-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и  чл. 39, ал. 5 от 
ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, § 35 и §36 от ЗСП и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-2400/111/21.10.2010 г., Общински 
съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на „Агенция за 
социално подпомагане” за нуждите на дирекция „Социално подпомагане” - 
Варна  върху следните имоти-частна общинска собственост: 

- Апартамент № 10 с идентификатор 10135.5502.119.2.5 със застроена  
площ 102,36 (сто и две цяло тридесет и шест стотни) кв.м., състоящ се от  три 
стаи, кухня, баня, тоалет, килер, коридор и изба с площ 15 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ж.к. „Дружба”, бл.11, вх. Б, ет. 1 - предмет на 
АОС № 1614/23.02.2000г.    

- Апартамент № 11 с идентификатор 10135.5502.119.2.6 със застроена  
площ 102,36 (сто и две цяло тридесет и шест стотни)  кв.м., състоящ се от  три 
стаи, кухня, баня, тоалет, килер, коридор и изба с площ 15 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ж.к. „Дружба”, бл.11, вх. Б, ет. 1   - предмет на 
АОС № 1615/23.02.2000г  

Имотите се предоставят   за срок от 10 (десет) години.   



Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключването 
на договор за безвъзмездно право на ползване върху описаните имоти. 

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

 
 
 
 
 
 2732-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 
ал.1 от ЗОС и във връзка с чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № СДЖ-10-9303/57/18.10.2010 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление 
на Дом за стари хора „Гергана” с ЕИК по БУЛСТАТ 0000934421488, 
представляван от Филип Димитров Щерев-Управител,  имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, КК „Св.Св. Константин и Елена”, Дом за 
стари хора „Гергана”,  представляващ земя с площ 7600 (седем хиляди и 
шестстотин) кв.м.,  четириетажна масивна сграда със застроена площ 780 
(седемстотин и осемдесет) кв.м., ведно с изградените върху нея: едноетажна 
сграда-столова и кухненски блок  със застроена площ 641 (шестстотин 
четиридесет и един) кв.м., едноетажна сграда-складове със застроена площ 
67,50 (шестдесет и седем цяло и петдесет стотни) кв.м., едноетажна сграда-
пералня със застроена площ 122 (сто двадесет и два) кв.м. и 2 броя гаражи със 
застроена площ 42 (четиридесет и два)  кв.м. 

Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС № 
1824/09.06.2000г.  

Безвъзмездното управление се учредява на Дом за стари хора „Гергана” за 
срок от 10 (десет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването 
на заповед  за безвъзмездно управление на Дом за стари хора „Гергана”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –36, против –0, въздържали се –1, отсъстват –14/ 

 
 
 Веселин МАРЕШКИ 

Нека направим проверка на кворума поименна. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Добре господин Марешки ще направим проверка. Само спокойно и 

на микрофона. Не сме ви дали думата.  
С резултат от поименната проверка на кворума: тук-32, 

отсъстват -19. 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
При проверката на кворума 32 човека са тук, а 19 отсъстващи. Имаме 

кворум. Продължаваме работа.   
 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Нямаме кворум.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Аз не мога да издирвам хора, които са в зала, госпожо Александрова. 

Казват “да” и излизат с тънкият трик да се случи това. Обжалвайте. 
Продължаваме нататък.  

 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Тогава тази точка трябва да отпадне просто поради липса на кворум, 

нали така? Защото тридесет и четири души трябва. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Поименно гласуване не се оспорва. Това е след гласуването господин 

Марешки. Тези номерца, нали знаете че вече на всички са ни ясни. 
Продължаваме.  

 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Аз ще ви кажа следното, че цялата група на “Нашия град” беше 

“против” това да даваме почивка и точно Драго Дончев каза как ще 
санкционираме. В момента ние сме тридесет и двама души. Какво 
гласуваме в момента? Нещо което априори, не може да бъде отгласувано, 
просто защото има тридесет и двама души. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Сутринта Вие гласувахте за разместване на точките. Нима не знаехте 

че това ще стане така? 
 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Аз лично съм тука. Както виждате съм тука. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
И аз също съм тука.  
 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Така че аз смятам за абсурдно това гласуване, което априори няма 

смисъл. 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Продължаваме. 
 
Г-н Симеонов чете петото предложение на ПК „Собственост и 

стопанство”- читалище „Явин” 
 
СНЕЖАНА ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения. Г-н Севастиянов. 
 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Понеже точката изисква квалифицирано мнозинство, а явно 

проверката показва, че няма, предлагам тази точка в момента да се оттегли 
и да минем на следваща, която изисква двадесет и шест гласа. 

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Съгласно направеното предложение от колегата Севастиянов и 

предвид факта, че в действителност нямаме мнозинство за взимане на това 
решение, оттеглям точката от дневния ред. Господин Симов, мога да 
оттегля точката. Тя е прочетена точката и я оттеглена след прочитането й. 

 
Красимир МИНКОВ 
Уважаеми господин Председател, очевидно по Правилник нямате 

право след като сте прочели точката и сме влезли в режим на гласуване да 
я оттегляте. Нямате. Стелияне много добре знаеш, че няма право да я 
оттегли след като я е прочел. 

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Тъй като аз оттеглям точката, предлагам на водещия събранието, на 

сесията  да подложи на гласуване направеното от мен процедурно искане  
за оттегляне на точката. 

 
  Красимир МИНКОВ 

Уважаеми господин Председател. Нямате това право, след като сте я 
прочели. 
 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Аз предложих, лично аз господин Маринов и напълно съм съгласна. 

Предложих преди изчитането на тази точка да се оттегли това 
предложение и казах съжденията са ми тези, че има тридесет и двама 
човека. Даже не тридесет и двама плюс “за”, а тридесет и двама изобщо 
присъстващи. Ние в момента спорим за някакъв абсурд. След като имаме 
тридесет и двама, които намаляват непрекъснато значи какво гласуваме в 
момента?  



 
Николай АПОСТОЛОВ 
Проверка на кворума.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Тридесет и трима. Тридесет и трима души има в залата. 
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Той е тридесет и четвъртия. 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

2733-8. 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.  

Общински съвет – Варна 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 –19, против –5, въздържали се –8, отсъстват –19/ 

 Решението не се приема. 
 

 
 
 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Реплика.  Така. Благодаря на господин Апостолов, който  не знам 

дали разбира все още правилата на общинския съвет, но в действителност 



когато има процедурно предложение за оттегляне на тази точка, редно е тя 
да се гласува. Благодаря на “Герб”, че се въздържат едно Народно 
читалище да има своята база по същия начин, както сме гласували досега 
за други читалища. И ако някой още не е светнат в тази зала за какво става 
дума. Става дума за едно християнско  читалище в сърцето на една 
циганска-ромска квартална махала, която, която априори гласува за ДПС. 
И където знам, че проповядват най-вече изконните православни 
християнски ценности. Така че, след като видя ДПС и Герб да гласуват 
заедно, аз нищо повече нямам какво да кажа. 

 
  Николай АПОСТОЛОВ 

Благодаря за разясненият. Господин Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Аз съм ортодоксален християнин. Само ще кажа чл. 12 от Устава на 

въпросната църква, където пише, че свещено задължение е плащането на 
десятък и ще приключа с това. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Продължаваме нататък, надявам се, че бяхте осветлена госпожо 

Александрова? 
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Нали мога колеги да продължа? Извинявам се. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Продължете. 

  
 Общински съвет-Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

2734-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, във връзка с докладна записка от Любчо Любчев - 
управител на “Обреди” ЕООД с вх. № ОС-10-9901/22/23.09.2010 г., 
Общински съвет – Варна решава “Обреди” ЕООД да проведе търг за 
продажба с тайно наддаване при условията и по реда на НРПУРОИ на 
колесен трактор марка Форд 655, с регистрационен № 01223 В, рама № 
R302HO, произведен през 1993 г.  

Пазарната цена на трактор марка Форд 655, собственост на търговското 
дружество да бъде определена от лицензиран експерт-оценител. 

След извършването на продажбата  средствата да бъдат използвани за 
закупуването на ДМА, необходими за развитие на Общинското търговско 
дружество.  



/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –30, против –0, въздържали се –2, отсъстват –19/ 

 
 
 

2735-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.78, ал.3 от ЗДС, 
чл.110, ал.1 от ППЗДС и във връзка с решение № 1948-2 по Протокол № 
20/17.02.2010 г. на Общински съвет – Варна, с което е приета “Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2010 г.”, раздел ІV-ти “Имоти, които Община Варна  ще придобие в 
собственост и способи за придобиването им”, т.7 от раздел „Деактуване на 
имоти държавна собственост” и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-10-9302/107/20.09.2010 г., Общински съвет – Варна 
задължава Кмета на Община Варна да проведе процедура по отписване на 
имот – публична държавна собственост с административен адрес: 
гр.Варна, ул.”Цар Калоян” № 5, представляващ земя с площ 252 кв.м.; 
Административна сграда със ЗП=182 кв.м., ет. 2, конструкция 
полумасивна; Пристройка със ЗП=33 кв.м., 1ет., конструкция полумасивна, 
разположени в ПИ № 1, кв.59 по плана на 8-ми п.р. на гр.Варна, предмет на 
АДС № 1855/1998 г. 

Отписването на имота по АДС № 1855/1998 г. да бъде в полза на 
Община Варна. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна, след 
приключване на процедурата по отписване на гореописания имот като 
държавна собственост, да състави акт за публична общинска собственост. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –31, против –0, въздържали се –2, отсъстват –18/ 

 
 
 

 
Павел ХРИСТОВ 
Уважаема госпожо председателстваща искам да обърна  внимание, че 

е 15.55, ако ще удължаваме работния ден сега е момента да г о направим. 
 

Снежана ДОНЕВА 
Благодаря Ви. 

 
Веселин МАРЕШКИ 

  И от мен едно предложение да спазваме. Бяхме взели решение, че 
който  не е в залата да не го броим защото сега някой се провиква, аз не 
знам кой се повиква? Ние седим сега балъците, другите си пушат отвънка  - 



нали. Значи който не е в залата – не го виждам вътре, ще оспорвам всяко 
решение. 
 

Снежана ДОНЕВА 
Благодаря Ви. Много моля всички колеги да влязат в залата, трябва да 

гласуваме. 
 

Павел ХРИСТОВ 
Да си формулирам предложението да удължим работното време до 

18:00 часа. 
 

Снежана ДОНЕВА 
Господин Марешки Вие тука ли сте в момента или Ви няма? Добре. 

Благодаря. 
 
 Общински съвет-Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

2736-8. На основание чл.46, ал.1 от Правилник за организацията и 
дейността на общинския съвет-Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-
Варна решава да удължи работното време за провеждане на ХХVІІІ 
заседание до 18.00 часа. 
 /за-37, против-1, въздържали се-1/ 

 
 
 

Красимир МИНКОВ 
Уважаемо госпожо Председател. Против са двама – аз и Неделчо 

Михайлов, госпожо председателстващ. Както и да е. Само едно изречение. 
След като успяхме да загубим час и нещо, да слагаме, да вадим от 
бордовете, да кроим да шиеме. Гласувам “против”, защото този час 
можехме да го използваме за работа. Благодаря. 
 

Снежана ДОНЕВА 
Благодаря Ви и аз.  Колеги, призовавам ви да стоите. Може ли за 

малко тишина. Призовавам ви да стоите в залата. Господин Симов за малко 
тишина, ако обичате. Призовавам ви да стоите в залата, защото господин 
Марешки каза, че ще оспорва всяко решение. Продължаваме. 
 
 
 
 



Общински съвет-Варна прие следното  
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
 2737-8. 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-
9901/20/10.09.2010 год. от Владимир Йорданов Михалчев – Прокурист на 
"Пазари" ЕАД, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат бракувани 
ДМА собственост на дружеството, съгласно приложение № 1.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –34, против –0, въздържали се –0, отсъстват –17, 
не участва в гласуването-1/ 

 
 

 
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Уважаеми колеги, предвид обстоятелството, че ни предстоят да 

гласуваме еднотипни решение по одобряване на оценки за прекратяване на 
съсобственост, както и за търгове, ви предлагам да вземем следното 
процедурно решение. Тоест когато се гласуват оценки и решения за 
прекратяване на съсобственост да се гласуват анблок и всички тези 
решения, които са за одобряване на оценки и прекратяване на 
съсобственост да се изчетат и да се гласуват заедно. По същия начин 
предлагам да бъде и за търговете и одобряване на оценката, вземате на 
решение за провеждане на търг и одобряване на тръжните книжа. Смятам, 
че по този начин ще икономисаме време при гласуването на проекто 
решенията.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Виждам мнение и съображения. Евгения Александрова. 

 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Имам един въпрос. Уточняващ. За всеки един имот гласуваме заедно 

оценката плюс прекратяване на съсобственост, след това пак следващия 
имот. 

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Те ще се изчетат най-напред и ако има възражения, всеки има право 

след като се изчетат всички да си направи съответното предложение. 
 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Малко е сложно анблок да гласуваме за толкова много пазарни 

оценки. 



 
 

Орлин СИМЕОНОВ 
Иначе до 18:00 часа няма да можем да стигнем до половината.  

 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Ако примерно имаме известни възражения за даден имот, конкретно 

бихме искали той да бъде поотделно. 
 

Орлин СИМЕОНОВ 
Колега,значи ще се изчета всички проекторешения, дава се думата за 

възражения, за изказвания и т.н. и след това се  гласува. 
 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Ако има имот за който има различно мнение? 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Него ще го гласуваме отделно. Мнения и съображение други по 

предложението на г-н Симеонов? Не виждам. Който е съгласен за гласуване 
анблок, моля да гласува. Г-н Начков?  

 
С резултат от гласуването: за-26, против-0, въздържали се-3, 

процедурното предложение на г-н Симеонов се приема. 
 

 Орлин СИМЕОНОВ 
Колеги, това е фактически за одобряване на пазарните оценки и 

прекратяване на съсобственост. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Ако колегите влязат, мога да питам за мнения и съображение. 

Гласувахме решение  - одобряването на пазарни оценки и прекратяването 
на съсобственост да ги гласуваме анблок. Отделихме време да ги изчетем. 
Така че, моля колегите да влезнат в залата за да направим проверка на 
кворума. Колеги, ще правим проверка на кворума. 30 човека в залата. 
Мнения  и съображения, колеги по така предложените предложения. Не 
виждам.  

 
 Общински съвет-Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

 2738-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
28207/29.09.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, 



изготвена от лицензиран оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е 
определена пазарна стойност в размер на 4 830,00 (четири хиляди осемстотин 
и тридесет) лева без включен ДДС за недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ 330,00 (триста и тридесет) кв. м. идеални части 
от УПИ № XIV – 387 (четиринадесет – триста осемдесет и седем), целия с 
площ 660,00 (шестстотин и шестдесет) кв. м., находящ се в община Варна, 
село Тополи, ул. „Коми” № 10 – А (десет – А), кв. 58 (петдесет и осем), при 
пазарна стойност без включен ДДС на 1,00 (един) кв. м. възлизаща на 14,64 
(четиринадесет лева и шестдесет и четири стотинки) лева, във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 
29 от НРПУРОИ на Общински съвет – Варна.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за -28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
  
 
  
 2739-8. 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 52136/07.09.2010 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, представляваща   
3 921,00 (три хиляди деветстотин двадесет и един) м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.5501.51(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и едно.петдесет и едно)  целия с площ  7 179,00(седем хиляди сто 
седемдесет и девет) м2, с административен адрес: гр. Варна, район 
“Аспарухово”, „Южна промишлена зона”, в размер на  331 400,00 (триста 
тридесет и една хиляди и четиристотин) лева, без включен   ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) м2 84,52 (осемдесет и четири лева и петдесет и две 
стотинки) лева – 43,34 Евро. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 

 2740-8. 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 52136/07.09.2010 г., 
Общински съвет - Варна  реши да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН” ООД  
вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията по ф.д № 



839/2004, ЕИК 020916641, със седалище  и адрес на управление: гр. Варна, 
жк. „Владислав Варненчик”, ул. „Атанас Москов” № 3, ет. 3, представлявано 
от Валентин Димитров Вълев, ЕГН   и Парашкева Добрева Вълева, ЕГН   
чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с административен 
адрес гр. Варна, район “Аспарухово”, „Южна промишлена зона”, 
представляващ 3 921,00 (три хиляди деветстотин двадесет и един) м2 
идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5501.51(десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и едно.петдесет и едно)  целия с площ 
7 179,00(седем хиляди сто седемдесет и девет) м2, при граници на имота: ПИ 
5501.124 (пет хиляди петстотин и едно, сто двадесет и четири), ПИ 5501.52 
(пет хиляди петстотин и едно, петдесет и две), ПИ 5501.50 (пет хиляди 
петстотин и едно, петдесет), ПИ 5501.45 (пет хиляди петстотин и едно, 
четиридесет и пет), ПИ 5501.54 (пет хиляди петстотин и едно, петдесет и 
четири) 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 5452/16.12.2008 г. 

   Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от  331 400,00 (триста тридесет и една хиляди и четиристотин) лева, 
без включен 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 –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

2747-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
29627/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, 
изготвена от лицензиран оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е 
определена пазарна стойност в размер на 9 900,00 (девет хиляди и 
деветстотин) лева без включен ДДС за недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ 36,57 (тридесет и шест цяло и петдесет и седем 
стотни) кв. м. идеални части от ПИ № 10135.2553.710 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три.седемстотин и десет), 
целия с площ 200,00 (двеста) кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Бяла мура” 
№ 15 (петнадесет), подрайон 26 (двадесет и шест), кв. 1081 (хиляда осемдесет 
и едно), при пазарна стойност без включен ДДС на 1,00 (един) кв. м. 
възлизаща на 270,71 (двеста и седемдесет лева и седемдесет и една стотинки) 
лева, във връзка с реализиране на продажба на описания недвижим имот на 



Сергей Пейчев Георгиев на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, по реда на чл. 29 
от НРПУРОИ на Общински съвет – Варна. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 

 2748-8. 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 22024/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка на ограничено вещно право на строеж за едноетажна сграда – 
търговски обект  със застроена площ  170,00  (сто и седемдесет) м2  върху 
недвижим имот, представляващ Поземлен имот (ПИ) 10135.3512.89  (десет 
хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и дванадесет.осемдесет и 
девет) идентичен с Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-за общ.обс. целия с площ  
362,00 (триста шестдесет и два) м2, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост” – 
І-м.р., кв. 4, при граници на имота:  ПИ 10135.3512.86 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и дванадесет. осемдесет и шест); ПИ 
10135.3512.90 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
дванадесет. деветдесет); ПИ 10135.3512.88(десет хиляди сто тридесет и пет. 
три хиляди петстотин и дванадесет. осемдесет и осем); ПИ 10135.3512.87 
(десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и дванадесет. 
осемдесет и седем) в размер на  97 900,00 (деветдесет и седем хиляди и 
деветстотин) лева,  без  включено ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  
575,88 (петстотин седемдесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки) лева, 
без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
  
 
 2749-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от 
ЗОС, чл. 38, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ, във връзка с § 17, ал. 2, изречение второ 
от ПР на ЗУТ, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
22024/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна  решава да бъде учредено 
възмездно право на строеж върху общинска земя, по АОС 2410/20.08.2002 г., 



представляваща ПИ 10135.3512.89  (десет хиляди сто тридесет и пет. три 
хиляди петстотин и дванадесет.осемдесет и девет) идентичен с Урегулиран 
поземлен имот (УПИ) І-за общ.обс. целия с площ  362,00 (триста шестдесет и 
два) м2, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост” – І-м.р., кв. 4, при граници 
на имота:  ПИ 10135.3512.86 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди 
петстотин и дванадесет. осемдесет и шест); ПИ 10135.3512.90 (десет хиляди 
сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и дванадесет. деветдесет); ПИ 
10135.3512.88(десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
дванадесет. осемдесет и осем); ПИ 10135.3512.87 (десет хиляди сто тридесет 
и пет. три хиляди петстотин и дванадесет. осемдесет и седем), находящ се в 
гр. Варна, ж.к. „Младост” – І-м.р., кв. 4 , при граници на имота:  ПИ 
10135.3512.86 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
дванадесет. осемдесет и шест); ПИ 10135.3512.90 (десет хиляди сто тридесет 
и пет. три хиляди петстотин и дванадесет. деветдесет); ПИ 
10135.3512.88(десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
дванадесет. осемдесет и осем); ПИ 10135.3512.87 (десет хиляди сто тридесет 
и пет. три хиляди петстотин и дванадесет. осемдесет и седем), за 
съществуваща едноетажна сграда със застроена площ  170,00 (сто и 
седемдесет) м2 . 

   Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от  
97 900,00 (деветдесет и седем хиляди и деветстотин) лева,  без  включен  ДДС 
на „ВИВ-95” ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по 
вписванията под № 11, том/стр. 167/55 по ф.д № 3933/1989 г., БУЛСТАТ 
102034785, със седалище  и адрес на управление:гр. Варна, ул. „Братя 
Шкорпил” 27, с управляващ и представляващ  Илия Захариев Кръстев  и ЕТ 
„Вики – Илия Кръстев”, вписано в търговския регистър при Агенцията по 
вписванията под № 22, том/стр. 10/110 по ф.д № 393/1989 г., БУЛСТАТ 
020966854, със седалище  и адрес на управление:гр. Варна, ул. „Братя 
Шкорпил” 27,  с управляващ и представляващ  Илия Захариев Кръстев. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 

 
 

2759-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
3034/18.10.2010 г., Общински съвет – Варна, във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран 
експерт – оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е определена 



пазарна стойност в размер на 28 500,00 (двадесет и осем хиляди и петстотин) 
лева без включен ДДС за недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, кв. „Виница”, ул. „Морска звезда” № 5 (пет), 
представляващ земя – 405,00 (четиристотин и пет) кв. м. идеални части от ПИ 
№ 10135.2575.950 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
седемдесет и пет.деветстотин и петдесет), целия с площ 810,00 (осемстотин и 
десет) кв. м., при пазарна стойност без включен ДДС на 1,00 (един) кв. м. – 
70,37 (седемдесет лева и тридесет и седем стотинки) лева, без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 

2760-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
44733/18.10.2010 г., Общински съвет – Варна, във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран 
експерт – оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е определена 
пазарна стойност в размер на 23 670,00 (двадесет и три хиляди шестстотин и 
седемдесет) лева без включен ДДС за недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, подрайон 16 (шестнадесет), ул. 
„Белински” № 7 (седем), представляващ земя – 145,00 (сто четиридесет и 
пет) кв. м. идеални части от ПИ № 10135.3515.454 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.четиристотин петдесет и четири), 
целия с площ 153,00 (сто петдесет и три) кв. м., при пазарна стойност без 
включен ДДС на 1 (един) кв. м. – 163,24 (сто шестдесет и три лева и двадесет 
и четири стотинки) лева, без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 

2761-8. 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 1234/18.10.2010 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, представляваща 
46.00  (четиридесет и шест) м2 идеални части от ПИ 10135.2510.1521 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет.хиляда петстотин 



двадесет и едно) целия с площ  924.00 (деветстотин двадесет и четири) м2, с 
административен адрес в гр. Варна, с.о „Добрева чешма”,  в размер на  
3 500,00 (три хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) м2 - 76,09 (седемдесет и  шест  лева и девет стотинки) 
лева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 

2762-8. 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 1234/18.10.2010 г., 
Общински съвет - Варна  реши да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна Данаил Димитров Димитров, с 
постоянен адрес с. Поповци, община Габрово, чрез продажба  на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, с.о „Добрева 
чешма”,  представляващ 46.00  (четиридесет и шест) м2 идеални части от ПИ 
10135.2510.1521 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
десет.хиляда петстотин двадесет и едно) целия с площ  924.00 (деветстотин 
двадесет и четири) м2, при граници на имота: ПИ № 10135.2510.1522 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет. хиляда петстотин 
двадесет и две), ПИ № 10135.2060.256 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин и десет. двеста петдесет и шест), ПИ № 10135.2060.157 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет. сто петдесет и 
седем), ПИ № 10135.2510.9063 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и десет. девет хиляди и шестдесет и три), ПИ № 10135.2510.644 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет. шестстотин 
четиридесет и четири), ПИ № 10135.2510.1694 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин и десет. хиляда шестстотин деветдесет и четири), 
ПИ № 10135.2510.9062 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и десет. девет хиляди и шестдесет и две), ПИ № 10135.2510.643 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет. шестстотин 
четиридесет и три) на съсобственика  Данаил Димитров Димитров. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5855/30.10.2009 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от на  3 500,00 (три хиляди и петстотин)  лева, без включен ДДС  на  
 Данаил Димитров Димитров.    



 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 –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 

2763-8. 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 1234/18.10.2010 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, представляваща 
49.00  (четиридесет и девет) м2 идеални части от ПИ 10135.2510.1694 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет.хиляда шестстотин 
деветдесет и четири) целия с площ  258.00 (двеста петдесет и осем) м2, с 
административен адрес: гр. Варна, с.о „Добрева чешма”, в размер на 3 
800,00 (три хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) м2 – 77,55 (седемдесет и седем лева и петдесет и пет 
стотинки) лева, без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 

 2764-8. 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 1234/18.10.2010 г., 
Общински съвет - Варна  решава да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна Данаил Димитров Димитров, с 
постоянен адрес с. Поповци, община Габрово, чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, с.о „Добрева 
чешма”,  представляващ 49.00  (четиридесет и девет) м2 идеални части от ПИ 
10135.2510.1694 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
десет.хиляда петстотин шестстотин деветдесет и четири), целия с площ 
258.00 (двеста петдесет и осем) м2, при граници на имота: ПИ № 
10135.2510.1521 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
десет. хиляда петстотин двадесет и едно), ПИ № 10135.2510.644 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет. шестстотин 
четиридесет и четири), ПИ № 10135.2510.9063 (десет хиляди сто тридесет и 



пет.две хиляди петстотин и десет. девет хиляди и шестдесет и три), ПИ № 
10135.2510.9062 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
десет. девет хиляди и шестдесет и две), на съсобственика  Данаил Димитров 
Димитров. 

   За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5854/30.10.2009 г. 

  Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от на  3 800,00 (три хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС  на 
Данаил Димитров Димитров.    

 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 –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 2765-8. 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 15977/18.10.2010 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,  25.00 (двадесет 
и пет) м2  идеални части от ПИ 10135.2554.221 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и четири. двеста двадесет и едно) целия с 
площ  489.00 (четиристотин осемдесет и девет)м2,  с административен адрес  
гр. Варна, ул. „Дубровник” № 39 -А в размер на  8 300,00 (осем хиляди и 
триста) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 332,00 
(триста тридесет и два) лева, без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
2766-8. 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 15977/18.10.2010 г., 
Общински съвет - Варна  реши да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, и от друга страна  Димитър Георгиев Маринов, чрез продажба  на 
имот-частна общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. 
„Дубровник” № 39 - А,  25.00 (двадесет и пет) м2  идеални части от ПИ 



10135.2554.221 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и четири. двеста двадесет и едно)  целия с площ  489.00 
(четиристотин осемдесет и девет)м2, при граници на имота: ПИ № 
10135.2554.223 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
петдесет и четири.двеста двадесет и три), ПИ № 10135.2554.46 (десет хиляди 
сто тридесет и пет. две хиляди петстотин петдесет и четири.четиридесет и 
шест), ПИ № 10135.2554.143 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин петдесет и четири.сто четиридесет и три) на съсобственика  
Димитър Георгиев Маринов. 

   За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 3236/18.11.2004 г. 

   Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от  8 300,00 (осем хиляди и триста) лева, без включен ДДС  на 
Димитър Георгиев Маринов.     

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 

  
 
 2767-8. 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 19584/18.10.2010 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, представляващ  
133,00 (сто тридесет и три) м2  идеални части от ПИ № 10135.2575.61 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.шестдесет и 
едно) целия с площ  723,00 (седемстотин двадесет и три) м2,  с 
административен адрес  гр. Варна, кв. Виница, ул. „Добри Христов” № 12 в 
размер на  20 640,00 (двадесет хиляди шестстотин и четиридесет) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  155,19 (сто петдесет и пет 
лева и деветнадесет стотинки) лева, без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
2768-8. 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 19584/18.10.2010 г., 
Общински съвет - Варна  реши да прекрати съсобствеността между Община 



Варна, и от друга страна Георги Куртев Куртев и Маринка Кръстева Куртева 
(СИО) и Бейхан Халимов Юсуф и Виждан Талиб Юсуф (СИО), чрез 
продажба  на имот-частна общинска собственост, с административен адрес 
гр. Варна, кв. Виница, ул. „Добри Христов” № 12,  представляващ  133,00 
(сто тридесет и три) м2  идеални части от ПИ № 10135.2575.61 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.шестдесет и едно)  
целия с площ 723,00 (седемстотин двадесет и три) м2, при граници на имота: 
ПИ № 10135.2575.322 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
седемдесет и пет.триста двадесет и две),  ПИ № 10135.2575.62 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.шестдесет и две), 
ПИ № 10135.2575.60 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
седемдесет и пет.шестдесет), ПИ № 10135.2575.56 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.петдесет и шест) на 
съсобствениците при следните квоти: 

- За Георги Куртев Куртев и Маринка Кръстева Куртева, (СИО) –   
87,91 м2  идеални части от ПИ № 10135.2575.61 на стойност 13 642,57 
(тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и два лева и петдесет и седем 
стотинки) лева, без включен ДДС. 

- За Бейхан Халимов Юсуф и Виждан Талиб Юсуф (СИО) – 45,09 м2  
идеални части от ПИ № 10135.2575.61 на стойност 6 997,43 (шест хиляди 
деветстотин деветдесет и седем лева и четиридесет и три стотинки) лева, без 
включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6052/20.04.2010 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от  20 640,00 (двадесет хиляди шестстотин и четиридесет), без 
включен ДДС  на  съсобствениците при определените квоти. 

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 –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 

  
 2769-8. 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 50294/19.10.2010 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, представляваща 
52.00 (петдесет и два) м2 идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2520.5398 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и 



двадесет.пет хиляди  триста деветдесет и осем.) целия с площ  792.00 
(седемстотин деветдесет и два) м2, находящ се в гр. Варна, с.о. „Траката” в 
размер на 4 141,00 (четири хиляди сто четиридесет  и един) лева, без включен  
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 – 79,63 (седемдесет и девет лева и 
шестдесет и три стотинки) лева, без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 

2770-8. 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 50294/19.10.2010 г.,  
Общински съвет - Варна  решава да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна Дойчо Николов Дойчев и Кера 
Николова Иванова, чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна,  гр. Варна, с.о „Траката”, представляващ 
52.00 (петдесет и два) м2 идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2520.5398 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и 
двадесет.пет хиляди  триста деветдесет и осем.) целия с площ 792.00 
(седемстотин деветдесет и два) м2, при граници на имота: ПИ № 
10135.2520.395 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин  и 
двадесет.триста деветдесет и пет), ПИ № 10135.2520.9529   (десет хиляди сто 
тридесет и пет. две хиляди петстотин  и двадесет.девет хиляди петстотин 
двадесет и девет), ПИ № 10135.2520.386 (десет хиляди сто тридесет и пет. две 
хиляди петстотин  и двадесет.триста осемдесет и шест), ПИ № 
10135.2520.9512 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и 
двадесет.девет хиляди петстотин дванадесет на съсобствениците Дойчо 
Николов Дойчев и Кера Николова Иванова, при равни квоти. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5943/27.11.2009 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от  4 141,00 (четири хиляди сто четиридесет  и един) лева, без включен 
ДДС на Дойчо Николов Дойчев и Кера Николова Иванова, при равни квоти. 

  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 –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 



 
 2776-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пред. 2 
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
43676/22.10.2010 г.,  Общински съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, 
изготвена от оценител на имоти  по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с 
която е определена пазарната стойност на земя с площ  18,13  (осемнадесет 
цяло и тринадесет стотни) м2 идеални части от 499,00 (четиристотин 
деветдесет и девет) м2 застроената площ на жилищна сграда с идентификатор 
№ 10135.1504.27.11 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
четири.двадесет и седем.единадесет), разположена в имот-частна общинска 
собственост с идентификатор № 10135.1504.27 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.хиляда петстотин и четири.двадесет и седем) целия с площ 6 773,00 (шест 
хиляди седемстотин седемдесет и три) м2,съгласно АОС № 4905/14.04.2008 г., 
находящ се в  гр. Варна, ул. „Радко Димитриев” № 13 в размер на 6 500,00 
(шест хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
(един) м2  - 358,52 (триста петдесет и осем лева и петдесет и две стотинки) 
лева без 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 –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 

2778-8. 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 30202/19.10.2010 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, представляваща  
169.00 (сто шестдесет и девет) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2575.1454 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
седемдесет и пет.хиляда четиристотин петдесет и четири)  целия с площ 
889.00 (осемстотин осемдесет и девет)м2 с административен адрес, кв. 
Виница, ул. „Обзор” № 18, гр. Варна, в размер на  14 230,00 (четиринадесет 
хиляди двеста и тридесет) лева, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 84,20 
(осемдесет и четири лева и двадесет стотинки) лева, без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 



 
2779-8. 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 30202/19.10.2010 г., 
Общински съвет – Варна решава да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна  Живко Петков Жеков и Веселин 
Петков Жеков,  чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес кв. Виница, ул. „Обзор” № 18, гр. Варна, 
представляващ 169.00 (сто шестдесет и девет) идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2575.1454 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин седемдесет и пет.хиляда четиристотин петдесет и четири)  целия с 
площ  889.00 (осемстотин осемдесет и девет)м2, при граници на имота: ПИ 
№10135.2575.1453 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
седемдесет и пет.хиляда четиристотин петдесет и три),  ПИ № 10135.2575.189 
(десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин седемдесет и пет. сто 
осемдесет и девет) , ПИ № 10135.2575.190 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
две хиляди петстотин петдесет и седемдесет и пет. сто и деветдесет), ПИ № 
10135.2575.191 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
седемдесет и пет. сто деветдесет и едно), ПИ № 10135.2575.1455 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин седемдесет и пет. хиляда 
четиристотин петдесет и пет), ПИ № 10135.2575.162 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. две хиляди петстотин седемдесет и пет.сто шестдесет и две) , 
на гореописаните съсобственици, при равни квоти 

  За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 5336/11.11.2008 г.. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от  14 230,00 (четиринадесет хиляди двеста и тридесет) лева, без ДДС 
на Живко Петков Жеков и Веселин Петков Жеков.  

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 –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 

 
 
2780-8. 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 25766/22.10.2010 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, представляващ  
9,00 (девет) м2  идеални части от ПИ № 10135.5502.46 (десет хиляди сто 



тридесет и пет.пет хиляди петстотин и два.четиридесет и шест) от целия с 
площ  394,00 (триста деветдесет и четири) м2, с административен адрес  гр. 
Варна, кв. Аспарухово, ул. „Белгород” № 7, в размер на 2 016,00 (две хиляди 
и шестнадесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 
224,00 (двеста двадесет и четири) лева, без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

2781-8. 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 25766/22.10.2010 г., 
Общински съвет - Варна  решава да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна и от друга страна Николинка Кънева Димитрова, 
Стилияна Миткова Георгиева, Кристияна  Живкова Димитрова, чрез 
продажба на имот-частна общинска собственост, с административен адрес гр. 
Варна, кв. Аспарухово, ул. „Белгород” № 7, представляващ  9,00 (девет) м2 
идеални части от ПИ № 10135.5502.46 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и два.четиридесет и шест) от целия с площ  394,00 (триста 
деветдесет и четири) м2, при граници на имота: ПИ № 10135.5502.45 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и два.четиридесет и пет), ПИ 
№ 10135.5502.42 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
два.четиридесет и две), ПИ № 10135.5502.47 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин и два.четиридесет и седем), ПИ № 10135.5502.50 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и два.петдесет)  на 
съсобствениците при следните квоти: 

- За Николинка Кънева Димитрова –   3,75 (три цяло и седемдесет и пет 
стотни) м2  идеални части от ПИ № 10135.5502.46 на стойност  840,00 
(осемстотин и четиридесет) лева, без ДДС 

- За Стилияна Миткова Георгиева, ЕГН   – 4,50(четири цяло и петдесет 
стотни) м2  идеални части от ПИ № 10135.5502.46 на стойност 1 008,00 
(хиляда  и осем) лева, без ДДС; 

- За Кристияна  Живкова Димитрова, ЕГН   – 0,75 (седемдесет и пет 
стотни) м2 идеални части  ПИ № 10135.5502.46 на стойност 168,00 (сто 
шестдесет и осем) лева, без ДДС. 

   За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 5382/26.11.2008 г. 

   Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 2 016,00 (две хиляди и шестнадесет) лева, без включен ДДС  на   
съсобствениците при определените квоти. 



    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 –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 Г-н Орлин Симеонов изчете предложенията за решения за 
одобряване на пазарни оценки и провеждане на публични търгове. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги докато влизате в залата, тъй като тук 

виждаме 23 общински съветника. Евгения Александрова. 
 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
 Имам въпрос. Какво се случва, ако тези имоти не могат да бъдат 
организирани търговете до края на тази година и съответно, ако дай боже 
има някакви средства, които да попаднат в бюджета на 2010 г., какво 
правим от там нататък. Чисто технически, административен ми е въпроса.  
 
 Орлин СИМЕОНОВ 
 Тъй като Вашият въпрос е чисто административен искам този 
отговор да Ви го даде Теодора Трендафилова, която е директор на 
дирекция “Общинска собственост”. Заповядайте г-жо Трендафилова.  
 
 Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
 Аз уважавам г-н Симеонов за цялото четене, но нали разбираме, че 
днес е 10 ноември, докато влезе в сила ще стане почти 20 ноември, докато 
се организират търговете и се направят, ако трябва 1 януари да влезе .... 
 
 Орлин СИМЕОНОВ 
 Ама то не е казано, че търга трябва ... Докато се приготви търга и 
докато се насрочи търга може да стане и 2011 г. Така че това не е ... 
Важното е да се вземе решението на общинския съвет, другото е въпрос на 
изпълнението на решението на Общинския съвет. Ако правилно съм 
разбрал, нали.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Други мнения и съображения колеги имали? Г-н Начков. 
 
 Пламен НАЧКОВ 
 От изказването на колежката, което тя направи като въпрос и това, 
което е станало в разговор на комисията мисля, че колегата Пламен 



Андреев и Красимир Маринов дискутираха в посока, че ние непрекъснато 
приемаме решения за търгове, а ефективността е много ниска и възниква 
въпроса, тъй като тук става въпрос за правилно управление и разпореждане 
с общинската собственост, тези показатели, които г-жа Трендафилова, са 
заложени като бюджетни числа, това на всяка цена да продадем един имот 
показва статистиката, която тя е казала, че от 17 търга ли беше само една 
сделка има, показва, че няма смисъл да спортуваме в тази насока, защото 
ние харчим пари за търговете. Значи тези търгове, за да се организират има 
си процедура ... 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Какво е предложението, г-н Начков? 
 
 Пламен НАЧКОВ 
 Е ми аз считам, че в, трябва да бъдем много прецизни и да не 
пускаме на всяка цена търг на някакъв имот, защото след две годни тези 
земи ще ни потрябват. В момента, ако слагаме само причината, че 
трябвали пари в бюджета и при никаква липса на покупателен интерес, 
какво правим? Значи играем си тук два часа да приемем четири комисии 
правим, те започват след това да изпълняват решенията. Аз считам, за мен 
това е неправилно управление и разпореждане с тази собственост и аз 
също няма да подкрепя повече търгове до края на мандата. До края на ... да   
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря Ви. Благодаря Ви. Друго мнения и съображения? Не 
виждам. Преминаваме в режим на гласуване, моля колегите пред залата да 
влязат в залата.  

 
 

 
 Общински съвет-Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 
 
 

 2741-8. 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- 10-9303/174/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
– частна общинска собственост, представляващ  ПИ № 10135.2554.525 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.петстотин 
двадесет и пет)  с площ  473.00 (четиристотин седемдесет и три) м2., находящ 
се в гр. Варна, ул. „Дубровник” № 36, при граници:  ПИ № 10135.2554.240 



(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
четири.двеста и четиридесет), ПИ № 10135.2554.241 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.двеста и четиридесет 
и едно), ПИ № 10135.2554.239(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин петдесет и четири.двеста и тридесет и девет), ПИ № 
10135.2554.46(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет 
и четири.четиридесет и шест) в размер на  292 585,00 (двеста деветдесет и две 
хиляди петстотин осемдесет и пет) лева , без  включено ДДС, при пазарна 
стойност на  1/един/ кв.м. - 618,57 (шестстотин и осемнадесет лева и петдесет 
и седем стотинки) лева, без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
  
 
  
 2742-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 
във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ОБС- 10-9303/174/19.10.2010 г., Общински 
съвет - Варна  реши да се проведе публичен търг с явно наддаване   за 
продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Дубровник” № 36, представляващ ПИ № 10135.2554.525 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.петстотин двадесет и 
пет)  с площ  473.00 (четиристотин седемдесет и три) м2, при граници:  ПИ № 
10135.2554.240 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и четири.двеста и четиридесет), ПИ № 10135.2554.241 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.двеста и 
четиридесет и едно), ПИ № 10135.2554.239(десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.двеста и тридесет и девет), ПИ № 
10135.2554.46(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет 
и четири.четиридесет и шест) 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 4484/2007 г. 
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена  на 292 585,00 (двеста деветдесет и две 
хиляди петстотин осемдесет и пет) лева, без  включено ДДС. Стъпка на 
наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  29 258,50 (двадесет 
и девет хиляди двеста петдесет и осем и петдесет стотинки) 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 29 258,50 
(двадесет и девет хиляди двеста петдесет и осем и петдесет стотинки) 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  500,00 (петстотин) лева, 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 –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 
  
 
 
 
 2743-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-10-9302/122/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
– частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Академик 
Курчатов” № 30, представляващ  ПИ № 10135.3515.1730 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда седемстотин и 
тридесет)  с площ  803.00 (осемстотин и три) м2., при граници:  ПИ № 
10135.3515.804 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
петнадесет. осемстотин и четири), ПИ № 10135.3514.396 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и четиринадесет. триста деветдесет и 
шест), ПИ № 10135.3515.1731 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и петнадесет. хиляда седемстотин тридесет и един), ПИ № 
10135.3515.904 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
петнадесет. деветстотин и четири), ПИ № 10135.3515.803 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет. осемстотин и три) в 
размер на  233 000,00 (двеста тридесет и три хиляди) лева , без  включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1 (един) м2  - 290,16 (двеста и деветдесет лева и 
шестнадесет стотинки) лева, без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 



 
 2744-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 
във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/122/19.10.2010 г., Общински 
съвет - Варна  реши да се проведе публичен търг с явно наддаване   за 
продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Академик Курчатов” № 30, съставляващ ПИ № 10135.3515.1730 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда 
седемстотин и тридесет)  с площ  803.00 (осемстотин и три) м2., при граници:  
ПИ № 10135.3515.804 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин 
и петнадесет. осемстотин и четири), ПИ № 10135.3514.396 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и четиринадесет. триста деветдесет и 
шест), ПИ № 10135.3515.1731 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и петнадесет. хиляда седемстотин тридесет и един), ПИ № 
10135.3515.904 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
петнадесет. деветстотин и четири), ПИ № 10135.3515.803 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет. осемстотин и три) 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5033/04.11.2008 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на 233 000,00 (двеста тридесет и три 
хиляди) лева , без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната 
тръжна цена  в размер на  23 300,00 (двадесет и три хиляди и триста) 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  23 300,00 
(двадесет и три хиляди и триста) 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  500,00 (петстотин) лева, 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 –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
 
 
 
 

 2745-8. 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-10-9303/173/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
– частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Григор 
Пърличев” № 11, представляващ  сгради и земя: 

1. сгради: 
 - жилищна сграда, състояща се от един етаж и избени помещения, със 

застроена площ на етажа – 57,70  (петдесет и седем цяло и седемдесет 
стотни)м2; и застроена площ на избените помещения – 47,00 (четиридесет и 
седем цяло) м2 

- пристройка към жилищна сграда със застроена площ 20,45 
(двадесет цяло и четиридесет и пет стотни) м2 

- баня и тоалет със застроена площ 2,20 (две цяло и двадесет 
стотни) м2; 

- складово помещение със застроена площ 5,60 (пет цяло и 
шестдесет стотни) м2; 

2. земя: 
 – УПИ V-8 (пет – римско – осем) с площ 204,00 (двеста и четири) м2;, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Григор Пърличев” № 11, при граници:  УПИ ІV-7 
(четири римско-седем), ул. „Григор Пърличев”, УПИ ХІ-11,12 (единадесет 
римско – единадесет, дванадесет) УПИ ІХ-1 (девет-едно) в размер на  
147 740,00 (сто четиридесет и седем  хиляди  седемстотин и четиридесет) лева 
, без  включено ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  земя  497,30 
(четиристотин деветдесет и седем лева и тридесет стотинки) лева, без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
  
 
 
 2746-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 
във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна и по предложение на 



Кмета  на Община Варна с вх. № ОБС-10-9303/173/19.10.2010 г., Общински 
съвет - Варна  реши да се проведе публичен търг с явно наддаване   за 
продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Григор Пърличев” № 11, представляващ  сгради и земя: 

1. сгради: 
 - жилищна сграда, състояща се от един етаж и избени помещения, със 

застроена площ на етажа – 57,70  (петдесет и седем цяло и седемдесет 
стотни)м2; и застроена площ на избените помещения – 47,00 (четиридесет и 
седем цяло) м2 

- пристройка към жилищна сграда със застроена площ 20,45 
(двадесет цяло и четиридесет и пет стотни) м2 

- баня и тоалет със застроена площ 2,20 (две цяло и двадесет 
стотни) м2; 

- складово помещение със застроена площ 5,60 (пет цяло и 
шестдесет стотни) м2; 

2. земя: 
 – УПИ V-8 (пет – римско – осем) с площ 204,00 (двеста и четири) м2;, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Григор Пърличев” № 11, при граници:  УПИ ІV-7 
(четири римско-седем), ул. „Григор Пърличев”, УПИ ХІ-11,12 (единадесет 
римско – единадесет, дванадесет) УПИ ІХ-1 (девет-едно). 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
4441/11.06.2007 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на  147 740,00 (сто четиридесет и седем  
хиляди  седемстотин и четиридесет) лева, без  включено ДДС. Стъпка на 
наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  14 774,00 
(четиринадесет хиляди седемстотин седемдесет и четири) 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 14 774,00 
(четиринадесет хиляди седемстотин седемдесет и четири)  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  500,00 (петстотин) лева., 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 –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
 

 
 
 2750-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-10-9302/120/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
– частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Академик 
Курчатов” № 30 „а”, представляващ  ПИ № 10135.3515.1731 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда седемстотин 
тридесет и едно)  с площ  717.00 (седемстотин и седемнадесет) м2., при 
граници:  ПИ № 10135.3515.1730 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и петнадесет. хиляда седемстотин и тридесет), бул. „Академик 
Игор Курчатов”, ПИ № 10135.3515.1732 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и петнадесет. хиляда седемстотин и тридесет), ПИ № 
10135.3514.396 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
четиринадесет.триста деветдесет и шест), ПИ № 10135.3515.904 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет. деветстотин и четири) 
в размер на  209 060,00 (двеста и девет хиляди и шестдесет) лева , без  
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  292,00 (двеста и 
деветдесет и два) лева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
 
 
 
 
2751-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 

във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/120/19.10.2010 г., Общински 
съвет - Варна  реши да се проведе публичен търг с явно наддаване   за 
продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Академик Курчатов” № 30 „а”, представляващ  ПИ № 10135.3515.1731 



(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда 
седемстотин тридесет и едно)  с площ  717.00 (осемстотин и седемнадесет) 
м2., при граници:  ПИ № 10135.3515.1730 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и петнадесет. хиляда седемстотин и тридесет), бул. 
„Академик Игор Курчатов”, ПИ № 10135.3515.1732 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет. хиляда седемстотин и 
тридесет и две), ПИ № 10135.3514.396 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и четиринадесет.триста деветдесет и шест), ПИ № 
10135.3515.904 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
петнадесет. деветстотин и четири) 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5034/01.10.2008 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на 209 060,00 (двеста и девет хиляди и 
шестдесет) лева , без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната 
тръжна цена  в размер на  20 906,00 (двадесет хиляди деветстотин и шест) 
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  20 906,00 
(двадесет хиляди деветстотин и шест)  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  500,00 (петстотин) лева, 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 –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 
 
 



 
 

 2752-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-10-94.П/119/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
– частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот  
УПИ ХІ (единадесет) с площ  662.00 (шестстотин шестдесет и два) м2, 
находящ се в с. Тополи, ул. „Д-р Липов”, кв. 19, при граници: УПИ ХVІІІ 
(осемнадесет),  УПИ Х (десет) ул. „Д-р Липов”,  УПИ ХІІ (дванадесет), УПИ 
ХVІ (шестнадесет) и УПИ ХVІІ (седемнадесет) в размер на  64 267,00 
(шестдесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем ) лева, без  включено 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 97,08 (деветдесет и  седем лева и 
осем стотинки) лева, без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
 
 
 
 

 2753-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 
във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-10-94.П/119/19.10.2010 г.,   Общински съвет - 
Варна  реши да се проведе публичен търг с явно наддаване  за продажба на 
имот частна общинска собственост, находящ се в с. Тополи , ул. „Д-р 
Липов”, кв. 19, УПИ ХІ (единадесет) с площ  662.00 (шестстотин шестдесет и 
два) м2 , при граници:  УПИ ХVІІІ (осемнадесет),  УПИ Х (десет) ул. „Д-р 
Липов”,  УПИ ХІІ (дванадесет), УПИ ХVІ (шестнадесет) и УПИ ХVІІ 
(седемнадесет) 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6161/02.07.2010 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 64 267,00 (шестдесет и четири хиляди 
двеста шестдесет и седем ) лева, без  включено ДДС. Стъпка на наддаване – 
10 % от началната тръжна цена  в размер на  6 426,70 ( шест хиляди 
четиристотин двадесет и шест лева и седемдесет стотинки) 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 6 426,70 ( шест 
хиляди четиристотин двадесет и шест лева и седемдесет стотинки) 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  500,00 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 
 
 
 
  
 2754-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-10-94.Ю/33/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
– частна общинска собственост, представляващ  ПИ с идентификатор № 
10135.5504.501 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и 
четири.петстотин и едно) с площ 510,00 (петстотин и десет) м2, находящ се в 
гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Борис Киряков”, при граници:  ПИ № 
10135.5203.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди двеста и три. 
седем), ПИ № 10135.5504.508 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и четири.петстотин и осем),  ПИ № 10135.5504.500 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и четири.петстотин), ПИ № 
10135.5203.17 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди двеста и 
три.седемнадесет) в размер на  148 500,00 (сто четиридесет и осем и 
петстотин) лева , без  включено ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 – 
291,18 (двеста деветдесет и един лева и осемнадесет стотинки) лева, без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 
 
 
 



 
 

2755-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. от ЗОС, 
във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-94.Ю/33/19.10.2010 г., Общински 
съвет - Варна  реши да се проведе публичен търг с явно наддаване   за 
продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. 
„Аспарухово”, ул. „Борис Киряков”, представляващ  ПИ с идентификатор 
№ 10135.5504.501 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и 
четири.петстотин и едно) с площ 510,00 (петстотин и десет) м2, при граници:  
ПИ № 10135.5203.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди двеста и три. 
седем), ПИ № 10135.5504.508 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и четири.петстотин и осем),  ПИ № 10135.5504.500 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и четири.петстотин), ПИ № 
10135.5203.17 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди двеста и 
три.седемнадесет). 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6158/02.07.2010 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на  148 500,00 (сто четиридесет и осем и 
петстотин) лева , без  включено ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена  в размер на  14 850,00 (четиринадесет хиляди 
осемстотин и петдесет) 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 14 850,00 
(четиринадесет хиляди осемстотин и петдесет)  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  500,00 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 



резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 
 

 
  
 
 
 2756-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-10-9303/1083/19.10.2010 г., Общински съвет - Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ ПИ № 
10135.5403.711(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и 
три.седемстотин и единадесет), с площ 560,00 (петстотин и шестдесет)кв.м., 
находящ се в гр. Варна, м.”Боровец-юг”, при граници: ПИ 
№10135.5403.9633, ПИ №10135.5403.712, ПИ № 10135.5403.715, ПИ 
№10135.5403.716, ПИ №10135.5403.717, ПИ №10135.5403.710 в размер на 
40 600.00(четиридесет хиляди и шестстотин)лв. без ДДС при пазарна 
стойност на 1 кв.м. – 72.50 (седемдесет и два лв. и петдесет стотинки) лева, 
без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 
 
  
 
 
 2757-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 
чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-10-9303/1083/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - частна общинска 
собственост,  находящ се  в  гр.Варна, м.”Боровец–юг”, представляващ ПИ 
№ 10135.5403.711 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин 
и три.седемстотин и единадесет), с площ 560,00(петстотин и шестдесет) кв.м., 
при граници: ПИ №10135.5403.9633, ПИ №10135.5403.712, ПИ № 
10135.5403.715, ПИ  №10135.5403.716,  ПИ  №10135.5403.717, ПИ 
№10135.5403.710.  

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
6017/19.02.2010 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 40 600,00(четиридесет хиляди и шестстотин) лева 
без ДДС.  



Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 4 060,00 (четири хиляди и шестдесет)лв.  
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 не дължими 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 не разгласа 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 4 060,00(четири 
хиляди и шестдесет)лв., 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 250,00(двеста и петдесет) лева, 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 въз основа 
на резултатите от търга да издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 
 
 
 
 
 
 2771-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-10-9302/119/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на общински недвижим имот, находящ се в община 
Варна, с.Константиново, ул.”Мусала”, представляващ УПИ № ІХ-231 (девет 
– двеста тридесет и едно), с площ 1061,40 (хиляда и шестдесет и едно цяло и 
четиридесет)кв.м., кв.50, при граници: ул.”Мусала”, УПИ № ХVІІІ-230 
(осемнадесет – двеста и тридесет), УПИ № ІХ-232 (девет – двеста тридесет и 
две), УПИ № VІІІ-231(осем – двеста тридесет и едно) в размер на 20 200.00 
(двадесет хиляди и двеста) лева без ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 
19.03 (деветнадесет лева и три стотинки) лева, без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
 



 2772-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 
чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-10-9302/119/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна решава да се проведе 
търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - частна общинска 
собственост,  находящ се  в  община Варна, с.Константиново ул.”Мусала”, 
представляващ УПИ № ІХ-231, кв.50 с площ 1061,40 (хиляда и шестдесет и 
едно цяло и четиридесет)кв.м., при граници: ул.”Мусала”, УПИ №ХVІІІ-
230(осемнадесет – двеста и тридесет), УПИ №ІХ-232(девет – двеста тридесет 
и две), УПИ №VІІІ-231(осем – двеста тридесет и едно).    

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
5731/14.07.2009 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 20 200,00(двадесет хиляди и двеста) лева без ДДС.  

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 2 020,00(две хиляди и двадесет)лв.  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 не дължими 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 не разгласа 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 2 020,00(две 
хиляди и двадесет)лв., 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 250,00(двеста и петдесет) лева, 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 въз основа 
на резултатите от търга да издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
 
 

 
 
2773-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-10-9302/118/18.10.2010 г. Общински съвет – Варна одобрява 



пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ ПИ 
№10135.5549.2070 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и девет. две хиляди и седемдесет), с площ 251,00 (двеста 
петдесет и един)кв.м., находящ се в гр. Варна, с.о. “Прибой”, при граници: 
ПИ №10135.5549.9580, ПИ №10135.5549.2069, ПИ № 10135.5549.1131) в 
размер на 19 533,00 (деветнадесет хиляди петстотин тридесет и три) лева без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 77.82 (седемдесет и седем лв. 
и осемдесет и две стотинки) лева без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
 

 
 
 
2774-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 

чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-10-9302/118/18.10.2010 г. Общински съвет – Варна реши да се проведе 
търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - частна общинска 
собственост,  находящ се  в  гр. Варна, с.о. “Прибой”, представляващ ПИ 
№10135.5549.2070 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиридесет и 
девет.две хиляди и седемдесет), с площ 251,00 (двеста петдесет и един)кв.м., 
при граници: ПИ №10135.5549.9580, ПИ №10135.5549.2069, ПИ № 
10135.5549.1131. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
6062/20.04.2010 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 19 533,00 (деветнадесет хиляди петстотин тридесет 
и три ) лева без ДДС.  

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 1953,30 (хиляда деветстотин петдесет и 
три лв. и тридесет стотинки) 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 не дължими 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 не разгласа 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 1953,30 (хиляда 
деветстотин петдесет и три лв. и тридесет стотинки), 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 250,00 (двеста и петдесет) лева, 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 въз основа 
на резултатите от търга да издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
 
 

 
2782-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9302/126/22.10.2010 г., Общински съвет – Варна, във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, по реда на 
чл. 28 от НРПУРОИ,  одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран 
оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна 
стойност в размер на 10 300,00 (десет хиляди и триста) лева без включен ДДС 
за недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 
10135.5403.3933 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и 
три.три хиляди деветстотин тридесет и три) с площ 369,00 (триста шестдесет 
и девет) кв. м., находящ се в гр. Варна, м. „Боровец – юг”, при пазарна 
стойност без включен ДДС на 1,00 (един) кв. м. възлизаща на 27,91 (двадесет 
и седем лева и деветдесет и една стотинки) лева, без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
 

 
 
 

2783-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 
чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-10-9302/126/22.10.2010 г., Общински съвет – Варна решава да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна 
общинска   собственост, представляващ ПИ № 10135.5403.3933 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.три хиляди деветстотин 
тридесет и три) с площ 369,00 (триста шестдесет и девет) кв. м.,  находящ се  
в  гр. Варна, м. „Боровец – юг”, при граници на имота: ПИ № 



10135.5403.4017 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и 
три.четири хиляди и седемнадесет), ПИ № 10135.5403.9502 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.девет хиляди петстотин и две), 
ПИ № 10135.5403.3809 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
четиристотин и три.три хиляди осемстотин и девет), ПИ № 10135.5403.3808 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.три хиляди 
осемстотин и осем) и ПИ № 10135.5403.1065 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди четиристотин и три.хиляда шестдесет и пет).  

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
6095/02.07.2010 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 10 300,00 (десет хиляди и триста) лева 
без включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от стартовата тръжна цена, в 
размер на 1 030,00 (хиляда 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 1 030,00 (хиляда и 
тридесет) лева, платими по IBAN: BG 36 CECB 9790 3362 1500 00 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 100,00 (сто) лева, платима по IBAN: BG 49 CECB 9790 8462 1500 
00, 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 въз основа 
на резултатите от търга да издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
 
 

 
 
 Веселин МАРЕШКИ 
 От нашата група 15 минути почивка.  
 



 Николай АПОСТОЛОВ 
 15 минути почивка по искане на г-н Марешки. 15 минути почивка по 
искане на групата на г-н Марешки. Започваме в 17.15 ч.  
 
 Г-н Орлин СИМЕОНОВ чете предложението за решение за 
ангажиране на втори адвокат по делото на „Пазари” ЕАД. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения, виждам от Красимир Симов. 
 
 Красимир СИМОВ 
 Колеги, радвам се, че в резултат на бдителността на наши други 
колеги се оправи тази точка, защото тя не съответстваше с решението на 
комисията. Мисля, че това е една техническа грешка. Благодаря на 
председателя, че даде някаква нова насока в решението на точката. Не мога 
да си помисля, че това е и грешка направена от нашия служител, когато е 
правил протокола, въпреки че днес на два пъти обвиниха в различен брой 
гласове. Само имам едно предложение, да не е възлага, а препоръчва. И 
тогава действително и какви са аргументите. Ние не сме избирали първите 
юристи на отдел, така че да не се ангажираме с избори на втори, но да им 
дадем възможност, защото те знаят какво е състоянието и какъв е темпа на 
делото, за да им дадем възможност да преценят дали да възложат на втори 
и да не искат решение от нас, и съм абсолютно съгласен нататък с 
направеното предложение, което е различно от това, което е написано тук.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Да сменим текста възлага с думата препоръчва. 
 
 Красимир СИМОВ 
 Абсолютно. И другото, както го изчете г-н Симеонов.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря. Г-н Липчев.  
 
 Петър ЛИПЧЕВ 
 На комисията ние дебатирахме тази точка и мисля, че когато се взе 
това решение да препоръча, това обезмисля изобщо тази точка да остане в 
дневния ред. Естествено, че ръководството на общинска фирма “Пазари” 
си върши работата, то знае кое е най-добре за дружеството, доказало се е 
като компетентно, можещо, така че аз предлагам тази точка да отпадне, 
защото ние нямаме какво да препоръчаме на ръководството на “Пазари” да 
прави това или онова, те си знаят най-добре. Моето предложение е точката 
да отпадне, като несъществена и несъстоятелна. Благодаря.  



Николай АПОСТОЛОВ 
 Г-н Маринов. Извинявам се г-н Тонев. Все пак да се засрамим от 
възрастния.  
  

Красимир Минков МАРИНОВ 
Уважаеми г-н председател, аз не мисля, че е редно да отпадне 

точката, още повече стигнала в зала и прочетена. Съображенията ми са 
следните, Общинския съвет е принципал и собственик на 100% от 
капитала на “Пазари”. Не можем да не насочим ръководството на това 
наше дружество още веднъж да погледне дали това му е необходимо или 
не. Ние не се вмесваме, съгласен съм с това, което каза Краси Симов да 
сменим думичката, ние не се вмесваме, но ние обръщаме внимание. 
Защото, ако в края на краищата, не дай боже, загубим това дело, нали 
всички се сещаме в тази зала, че фирма “Пазари”, просто такава няма да 
има. Затова аз смятам, че е редно и резонно да гласуваме точката така, 
както я изчете Орлин с направената корекция на Краси Симов.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Като вота ще определи дали отпада или не. Г-н Тонев, заповядайте.  
 
Владо ТОНЕВ 
Във връзка и доразвивайки логиката на г-н Маринов, спестявам това, 

което той ми спести, което и аз щях да кажа. Да променим точката и по-
точно текста по следния ред. Да проведе консултации относно 
ангажирането на втори процесуален представител и нататък, остава също и 
да запознае Общинския съвет. Т.е. решението сдали да се вземе втори 
процесуален представител да или не, да можем да го вземем ние, 
Общинския съвет, като основен принципал на дружеството, а не “Пазари” 
ЕАД. Смисъла на това е в това, което го каза г-н Маринов, ние сме 
собствениците, те да ни запознаят с проведените консултации, така както е 
това, което го предложи г-н Симеонов оставаме преценката на тях дали да 
ангажират или да не ангажират. Благодаря Ви.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Мисля, че в дебатите беше извлечено точно това да не се въвлича 
Общинския съвет в изказване на твърдо становище те да ангажират втори 
адвокат, в предвид на това, че след това съвета може да бъде обвинен, че в 
резултат на вмешателство и някакви други причини, двама адвокати 
дърпат в различна посока и делото видете ли за това се загуби. Аз мисля, 
че за това са ръководство на “Пазари” и би трябвало да си носят 
отговорността. Затова аз подкрепям г-н Симов, подкрепям г-н Краси 
Маринов и не виждам защо трябва да го дъвчим в дълбочина. 



Регистрирано ръководство на “Пазари” пред съда, пред всичко и ние тук 
продължаваме да действа ме, ама да има и втори там. 

 
Владо ТОНЕВ 
Единствената идея на моето предложение беше, че евентуално, ако 

им наложим втори процесуален представител да го подкрепим и 
финансово, т.е. да бъде за сметка на бюджета на Общинския съвет, а не за 
сметка на бюджета на “Пазари”.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Аз мисля, че ... 
 
Владо ТОНЕВ 
Затова то може да остане по ... 
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Последно Владо, след тези думи и разяснения оттегляш ли го или го 

оставяш?  
 
 Владо ТОНЕВ 
Конкретно го оттеглям. Обясних само идеята на предложението.  
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. С г-н Липчев, след изказването на г-н Маринов решихме, 

че гласуването ще определи дали предложението ще получи подкрепа или 
няма да получи. Ако то не получи подкрепа, какъв е смисълът да го 
оттегляме. Евгения Александрова. 

 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Когато препоръчваме, това означава ли, че “Пазари” в крайна сметка 

ще вземат те решението, борда на директорите? 
 

Пламен ПЕНЕВ 
Колеги, самият борд на пазари беше на обсъждането. Те са запознати 

с абсолютни всички наши мотиви, които така споделихме по различен 
начин. Те знаят много добре да си вземат или да не си вземат ... Е ми няма 
как да стане доброзорно. За това аз поддържам предложението на колегата 
Липчев, просто да гласуваме отпадането или не на тази точка.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Благодаря. Други мнения и съображения колеги, иначе гласуваме 
двете предложения на Пламен Пенев и на г-н Липчев, точката да бъде 
оттеглена от дневния ред. Който е съгласен с така направеното 



предложение, моля да гласува. От двамата, и от Липчев и от Пенев, тъй 
като казах едно и също. Да оттеглят точката. Едно и също предложение от 
двама съветника. Който е за, моля да гласува.    

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 11; въздържали се – 9, 

предложението не се приема.  
 

Ето сега ще ни разясни г-н Липчев. Реплика някаква ще ... 
 
 Петър ЛИПЧЕВ 
 Не. Значи това, искам да повторя още веднъж, аз предлагам да 
отпадне, защото ние няма, какво означава ние препоръчваме? Нали така 
много, ние препоръчваме, ако искат. Те се, нали ма борд на директорите, те 
си решават, аз какво да им препоръчвам или да не им препоръчвам. Или 
мога да ги задължа, или да не ги задължа.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Разбрах, г-н Липчев. Гласувахме го, съветниците си показаха вота.  
Гласуваме следващото предложение, прочетено от председателя на 
комисията, допълнено с добавката на г-н Красимир Симов и подкрепено от 
г-н Минков Маринов. Необходимо ли е Орлин Симеонов още един път да 
го изчете. Не е необходимо. Колеги, който е съгласен с така направеното 
предложение, моля да гласува.  
 
 Общински съвет-Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

2758-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 
препоръчва на Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД да проведе 
консултации и ако прецени да ангажира втори процесуален представител по 
т.д. № 518/2010 г. на ВОС по иск на Фирма “Виа Монеда” ООД срещу 
“Пазари “ЕАД и да запознае Общински  съвет – Варна с решението си. 

/за –27, против –3, въздържали се –2/ 
 
 

Продължаваме напред. Допълнен, уточнихме го. Продължаваме г-н 
Симеонов. Отрицателен вот от г-н Ивайло Бояджиев.  
 
 Ивайло БОЯДЖИЕВ 
 Лек съм в юридическата терминология, но току що смятам, че 
гласувахме едно безмислено нещо. Да. Можеше съвсем спокойно да кажем 
не двама, ами десет да са помощниците юристи. Препоръчваме, да кажем 
да, стига те да искат. Можеше, защото някои хора просто искат да им 



кажем искаме точно тази юридическа консултация да бъде ползвана, да се 
вземат едни хонорари. Нали, това се прекарва през Общинския съвет, нека 
да е ясно на хората, които гледат по телевизията. Пълно безмислие.  
 
 Орлин СИМЕОНОВ 
  Тъй като вече е имало изказване и е приключила процедурата по 
гласуване ... 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Продължавайте на там, г-н Симеонов.  
 
 Орлин СИМЕОНОВ 
 За следваща точка имам ли думата, г-н председател?  
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Колеги, моля ви се не напускайте залата, защото останаха още две 
точки от “Собственост и стопанство”, да свършим поне нея. Мнения и 
съображения? Няма. Преминаваме към гласуване.  
 
 
 
 2775-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  § 78, ал. 2 от ЗОС и 
във връзка чл. 21 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № Д-8-9200/411/18.10.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
подписване на анекс към Договори за наем № Д-8-9200/411/19.05.2008г., № 
Д-8-9200/412/19.05.2008г. и № Д-8-9200/413/19.05.2008г., сключени с Петър 
Кръстев Цветанов за ползване на павилиони № 75, 84 и 76, находящи се  в гр. 
Варна,  ж.к. „Младост”, Търговски комплекс „Младост І” (зад Мебелна 
палата”), поставени на основание Разрешение за строеж № 131/11.12.1996г. и 
въведени в експлоатация с Разрешение за ползване № 274/09.10.1997г.,  за 
удължаване срока на договора на  6 (шест) години, считано от датата на 
сключване на Договори за наем № Д-8-9200/411/19.05.2008г., № Д-8-
9200/412/19.05.2008г. и № Д-8-9200/413/19.05.2008г. 
Общинсик съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна изготвянето на 
анекси към договорите и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –31, против –1, въздържали се –0, отсъстват –18/ 

 
 
  
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения, колеги? Да докладваш кое, решението, което 
ще отменим? 
 
 Орлин СИМЕОНОВ 
 Искам  да ви запозная. Значи това се касаеше за “Обзор” 18 във 
Варна, значи ние ги приехме новите оценки и решения за прекратяване на 
съсобственост, трябва да отменим старите, които са със завишените 
стойности, които реално погледнато не са приети и са приети новите на 
заседание на комисия. Това е чисто процедурно, просто трябва да отменим 
тези две решения.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Други мнения и съображения? Не виждам. Съветниците са някъде в 
страни от мен, пред залата. Гласуването е явно, няма да им видя гласовете, 
ръцете. Явно е гласуването, няма да им видя ръцете, ще ги помоля да 
влязат. Поименно ли искате да ги проверим г-н Начков. Проверка на 
кворума поименно.  
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Направо да гласуваме поименно тогава. Направо тогава да ги 
гласуваме поименно.  
 
 
 Общински съвет-Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

2777-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 30202/19.10.2010 г., Общински съвет 
– Варна отменя свои Решения № 2204-5 и 2205-5 от протокол № 23/19.05.2010 
г., съгласно Приложение № 2. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –29, против –2, въздържали се –0, отсъстват –20/ 

 
 
 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Г-н Начков за мнения и съображения.  
 

Пламен НАЧКОВ 
 Аз искам да изразя едно съображение по така предложеното 
решение, но първо ще дам едни разяснения във връзка с варианта, в който 



се предлага решение на проблема, който д-т Трошев представя и след това 
по самата структура на решението. По документите, които са подготвени 
излиза така, че ние трябва да регистрираме търговско дружество, в който 
собственик на капитала ще бъде очна болница. Тук имаме единственото 
разминаване, като теза, без да изключвам възможността, че тези 
намерения, които има д-р Трошев са за подобряване на общо-финансово 
състояние на основното дружество, очна болница. И ние считаме, че ако 
във варианта, в който той го предлага възниква съмнение за конфликт на 
интереси в бъдеща регистрация, тъй като и по този закон няма добра, все 
още добра практика, ви предлагаме дружеството да бъде регистрирано, 
като собственост на Община Варна. Това е едното нещо, което трябва да се 
промени в устава и второто нещо, което предлагам е органите на 
управление да бъде Общинския съвет. В тази връзка, за да се осъществи 
регистрацията считаме, че е необходимо да вземем решение и за управител 
на това бъдещо дружество, което да е временно до провеждане на 
конкурса, за да може да се извърши регистрацията. Това е нашето 
предложение, като в самото решение се предлага ние считаме, че има 
слабости в него, тъй като никъде в това решение няма текст, в който да се 
казва, че принципала приема устава. Единият елемент от, задължителния 
от елементите, че той д-р Трошев ще приготви книжата, но без решение на 
общото събрание, това и в търговския закон е изписано, като правомощия 
не можем, той ще има проблеми в регистрацията на дружеството. Защото 
така изписано решава да бъде учредено да, това е с предмета с всичкото, 
но уставът е основното, основният документ, с който се регистрира 
дружеството и по същия ред управител на това дружество. Това са нашите 
забележки и по принцип ние сме против идеята, която е заложил д-р 
Трошев, като управител на очна болница, но считаме, че в частта органи на 
управление, където се явява Общинския съвет, това роене на дружества 
затруднява контрола. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-н Начков. Не знам защо в комисия не са го 
коментирали, г-н Митковски.  
 

Пламен НАЧКОВ 
 Само да Ви отговоря, г-н председател. Тук е и председателя на 
комисията, ние по същество не сме дебатирали там. 
 
  Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря. Г-н Митковски. Председател на комисията по 
“Здравеопазване”.   
 
  



Ивайло МИТКОВСКИ 
 Да, уважаеми г-н председател, колеги. Във връзка с това, което каза 
г-н Начков, наистина между другото, този въпрос възникна след като мина 
последното заседание на комисията, но колегата Трошев ме запозна и аз по 
принцип също нямам, не нямам, подкрепям създаването на такава 
структура, но за разлика от Пламен ......            
А предложението на Тошев е да бъде към съществуващата болница. Моето 
предложение  е да подкрепим това, което предлага Тошев. Защото идеята, 
което е в комисията по Здравеопазване, и която стигна и до комисията по 
Собственост. Ще видим кога най-после ще излезе като общо становище 
по-лека лека община Варна да почне да се отървава от дейности, каквато 
например е доболничната помощ, а не да създаваме нови дружества пак 
общински със същия предмет на дейност. Това, което предлага директора 
на Очна болница е нещо, което съществува вече в други болници. 
Примерно в „Света Анна” съществува такъв медицински център, който си 
е към болницата. Сега да тръгваме пак на една структура, общината да 
открива пак свое дружество, пак да правим конкурси, нещо на което сме се 
нагледали и ни е втръснало на всички, а и няма смисъл. Хубаво е към 
болниците да има такива медицински центрове. От една страна за да 
помагат финансово на самата болница, а от друга страна много се 
улесняват и самите пациенти, които лекарите, които един ден ще ги 
оперират ги насочват към тази болница, а след това следболничното им 
лечение минава през този медицински център. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
И в АГ-то има такъв медицински център. Д-р Бояджиев. 

 
Ивайло БОЯЖДИЕВ 
Като в подкрепа ще кажа, че за да сключи касата договор трябва да 

има регистрирано дружество до нова година. Т.е. ако искаме да се получи 
нужния икономически и здравен ефект трябва сега да го гласуваме на тази 
сесия, за да има достатъчно време чисто технологично, за да може тази 
идея на в момента управляващия медицински директор да се осъществи. 
Наистина може би трябва да се огледа от юридическа гледна точка да се 
изчистят като формулировка, но трябва да го гласуваме, затова и вземам 
думата. Благодаря. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, предлагам да преминем в режим на поименно гласуване. Ако 

има общински съветници пред залата, ще ги помоля да влязат в залата. Все 
пак в залата е д-р Тошев. Ако някой иска към него да зададе въпрос. Към 
гласуване. Колеги, в режим на поименно гласуване. Вие формирате 
господин Начков съвсем ново предложение. Комисията предлага друго 



предложение, което беше подкрепено от двама доктори и мисля, че те са 
най-компетентни. 
 

Пламен НАЧКОВ 
/не се чува на записа ..../  
Ако вие нямате решение, че приемаме устава на това дружество, ще 

има проблем след това с регистрацията. .... Вие тръгнахте не от моето 
предложение, а от това на комисията.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
А къде устава, който искате да гласуваме тука?  

 
Пламен НАЧКОВ 
Уставът е неразделна част. Сигурно Д-р Тошев го е приложил. 

Уставът е елемент от решението и в него трябва да е записано това, което 
Търговския закон го изисква при регистрацията. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Уставът е представен от д-р Тошев. Искате да го донесем да се 

запознаят съветниците с него ли? Или да сложим дума „и устава”. 
 

Пламен НАЧКОВ 
Значи решава да бъде учредено, това ще  е едното решение. Второто  

е приема устав на дружеството. Избира за управител еди кой си. 
 

Ивайло МИТКОВСКИ 
Това е ако правим общинско дружество, Пламене. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Без тези неща как ще го регистрира. С туй решение ще му го върнат. 

И с мерака в декември да го регистрира няма да стане. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Да разбирам ли, че допълвате решението на комисията. Така ли да 

разбирам? 
 

Пламен НАЧКОВ 
Допълвам решението на комисията като вариант, ако моето 

предложение за общинско дружество не се приеме. Аз съм си направил 
предложение. 
 

 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, два варианта има от господин Пламен Начков. Първият 

вариант чухте го – за общинско дружество. Как да направим2 Гласуваме 
твоето ако не се приеме преминаваме към втория вариант. 

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Господин председател, мога да внеса едно уточнение, което ще 

тушира всички изказвания в следния смисъл. Ние трябва да вземем 
решение освен да учредим токова дружество, трябва да приемем 
наименование, седалище, предмет на дейност, капитал и устава. Това е. 
Реално погледнато нашето решение ще се допълни с това, като изрично се 
впише, че собственик на капитала е община Варна. С една дума вие не 
поддържате това за .... Собственик на капитала е реално погледнато 
Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна 
ЕООД. Ако сте съгласни с така направеното уточнение и управител Любка 
Димова. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Господин Симеонов, това уточнение към предложението на г-н 

Начков ли е? 
 

Орлин СИМЕОНОВ 
Не, това е уточнение по принцип по тази точка. 

 
Пламен ПЕНЕВ 
Да дадем думата и на г-н Тошев все пак да внесе разяснение. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Тези елементи, които г-н Симеонов каза в тях има само две различия. 

Собственика в единия вариант, който аз предлагам да бъде община Варна, 
другия вариант е предложението на д-р Тошев собственик Очна болница. В 
наименованието на управителите нямаме различия. Въпросът е, че тези 
елементи трябва да се прогласуват един път по моето предложение и втори 
път по основното предложение на комисията, ако не се приеме моето 
предложение. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Сега мисля, че стана ясно и на всички.  

 
Пламен НАЧКОВ 
Сега обаче ние губим време да изпишем как се регистрира едно 

дружество, което не е първото дружество, което сме регистрирали. 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Гласуваме сега предложението на г-н Начков, където разликата е, че 

собственик е община Варна. Поименно гласуване колеги, моля да се 
концентрирате. 
 

Предложението на г-н Пламен Начков за учредяване на еднолично 
търговско дружество с ограничена отговорност – амбулатория за 
специализирана медицинска помощ – медицински център с едноличен 
собственик на капитала община Варна не се приема с резултати от 
поименното явно гласуване – за-4, против-25, въздържали се-4, 
отсъстват-18. 

  
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, виждам, че се поизморихте. Очаквам предложения кога да 

продължим сесията. Точката ще я довършим. Дали ще насрочим за другата 
седмица, трябва да гласуваме. Дали декември сесията.  

Сега гласуваме другото предложение, което беше направено от 
комисията и допълнено пак с репликата на г-н Начков. Нали така? Така 
беше. Имаме ли яснота по този въпрос? Поименно гласуване. 

 
 
Общински съвет-Варна прие следно  

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 

 2784-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 
1, т. 6 от ТЗ и чл. 8, ал. 1, т. 7 от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна 
 в качеството си на упражняващ правата на едноличния собственик на 
капитала на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВАРНА” ЕООД, решава да бъде учредено 
еднолично търговско дружество с ограничена отговорност-амбулатория за 
специализирана медицинска помощ- медицински център с едноличен 
собственик на капитала „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ 
БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВАРНА” ЕООД при следните условия 
 

1. Наименование: Амбулатория Медицински център за 
специализирана медицинска помощ „Очен Медицински център Варна” 
ЕООД; 

2. Седалището и адреса на управлението на дружеството е :  
                 гр.Варна, ул. „Дойран” 15. 

3. Предмет на дейност на медицинския център – амбулаторен прием 
в кабинетите на центъра, диагностика, лечение диспансеризация, 
консултации, профилактика, предписване на лекарства, лабораторни и 



други видове изследвания. Манипулации. Домашни посещения, в 
случаите, когато се иска консултация от  лекар  специалист. Промотивна и 
профилактична дейност, рехабилитация и наблюдение на  болни. 
Хоспитализиране на пациенти в болница, когато лечебната цел не може да 
бъде постигната в амбулаторни условия. 

4. Капиталът на дружеството е в размер на 100 лв. лева, разпределен 
на 100 /сто/ дяла с номинална стойност от по 1 (един) лев.  

5.  Дружеството се учредява за неопределен срок. 
 6. Приема Устав на дружеството. 
 7. Управител на дружеството до провеждане на конкурс е д-р Любка 
Филипова Димова, очен лекар от Варна. 

   
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –31, против –0, въздържали се –0, отсъстват –18/ 

 
 
 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми господин председател, понеже точката „Финанси и 

бюджет” така или иначе не мина, а ние имаме по план да работим за 
бюджет 2011, аз предлагам да е утре или вдругиден продължението на 
сесията. За да можем да изчистим нещата около наредбата и проектите за 
които за тук и доктора и другите. Утре в 09.30 ч или вдругиден също в 
09.30 ч. аз предлагам двете дати защото това ще бъде за нас краен вариант 
да пуснем проектите.  

 
Пламен НАЧКОВ 
Тъй като всеки от нас има вече подредена програма за останалите два 

дена, смятам че не е фатално, това което трябва да свършим е в рамките на 
половин ден. Това нещо в другата седмица вие да видите, понеделник не е 
удобен ден, но там вече сряда, четвъртък може. В тези точки няма нищо 
фатално няма да изпуснем някакъв срок.  Но тъй като все пак днес ние 
приключваме или вземаме решение за продължаване на сесията на еди коя 
си дата или вие трябва да свикате нова сесия. Предложението моето ако ме 
питате е за другата сряда. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме едно предложение колеги за следващата сряда. Съветът да 

реши.   Имам пред мен следващо предложение за петък. Обявявам ги така 
да мислите. Господин Станев ще каже. 

 
 



 
Янко СТАНЕВ 
Само искам да напомня, че наредба за общинския дълг трябва да 

приемем и тя трябва да се качи в интернет сега и въобще не е вярно, че 
няма спешни неща. Всички неща са изключително спешни. За няколко 
дена аз казвам каква е реалността. Затова твърдя и продължавам да твърдя, 
че след миналата сесия издънката, която стана за проекта. Моля утре или 
вдругиден да се съберем.  

 
Павел ХРИСТОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, доколкото 

разбирам има две предложения за сесията – едното е за петък и другото за 
следващата сряда. Само искам да обърна внимание на колегите, че точките 
които следват са действително важни и е добре да минат по-скоро. Тъй 
като правим на луди и спортните клубове с наредбата, имаме 139 лица, 
които чакат еднократни социални помощи да им дадем, в здравеопазване 
също има помощи. Неща, които в действителност колкото по-бързо минат 
толкова по-добре. Естествено срокове няма, които трябва да спазим с тях, 
но наближава и зима и трябва да се помогне на тези хора. Благодаря. 

 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Колеги, ние в момента сме на позицията на ученици, на които 

учителя им се кара заради тези, които не присъстват. Невиновните нали 
отнасят цялата работа. И ние сега сме в същото положение. Извинете, но 
нито утре нито вдругиден мога да отделя време за да дойда на сесия и 
повечето хора са така. Нормално е да бъде другата седмица, за да си 
планираме времето. Тези, които проваляха сесията по най-активен начин 
ги няма в момента и всичко се струпва на тези, които стояхме досега.  

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Да улесня по някакъв начин избора за продължаване на днешното 

заседание, искам да заявя, че групата на „Нашият град” има собствени 
политически ангажименти  и утре и вдругиден. Невъзможно ни е да 
присъстваме на сесията въпреки желанието ни.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, виждам основно деня сряда около който се обединяваме. Г-н 

Владимир Тонев. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, предлагам действително да е следващата сряда, но малко 

видоизменена. В смисъл днешната сесия приключи, следващата сряда да го 



броим като следваща сесия, която ще започне  директно с „финанси и 
бюджет” без да гледаме комисиите-дневен ред. Възможно ли е така? 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не може. Колеги, деня сряда устройва ли ви? Сега ще посоча и 

датата за да не стане грешка – седемнадесети. Чета проект за решение. 
 
 
Общински съвет-Варна прие следно  

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
2785-8. На основание чл.55, ал.2 от Правилник за организацията и 

дейността на общинския съвет-Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-Варна 
прекъсва работата на ХХVІІІ заседание на Общинския съвет и решава 
същото да продължи на 17.11.2010 г. от 09.00 часа в Пленарна зала, с 
останалите точки от приетия дневен ред. 

/за-23, против-0, въздържали се-3/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

17.11.2010 г. - втори ден 
 

  
 Присъстват 43 общински съветника, отсъстват: 
 Анелия Димитрова Клисарова – в командировка 
 Владимир Стоянов Трифонов – в чужбина 
 Димо Атанасов Стоев 
 Добромир Гичев Кондов – в чужбина 
 Евгения Александрова Александрова 
 Ивайло Симеонов Бояджиев – в болнични 
 Ивайло Христов Митковски – в чужбина 
 Ради Димитров Радев – отсъства от града 

 
Николай АПОСТОЛОВ 

 28 подписа в присъствения списък. Следователно кворумът е на лице 
и можем да открием вторият ден на двадесет и осмото заседание на 
Общински съвет Варна. Ще помоля общинските съветници пред зала да 
заемат местата си и да продължим с неразгледаните точки. В канцеларията 
на Общинския съвет информация за отсъстващи общински съветници по 
обективни причини са подали Анелия Клисарова – командировка, 
Владимир Трифонов – в чужбина, Драгомир Кондов - в чужбина, Ивайло 
Бояджиев – в болнични, Ивайло Митковски - в чужбина и Красимир 
Узунов – командировка, Ради Радев и той е командировка. Останалите 
общински съветници не са подали информация кой и по какви причини 
отсъства. И докато съветниците заемат местата си в залата, позволете ми 
да поздравим Владимир Тонев по случай рожденият му ден. Да пожелаем 
много здраве, политически успехи, бизнес успехи и много лично и семейно 
щастие. Честит рожден ден.  
 Колеги, продължаваме с ... Г-н Панко Анчев още в самото начало 
иска думата, заповядайте.  
 
 Панко АНЧЕВ  
 Не, аз имам процедура. Мисля, че е конструктивна, не е да развалям 
заседанието, не се безпокойте. Малко по-високо, не чувам, шумно е. 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, в медиите в последно 
време много се пише и говори за състоянието в общинската фирма 
“Градски транспорт”. Аз знам, че кмета се е срещал заедно с г-н Маринов, 
председател на нашата комисия по “Транспорт”, с ръководството на 
синдикатите там. Там очевидно има сериозен проблем, който изисква 
спешни мерки. Няма какво да се лъжем. Но за да се вземат спешни мерки 
трябва да имаме информация за това. И аз предлагам на Общинския съвет 



и моля общинските съветници да приемат това, в края на нашето заседание 
да дойте тук председателя на съвета на директорите на “Градски 
транспорт”, да ни информира за състоянието и проблемите, които в 
момента трябва да се решат в тази фирма, защото една стачка на “Градски 
транспорт” представете си какво би могло да стане. Моля Ви, г-н 
председател, това да бъде така предмет на обсъждане на днешното ни 
заседание. Знам, че продължаваме заседанието, сесията, но въпреки това 
мисля, че проблема е много важен и така позволя да се взимат други 
мерки.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Ще го подложим на гласуване, г-н Анчев. Г-н Севастиянов.  
 
 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ  
 Резонно е искането на г-н Анчев, обаче според мен едно изслушване 
на това ще ни свари неподготвени. Не знам колко души ще има в залата. 
Аз предлагам по друг начин да действаме. Нека с тях да се срещне 
комисията по “Транспорт, заедно с другата комисия общинската по 
“Транспорт”, не на Общинския съвет” и да ни представят реален доклад и 
ако Общинския съвет има някакви мерки да ги вземе, да ги вземе. Защото 
сега само едно изслушване, което накрая може да се окаже, че нищо не 
зависи от нас, само е загуба на наше време и на хората времето.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Две предложения, колеги, в самото начало. Първото предложение е 
на г-н Анчев да поканим председателя на съвета на директорите на 
“Градски транспорт” и да го изслушаме. Второто предложение на г-н 
Севастиянов, в ресорните комисии да бъдат поканени ръководството на 
“Градски транспорт” и там да бъдат изяснени проблемите, след което при 
необходимост синтезирани те да бъдат предложени на вниманието на 
съвета. Колеги, аз предлагам да гласуваме предложението на г-н 
Севастиянов. Който е съгласен това да се случи ... Не сте направили 
предложение, така че няма смисъл. Така. Колеги, който е съгласен с 
предложението на г-н Севастиянов в транспортната комисия да бъдат 
изслушани съвета на директорите на “Градски транспорт”, локализиране 
на проблемите там, ако въобще има такива и да бъдат предоставени и 
докладвани на вниманието на Общинския съвет, моля да гласува.  
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 



 
2786. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-

Варна решава ПК „Транспорт” и Комисията по транспортни схеми с 
председател Александър Димитров-директор на дирекция „СДИР” при 
община Варна да изслуша Съвета на директорите на „Градски транспорт” 
ЕАД за състоянието и проблемите на дружеството, във връзка с обявената 
стачна готовност от синдикатите, като след това се внесе доклад в 
Общинския съвет. 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

Г-н Анчев, понеже гласувахте за предложението на г-н Севастиянов, 
Вашето остава ли за да го подложа на гласуване.  
 
 
 Панко АНЧЕВ  
 Не, има решение вече на Общински съвет.  
 
  
  



IХ. 
По точка  девета от дневния ред: 

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

  -  допълване на Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на община Варна с нов раздел: IIIА “Провеждане 
на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез 
поемане на дългосрочен общински дълг от община Варна”:   

 - актуализиране на решение №2556-3, т. ІV от протокол № 
26/11,12.08.2010г. за финансиране на инвестиционни обекти с остатъка от 
банков заем 2009г., от облигационен заем 2010г. и получени целеви 
средства за капиталови разходи и трансфери от ПУДООС,  
            - поправка на очевидна фактическа грешка  на т. 1 към решение № 
2696-6/27/06,07.10.2010г. на Общински съвет – Варна. 
          - поправка на очевидна фактическа грешка в чл.79А от Приложение 1 
към „Наредба  за определянето и администриране на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна” по решение №2699-
9/27/06, 07.10.2010 г. 

- отпускане на финансови средства за финансиране на извършения 
ремонт на видеоендоскопската система, модел GIF-XTQ160 Video 
Gastroskope,  собственост на МБАЛ “Св. Анна” Варна” АД и отпускане на 
финансови средства за спешен и неотложен ремонт в абонатна станция на 
Терапевтичен блок на МБАЛ “Св. Анна” Варна” АД. 
 - одобряване подписването на Споразумения за Общинско 
сътрудничество между гр. Варна, Република България, град Ла Рошел, 
Република Франция, и гр.Варна, Република България и Дордрехт, 
Кралство Холандия и Департамент Нор, Република Франция – във връзка 
с кандидатстването на Община Варна с проектни предложения по ОП 
„Административен капацитет”. 
 - съфинансиране на проект 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 финансиран по договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-04/2009/003 в 
рамките на ОП “Регионално развитие 2007-2013” 

- допълване на списъка на длъжностните лица имащи право на 
транспортни разходи, съгласно решение №2015-4, т.VІ от протокол 
№20/17.02.2010 г. 

 
Докл.: Я.Станев-председател ПК „ФБ” 

 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, продължаваме с точките по така приетия дневен ред, 
следваща точка е “Финанси и бюджет”. Давам думата на председателя на 
комисията, г-н Янко Станев. Заповядайте.  
 Имате думата за мнения и съображения колеги? Г-н Начков.  
 
 Пламен НАЧКОВ  
 Аз имам предложени за две корекции. Значи, чл. 26 “е” – поканата за 
обществено обсъждане се публикува най-малко три дни, аз предлагам да е 
пет дни, нали. И в същият, още едно изречение от съществуващият текст, в 
същия срок поканата се поставя на видно място в сградата на общината. 
Това е едното. И в чл. 26 “й” в края, където пише, че ще бъдат разгледани 
от постоянната комисия по “Финанси и бюджет”, правя предложение да се 
добави и Общински съвет. Защото постоянната комисия е един помощен 
орган, нали и тя не може да се произнесе по възражения на гражданите.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря. Други мнения и съображения? Председателя на 
комисията, приемате ли ги тези предложения?  
 

Янко СТАНЕВ 
 Да, да. Има логика. Макар, че в това по “Финанси и бюджет”, то е 
ясно, че след като го гледаме във “Финанси и бюджет” трябва да пратим 
предложение. Но добре е да се запише, нека да го има.  
 
 Пламен НАЧКОВ  
 Идеята ми е, постоянната комисия да не се яви преграда, като 
решаващ проблема на тези хора ... 
 

Янко СТАНЕВ 
 Да, разбрахте.  

 
Пламен НАЧКОВ  
.... а вече подготвения материал ще се каже, това се приема на 

съветниците, това ви го предлагаме за обсъждане, нали.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Начков. Колеги, който е съгласен с така 

направеното предложение от председателя на комисията и внесените 
допълнения от г-н Начков, мисля че ги чухте от три на пет дни и да 
добавим не само комисията по “Финанси и бюджет”, а и Общински съвет 
Варна ....  
 



Янко СТАНЕВ 
И за поставянето от пет дена от същия срок .... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
... на видно място в общината. Който е съгласен с тези три 

допълнения да бъдат включени и така да се гласува решението, моля да 
гласува.  
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

2787-9. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА и чл. 15, 
ал. 3 от Закона за общинския дълг и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД10-9302/124/21.10.2010 г., Общински съвет – Варна 
допълва Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на община Варна с нов раздел:  

IIIА “Провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат 
финансирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг от община 
Варна”:   

чл. 26а С настоящия раздел се определят условията и реда за 
провеждане на обсъждане от местната общност на проекти, които ще се 
финансират чрез поемане на дългосрочен дълг. 

чл. 26б Поемането на дългосрочен дълг от община Варна се извършва 
при спазване условията на Закона за общинския дълг. 

чл. 26в Кметът на общината оповестява проекта/проектите, който ще се 
финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до 
местната общност. 

чл. 26г Поканата трябва да съдържа общите параметри на 
проекта/проектите - предназначение, стойност, начин на финансиране и на 
обезпечаване, както и мястото и датата на провеждане на обсъждането. 

чл. 26д Поканата се публикува в един местен или регионален вестник и 
се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, като 
датата на обсъждането на проекта/проектите е най-малко един месец преди 
разглеждането на предложението от общинския съвет. 

чл. 26е Поканата за обществено обсъждане се публикува най-малко 5 
дни преди насрочената дата за провеждане на общественото обсъждане. 
Поканата се поставя на видно място в сградата на община Варна. 

чл. 26ж За публичното обсъждане се подготвя мултимедийна 
презентация на   на проекта/проектите с цел по-добро онагледяване и по-



лесно възприемане на идеята от присъстващите на обсъждането и 
публикувани в официалния сайт на Община Варна. 

чл. 26з Обсъждането се провежда на определената дата на определено за 
целта място и час при следния дневен ред: 

1. Представяне на проекта/проектите от кмета или друг представител 
на администрацията (зам. кмет или директор); 

2. Даване на думата на присъстващите граждани и юридически лица за 
мнения и въпроси; 

3. Отговор от представителите на общинската администрация. 
Отговорите се дават на място или в оповестен от съответните 

длъжностни лица срок, но не повече от 7 дни. 
чл. 26и За изказаните становища и предложения от местната общност по 

предложения за обсъждане проекта/проекти се съставя протокол, който е 
неразделна част на предложението, което ще бъде внесено за обсъждане в 
общинския съвет. 

чл. 26й Всички граждани и юридически лица присъствали на 
обсъждането, които не подкрепят даден проект или част от него могат в 3 
дневен срок от провеждане на обсъждането да внесат писмени запитвания 
до кмета на общината, които впоследствие да бъдат разглеждани от  ПК 
“Финанси и бюджет” и Общински съвет-Варна.   

чл. 26к При възникнала необходимост от промяна в даден проект, 
налагаща разглеждането и оценяването на други алтернативи, в резултат 
на общественото обсъждане, кметът преценява необходимостта от 
корегирането му и от организиране на ново обсъждане от местната 
общност по реда на тази Наредба. По негова преценка може да бъде 
поискано от екипа, изготвил проекта, да актуализира същия с приетите от 
общественото обсъждане допълнения и забележки. 

/за-35, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
Янко СТАНЕВ 

 Става въпрос за вътрешни размествания, не се променят обемите на 
финансиране, не се променят обектите, става въпрос за вътрешно 
разместване.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения? Г-н Начков.  
 

Пламен НАЧКОВ  
Актуализацията, която се предлага, тя е свързана с остатъци, 

актуализацията на капиталовите разходи, която се предлага е свързана с 
остатъка от банковия заем и с облигационният заем.  



Янко СТАНЕВ 
И с държавния.  

 
Пламен НАЧКОВ  
Сега, бюджетното там има една целева субсидия, която ние няма 

какво да я коментираме, защото тя ясно е, че само закона за 
републиканския бюджет за какво се влага нали. Въпросът е, че аз искам да 
припомня на колегите тази прословута площадка, която ми се струва, че 
кмета я извежда на Галата като приоритет в работата. Записаната 
допълнителна сума точно фиксира сумата, която точно беше заложена 
първо в бюджета. Ами от 200 ... Да. Беше 560 хил., знаете на обсъждането 
на бюджета ние я намалихме. И аз считам, че това е нецелесъобразно дори 
малкият остатък, който се е получил ние да финансираме едно 
мероприятие, което лично за мен, като съветник не е приоритет в кризата. 
Аз лично не намирам обяснение, но все пак ние трябва да бъдем 
внимателни с капиталовите разходи. Те трябва да отиват там, където ще се 
получи нужният социален ефект. Затова аз считам, че това предложение за 
разпределение не е добре изготвено и мисля, че на този етап не е 
необходимо да го подкрепяме.  
 

Янко СТАНЕВ 
Къде видя тази цифра, извинявай. Колко пари? И колко гласувахме? 

Не е допълнително. Къде сме го направили така?  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Ще дадем думата на специалистите да отговорят. Г-н Станев, нека г-

жа Господинова да отговори. Нека да чуем експертно мнение.  
 

Стефка ГОСПОДИНОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-жи и г-да съветници. Много 

подробно разгледахме тази точка в комисията по “Финанси” и я 
представихме на колегите. Аз съжалявам, че г-н Начков не беше тогава на 
тази комисия, но той е бил на всички комисии, които миналата година три 
пъти под ред се наложи да правим тази актуализация в края на годината. 
По същият начин на бюджета на Община Варна, която касае само 
източника на финансиране на тези обекти. Ако обърнете внимание един по 
един, ако някой има време да седне това да го направи, или го е направил 
преди това заседание ще види, че абсолютно с нищо от първоначалния 
приет бюджет, от актуализирания бюджет по-скоро от август месец, не е 
променена нито една стойност на тези обекти. Те са абсолютни същите 
приети в началото на годината и актуализирани с бюджета на Община 
Варна. Тук не правим актуализация на капиталова програма, нито я 
разпределяме, нито някъде я пращаме, нито някъде я събираме, нито 



добавяме, нито изваждаме. Тук просто правим и предлагаме да вземете 
това решение да променим източника на финансирани, поради първата 
обективна причина, че част от средствата бяха с взаимоотношение с 
централния бюджет от Министерството на финансите с писмо, около 1 
мил. и 300 хил. лв., актуализират служебно капиталовата програма и 
цялостния бюджет. И по тази причина, че в края на годината е последната 
възможност ние да изтеглим банковия заем от 15 мил., които миналата 
година беше като решение на Общински съвет. 4 мил. и 800 хил. лв. близо 
знаете е сумата, която още първоначално с бюджета на Община Варна се 
прие, като преходен остатък. Сега просто преразпределяме кои обекти да 
бъдат в този заем, тъй като част от обектите, които бяха посочени в 
банковия заем няма да бъдат изпълнени, ще бъдат преходни и няма да 
можем да си изтеглим целия заем от 4 мил. 800 хил. лв. Тази операция я 
правихме миналата година, поради тази причина да усвоим ресурса, който 
е залегнал в макрорамката на бюджета на общината. Обектите не се сменят 
тук и стойностите също.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря Ви. Колеги, други въпроси? Не виждам. Г-н Начков каза, 

че няма да го подкрепи, аз така разбрах. Това беше неговото обръщение. 
Въпросът е съветниците с вота си да изразят своето становище по така 
направеното предложение и разяснено от г-жа Господинова, 
професионално. Поименно гласуване колеги.  

Пламен Пенев – за, отразете го, ако обичате.  
Николай Джагаров въздържал се. Ако има други съветници пред 

залата ще ги помоля да влязат в залата да коригират вота си или да го 
изразят, за да може да обявим резултатите от гласуването. Други отвън 
няма. Обявяваме резултатите. Драгомир Дончев – за. Някой ще промени ли 
вота си още? Последно питане и обявяваме резултатите.    
 
 
 Общински съвет-Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

2788-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 от 
ЗОБ,  чл. 47, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на Община Варна и получени трансфери по 
ПУДООС и целеви средства от МФ за капиталови разходи и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/125/22.10.2010 
г., Общински съвет – Варна актуализира решение №2556-3, т. ІV от 
протокол № 26/11,12.08.2010г. за финансиране на инвестиционни обекти с 
остатъка от банков заем 2009г., от облигационен заем 2010г. и получени 



целеви средства за капиталови разходи и трансфери от ПУДООС, съгласно 
приложения №№ 4, 8, 13, 15. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –26, против –0, въздържали се –10, отсъстват –17/ 
 

 
 

                                                    
2789-9. На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2  от АПК, 
Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна фактическа грешка  
на т. 1 към решение № 2696-6/27/06,07.10.2010г. на Общински съвет – 
Варна, както следва: 

- т. 1 в таблицата към решението, ред последен, в графа “обща сума”   
сумата  “вноска в хиляди лева”   вместо “768 х. лв...”  да се чете “656 700 
лв... “. 

/за-33, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
 

 
2790-9. На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 

с чл. 62, ал. 2 от АПК, чл. 6, ал. 1, чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/74/04.11.2010 г., Общински 
съвет – Варна допуска поправка на очевидна фактическа грешка на свое 
решение № 2699-9/27/06,07.10.2010г., в т. 4 като чл. 79А от Приложение 1 
към  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна, в първо римско 
“Дирекция АГУП и техническите служби по райони” навсякъде вместо 
точка “8.1” да се чете “1.1”, вместо точка “8.6” да се чете “1.6” и вместо 
точка “8.7” да се чете “1.7”.. 
 /за-35, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
  

2791-9-1. 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. № РД10-2600/578/27.09.10г г., Общински съвет-
Варна решава да бъдат отпуснати финансови средства в размер на  6 934,50 
euro без ДДС (равняващи се на 13 562,70 лв. без ДДС) за финансиране на 



извършения ремонт на видеоендоскопската система, модел GIF-XTQ160 
Video Gastroskope,  собственост на МБАЛ “Св. Анна” Варна” АД. 

2791-9-2. 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. РД10-9903/28/27.09.10г., Общински съвет-Варна 
решава да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 20 000 лв. за 
спешен и неотложен ремонт в абонатна станция на Терапевтичен блок на 
МБАЛ “Св. Анна” Варна” АД. 

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

 
 

 
 
 
2792-9. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и  т. 23,, чл. 59, чл. 60 и чл. 61, 

ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД10-9302/133/08.11.2010 г., Общински съвет – Варна 
решава: 
 2792-9-1. Одобрява подписването на Споразумение за Общинско 
сътрудничество между гр. Варна, Република България, град Ла Рошел, 
Република Франция и Департамент Шарант-Маритим, Република Франция 
– във връзка с кандидатстването на Община Варна с проектно предложение  
по приоритетна ос І “Добро управление”, Подприоритет 1.6 
“Транснационално и междурегионално сътрудничество”  на Оперативна 
програма “Административен капацитет” 2007-2013г., Бюджетна линия 
BG051РО002/10/1.6-02. 
 2792-9-2. Одобрява  подписването на Споразумение за Общинско 
сътрудничество между гр. Варна, Република България, град Дордрехт, 
Кралство Холандия и Департамент Нор, Република Франция – във връзка с 
кандидатстването на Община Варна с проектно предложение по 
Приоритетна ос ІІ. “Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5. 
“Транснационално и междурегионално сътрудничество” на Оперативна 
програма “Административен капацитет” 2007-2013г., Бюджетна линия 
BG051РО002/10/2.5-01. 

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

 
 
 
 
 



 2793-9. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и  т. 23 от ЗМСМА, във връзка 
с  предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-0400/51/28.10.2010 
г., Общински съвет – Варна решава: 
1. Община Варна да осигури собствен принос в размер на 97578,92 
лв.(8,89% от общата стойност на проекта) за реализиране на проект 
BG161РО001/1.4-04/2009/003  “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, финансиран 
по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG161РО001/1.4-04/2009/003  в рамките на Приоритетна ос 1: „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата 
среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие 2007-2013”. 
2. Средствата по т. 1 да се осигурят от Бюджета на Община Варна, както 
следва: 
- 97 578,92 лв. с ДДС от Бюджет 2011г. 

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

 
 

Янко СТАНЕВ 
 Уважаеми г-н председател. Искам да вкарам едно решение, което не 
е минало през комисия и което е от така наречените аварийни решения. В 
същност то представлява, моля колегите тъй като не са запознати и аз до 
вчера не бях запознат, картите за общински съветници има проблем с 
изплащането от бюджета поради одиторска препоръка да мине по 
обществени процедури. За това съвместно с дирекция “Финанси и бюджет” 
и с г-н председателя на Общинския съвет и с г-н кмета, решихме да ви 
предложим едно решение днес, за да можем да вземем тези карти, да ги 
заплатим на “Градски транспорт”, става въпрос за картите, които ползваме, 
като правоимащи за градски транспорт, безплатни. Да допълним с наше 
решение списъка съгласно чл. 30 от това постановление, което имахме, да 
допълним списъка, приложението 12 с имената 51 общински съветници, 
които сме ние, за да имаме законно основание за получаването на карти и 
плащането на „Градски транспорт” ЕАД. Разбирате колеги. В приложение 
12 са всички правоимащи в администрацията, които получават такива 
карти. Ние имаме право, благодарение на постановление № 324 от 
30.12.2009 г, получаваме всяка година това постановление след преминала 
одиторска препоръка това да става чрез обществена поръчка, а ги 
получавахме по досегашния ред. За  това ви моля да подкрепите това 
предложение за решение, за да може да си вземем картите и да можем да 
ги платим на “Градски транспорт”.           
 



 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги? Г-н Севастиянов.  

 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
А бе мога да прозвуча, като лаик, ама не разбирам нещо. Говорим за 

обществена поръчка, говорим, че ще ги поръчаме на „Градски транспорт” 
и добавяме 51 имена. Не разбирам къде е играта в цялата работа.  
 

Янко СТАНЕВ 
За да може до провеждането на обществена поръчка да се 

финансират картите трябва да ги включим в приложение 12.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Да изброим хората.  

 
Янко СТАНЕВ 
Това е одиторска препоръка.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други мнения колеги? Не виждам. Поименно гласуване.  

 
 

 Общински съвет-варна прие следното 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
2794-9. На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 от ЗМСМА, ПМС 

№324/3012.2009 г. и чл.36 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извъдбюджетните сметки на община Варна, общински съвет-Варна допълва 
списъка на длъжностните лица имащи право на транспортни разходи, 
съгласно  чл.30 от ПМС №324/30.12.2009 г.  за изпълнението на Държавния 
бюджет на Република България за 2010 г. (Пр.12), гласуван с решение 
№2015-4, т.VІ от Протокол №20/17.02.2010 г., съгласно приложение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –32, против –0, въздържали се –0, отсъстват –18, 
не участва в гласуването-1/ 

  
  
 
 



Х. 
По точка  десета от дневния ред: 
 Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 
  - намаляване капацитета на Дом за деца, лишени от родителска 
грижа „Другарче” от 59 места на 40 места, считано от 01.11.2010 г. 
  - разкриване на Център за обществена подкрепа с капацитет 40 
места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2010 г. 
 - промяна вида на социалната услуга, както следва: от „Център за 
временно настаняване” на безпризорни деца, делегирана държавна дейност 
с капацитет 15 места, в „Приют” за безпризорни деца, делегирана 
държавна дейност с капацитет 15 места, считано от 01.01.2011 г. 
  - увеличаване на капацитета на „Кризисен център за лица, 
претърпели насилие или жертви на трафик” като делегирана държавна 
дейност от 8 на 10 места, считано от 01.01.2011 г. 
  - увеличаване капацитета на „Център за социална рехабилитация и 
интеграция” на деца с увреждания, като делегирана държавна дейност от 
40 места на 50 места, считано от 01.01.2011 г. 
  - даване на  съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето 
Георги Сабинов Сабинов  от гр.Варна, бул.”Вл.Варненчик” № 38, вх.А, 
ет.4. въз основа на предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
94.А/302/13.09.2010 г. 
  - даване на  съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето 
Антония Пламенова Илиева от гр.Варна, ж.к.”Владислав Варненчик” 
бл.308, вх.4, ет.8, ап.76. във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-10-94.А/269/19.10.2010 г. 
  - даване на  съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето 
Диян Миленов Вътовски от гр.Варна, ул.”Свобода” № 5, ет.6, ап.68  във 
връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
94.M/420/19.10.2010 г.     
  - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата 
Пенка Калинова Александрова и Милен Калинов Александров от гр. 
Варна, ул.”Александър Василев” № 55 във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-9-94.Н/43/19.10.2010 г. 

 - даване на съгласие за разкриване на Приют за бездомни лица с 
капацитет 30 места, делегирана от държавата дейност, считано от 
01.01.2011 г. 

 - приемане на Доклад за анализ на ситуацията и оценка на 
потребностите от социални услуги на територията на Община Варна. 



  - 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. 
  - вземане на решение за не публикуване на личните данни на лицата 
на които се отпуска и не отпуска еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 

  
Докл.: П.Христов-председател ПК „СДЖП” 

 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Продължаваме със следваща точка от дневния ред. Разглеждане на 
предложения от постоянна комисия “Социални дейности и жилищна 
политика”. 
 
 Павел ХРИСТОВ 
 Уважаеми колеги, добър ден. Предлагам на вашето внимание 
предложения за решения от комисия “Социални дейности и жилищна 
политика”.  
 Тук ще ви предложа една корекция, тъй като това е решение, което 
не можа да се гласува на предходната сесия на съвета, да бъде считано от 
01.12.2010 г., за да сме изрядни. И второ, разкриване на център за 
обществена подкрепа с капацитет 40 места, делегирана от държавата 
дейност считано от 01.12.2010 г.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Имате думата за мнения и съображения, колеги. Не виждам. 
Предложените решения се гласуват с явно гласуване, така че колегите пред 
зала ще ги помоля да влязат в залата, за да можем да им видим ръцете. 
Ръководителите на групи да си поканят хората да влязат в зала. Има ли 
други, които да влязат в залата? Не виждам. Който е съгласен с така 
направеното предложение и въпросните корекции, моля да гласува.    
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 2795-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 
от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане, чл.36 и 



чл.36в от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/103/08.09.2010 
г. , Общински съвет – Варна дава съгласие за: 
 1. Намаляване капацитета на Дом за деца, лишени от родителска 
грижа „Другарче” от 59 места на 40 места, считано от 01.12.2010 г. 
 2. Разкриване на Център за обществена подкрепа с капацитет 40 
места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2010 г. 
 /за-33, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 

2796-10. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, 
чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36в от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-10-9302/98/26.08.2010 г., Общински съвет – 
Варна променя вида на социалната услуга, както следва: 
 - от „Център за временно настаняване” на безпризорни деца, 
делегирана държавна дейност,  с капацитет 15 места и годишен стандарт за 
издръжка на едно дете – 2 188 лв. за 2010 г./в т.ч. средства за издръжка, 
работни заплати и осигуровки/ 
 - се променя в: „Приют” за безпризорни деца, делегирана държавна 
дейност, с капацитет 15 места и годишен стандарт за издръжка на едно 
дете – 5 100 лв. за 2010 г. /в т.ч. средства за издръжка, работни заплати и 
осигуровки/ считано от 01.01.2011 г. 
  /за-35, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 2797-10. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.18, ал.1, т.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36в от Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/91/18.08.2010 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за увеличаване на капацитета на „Кризисен 
център за лица, претърпели насилие или жертви на трафик” като делегирана 
държавна дейност от 8 на 10 места, считано от 01.01.2011 г. 
     /за-39, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 2798-10. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 
от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за социално подпомагане, чл.36 и чл.36в 
от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по 



предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/90/17.08.2010 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие за увеличаване капацитета на 
„Център за социална рехабилитация и интеграция” на деца с увреждания, 
като делегирана държавна дейност от 40 места на 50 места, считано от 
01.01.2011 г. 

  /за-36, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

Павел ХРИСТОВ 
 Колеги, ще ви предложа следващите три решения, а именно точка 
пет, шест и седем да ги гласуваме анблок, поради това, че са с еднакви 
основания, като след основанията изчета предложението на кмета и 
имената предложени за персонални пенсии и деца. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, който е съгласен с направеното предложение, следващите 
три точки да бъдат гласувани анблок, моля да гласува.  
 

С резултати от гласуването: за - 36; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема.  
 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 2799-10. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.92 от КСО и 
чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-94.А/302/13.09.2010 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в 
Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална 
пенсия на детето Георги Сабинов Сабинов  от гр.Варна, 
бул.”Вл.Варненчик” № 38, вх.А, ет.4. 

/за-37, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
  
 2800-10. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.92 от КСО и 
чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-94.А/269/19.10.2010 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в 
Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална 
пенсия на детето Антония Пламенова Илиева от гр.Варна, ж.к.”Владислав 
Варненчик” бл.308, вх.4, ет.8, ап.76. 



/за-37, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

 
 
 2801-10. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.92 от КСО и 
чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-94.M/420/19.10.2010 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в 
Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална 
пенсия на детето Диян Миленов Вътовски от гр.Варна, ул.”Свобода” № 5, 
ет.6, ап.68 .               

/за-37, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 

 2802-10. 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.Н/43/19.10.2010 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в 
Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална 
пенсия на децата Пенка Калинова Александрова и Милен Калинов 
Александров от гр. Варна, ул.”Александър Василев” № 55. 
 /за-38, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
  
 
  
 2803-10. На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 
ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане, чл.36, ал.1, 2, 
т.7ж от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/117/18.10.2010 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие за разкриване на Приют за 
бездомни лица с капацитет 30 места, делегирана от държавата дейност, 
считано от 01.01.2011 г. 
 /за-38, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
  
 2804-10. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.36а, 
ал.3 от  Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по 



предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-10-
9302/212/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна приема Анализ на 
ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги на територията 
на Община Варна. 
 /за-39, против-0, въздържали се-1/ 
 
 
 
  
 2805-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 
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 –39, против –0, въздържали се –0, отсъстват –12/ 
 
 
 
 

  

 2806-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 
от ЗМСМА и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински съвет – 
Варна не отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

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

  
 
 

Павел ХРИСТОВ 
 Колеги, следващото решение в предложенията е именно номер 13, до 
някъде преповтаря закона, тъй като стана дебат по време на комисията 
относно запазване достойнството на хората, на които помагаме или 
съответно не помагаме. Предложението, да го конкретизирам малко по-
детайлно, става въпрос не само за не публикуване на лични данни, а и да 
не се включват и адресите на лицата, на които предоставяме помощи, за да 
им съхраним достойнствата все пак. Така че ви го предлагам в следния 
вид: 
 „На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна 
реши данните на лицата, за които има отпускане и неотпускане на 



еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности да бъдат оповестявани само в табличен вид 
с изписване на трите имена без лични данни на лицето и без адрес.”  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения? Ани Радева.  
 
 Анна РАДЕВА 
 Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Аз считам, че не е 
необходимо Общинския съвет да взима такова решение, тъй като 
решението на комисията имаше информативен характер. То беше 
продиктуване от дебат във връзка със сигнал на наш колега, че новият 
председател публикува решения на Общинския съвет за отпускане на 
еднократни помощи, в които фигурират лични данни на лицата. Аз считам, 
че това решение на комисията имаше за цел да обърне внимание на 
председателя на Общинския съвет да не публикува тези данни, което е и 
негово задължение по закона за защита на личните данни. За мен не е 
необходими Общинския съвет да взима подобно решение. Няма никакъв 
смисъл от това, за мен ние сме си свършили работата в комисията, 
посочили сме проблема, обърнали сме внимание чрез нашето решение, да 
не бъдат публикувани данните и да бъде спазен закона. От тук нататък 
органа да взима подобно решение, което да преповтаря закона за мен не е 
логично.  
 

 Павел ХРИСТОВ 
 Ако ми позволите г-н председател, само да направя един коментар 
преди да отговоря.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Добре, след което аз, заповядай.  
 

Павел ХРИСТОВ 
 Г-це Радева, да, принципно е така. Но след комисията водихме 
разговори с колежките, които работят за Общински съвет, прегледахме и 
пресата, там имаше публикувани имена с адреси. Не видяхме някъде 
публикувани лични данни на лицата. Така че тук решението касае 
публикуването на адресите на лицата, на които отпускаме или не 
отпускаме помощи. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-н Христов. Валерия Ангелова, заповядайте.  
  
 



Валерия АНГЕЛОВА 
Значи, колега Христов, аз мисля, че не разбрахте това, което каза 

колегата Радева. Имаме в предвид, че не е нужно с решение да 
задължаваме председателя на Общинския съвет, като подписващ 
протокола и дефакто носещ отговорност за спазване на закона, да го 
обличаме това нещо в решение. Просто е обърнато внимание, тъй като 
закона за личните данни коментира личните данни не само, като ЕГН, но и 
всички данни изразяващи социален, икономически и друг статус. Но сега 
да задължаваме председателя за законово задължение, което си 
съществува, просто няма смисъл от това. Това имаше в предвид тя. 
Безсмислено е да инкорпорираме второ наше решение, тъй като има 
законов акт нормативен, просто, че е било препоръка. До колкото разбирам 
е, че не е имало такова решение на комисията. Значи, ако пост фактум 
някой е решил, че това следва да бъде облечено в решение, би следвало 
отново да се обсъди на комисия. Поне според мен.  

Николай АПОСТОЛОВ 
Не ми е работа да давам отговор или да обяснявам на юристи, но 

тези които познават добре механизма, знаят добре, че председателя на 
Общинския съвет не публикува данни, той ги изпраща в съответното 
отделени на Община Варна, които съгласно закона трябва да вземат мерки 
и да го спазят закона и да не отразят въпросните данни. Аз не го правя. Аз 
им изпращам протокола. Те трябва да изпълнят своите законови 
ангажименти. Така че критиката към председателя не мисля, че е толкова 
обективна. В края на краищата има предложен проект за решение с вашият 
глас вие ще отразите отношението си към предложения проект за решение. 
г-н Севастиянов, заповядайте.  

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Г-н председател, аз не го разглеждам, като критика. Не зависимо чие 

е задължението за публикуване на данните, а то е точно така, както 
казахте, защото председателя на Общинския съвет няма администрация, тя 
е администрация на кмета и подпомага работата. Администрацията 
общинската е задължена да спазва закона и ние няма нужда да вземаме 
някакво решение, което казва трябва да се спазва закона или не трябва. 
Ерго означава, че ако не го вземем, че не трябва. 

Николай АПОСТОЛОВ 
Разбрах. С гласуване сега ще го видим въпроса. Ми няма решение, 

какъв е проблема. Така. Има закон за личните данни и администрацията, 
която трябва да го ... Заповядайте. Трябва да си го изпълняват и не виждам 
тука ...   



Павел ХРИСТОВ 
 Колеги, в действителност дебата тука става наистина безсмислен, за 
това ще ви предложа да оттеглим точката от дневния ред. Правя 
предложение за оттегляне на точката.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 С това се изчерпаха точките по “Социални дейности и жилищна 
политика”. Продължаваме към следващата точка от дневния ред.  
 



ХI. 
По точка  единадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Здравеопазване” относно:  
- изменение на решение № 391-7/5/19.03.2008г. на Общински съвет-

Варна  
- отпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани 

за лечение 
 - неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение 
 

Докл.: И.Митковски-председател ПК  
„Здравеопазване” 

 
    

Николай АПОСТОЛОВ 
 Точка единадесета, разглеждане на предложение за решение от 
постоянна комисия “Здравеопазване”. В предвид командировката на 
председателя на комисията в чужбина, д-р Митковски, проектите за 
решение ще бъдат прочетени от доц. Трошев. 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2807-11. На основание чл.21, ал.1,  т.23 от ЗМСМА, Общински 
съвет-Варна изменя свое решение № 391-7/5/19.03.2008г. изразът 
общопрактикуващи лекари се замени с израза “лекари” и “лекари по 
дентална медицина” като решението придобива следния вид: 

На основание чл.21, ал.1,  т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,във връзка с чл. 102 
от ЗЛЗ, Общински съвет-Варна възлага на управителите на лечебните 
заведения, с едноличен собственик на капитала Община Варна, да сключат 
анекси с  “лекари” и “лекари по дентална медицина” за удължаване 
срока на договорите за наем за ползване на кабинети в лечебните заведения 
при досегашните условия за нов тригодишен срок, като задължава 
управителите на лечебните заведения да включат в анексите условия за 
ремонти и поддръжка на кабинетите от ползващите ги лекари.   

 /Резултати от поименно явно гласуване: 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 

 
 



 Анна РАДЕВА 
 Уважаеми колеги, бих искала да помоля Общинския съвет да 
преразгледа средствата, които са определени, като еднократна здравна 
помощ на лицето Пенка Дойнова Стоянова, под номер 46, като мотивите 
ми са следните. След изминалият период от повече от шест месеца от 
подаването на заявлението на г-жа Стоянова за отпускане на помощ са 
настъпили промени в нейното здравословно състояние, има отлепване на 
роговидното тяло на дясно око и се нуждае от спешна оперативна намеса. 
Лицето е с над 80% не трудоспособност, живее на свободен наем заедно 
със сина си, който е с тежко онкологично заболяване. Моето предложение 
е определената сума за еднократна помощ от 100 лв. да бъде увеличена на 
400 лв., като това мое предложение съм коментирала с администрацията и 
с председателя на постоянната комисия, които също така подкрепят това 
предложение, тъй като промяната в здравния статус е настъпило в 
последствие, докато се обработва преписката. Тук нямам претенция към 
вътрешноведомствената комисия или към постоянната. Просто ви моля да 
подкрепим увеличение на средствата за еднократна помощ.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-ца Радева. Мисля, че аргументите са сериозни. Имате 
ли някакви мнения и съображения, с които да възразите срещу поправката 
на сумата от 100 на 400 лв. Аз предполагам, че съответните документи ще 
бъдат приложени с ... Не виждам. След като няма други предложение, 
гласуваме предложението на комисията по “Здравеопазване” колеги, с 
направеното предложение за увеличение на сумата от 100 на 400 лв. на 
лицето Пенка Дойнова Стоянова. Поименно гласуване колеги.  
 
 

2808-11. 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 –34, против –0, въздържали се –0, отсъстват –17/ 

 
 
  2809-11. 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-35, против-0, въздържали се-0/ 



ХII. 
По точка  дванадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК «Младежки 

дейности и спорт» относно: 
 - приемане на “Наредба за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни 
резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и Световни рекорди”. 
 

Докл.: Н.Пашов-председател ПК „МДС” 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
2810-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

10 от ЗМСМА, чл. 75, ал. 1 и чл. 76, ал. 3 от АПК и по предложение на 
Кмета на Община Варна вх. № РД-10-9302/24/16.02.2010 г., Общински 
съвет – Варна приема “Наредба за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали 
високи спортни резултати на Световни и Европейски първенства, 
Световни и Европейски купи и Световни рекорди”, съгласно 
приложение 1 

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

 
 
 
 

Николай ПАШОВ 
 Благодаря Ви г-н председател. Точката влязла в дневния ред относно 
финансово подпомагане на хандбален клуб “Черно море”, искам да я 
изтегля от дневния ред, тъй като същата, предложението на клуба е 
гледано на комисия, пуснато е за становище до администрацията и до 
комисията по финанси, но все още нямаме становище. За това можем да я 
разгледам, когато имаме становище.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред.  
 



ХIII. 
По точка  тринадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК «Култура и 

духовно развитие» относно: 
  - даване на съгласие  приходите от входни билети от изложбата – 
атракцион динозаври и паноптикум на природната среда да бъдат 
разпределени както следва: 70% за фирма „Гезавр” – Украйна и 30% в 
приход на делегирания бюджет на Регионален исторически музей Варна и 
за изложбата Танцьорките на Дега във Варна, да бъдат разпределени както 
следва: 40% за Центъра за култура и сътрудничество при Френски 
културен институт – София и 60% в приход на делегирания бюджет на 
Регионален исторически музей – Варна. 

Докл.: К.Трошев-председател ПК „КДР” 
 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 2811-13. На основание на чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Варна с вх.№ ОС-10-3600/9/28.10.2010г., 
Общински съвет – Варна дава съгласието си приходите от входни билети 
от изложбата – атракцион динозаври и паноптикум на природната среда да 
бъдат разпределени както следва: 70% за фирма „Гезавр” – Украйна и 30% 
в приход на делегирания бюджет на Регионален исторически музей Варна 
и за изложбата Танцьорките на Дега във Варна, да бъдат разпределени 
както следва: 40% за Центъра за култура и сътрудничество при Френски 
културен институт – София и 60% в приход на делегирания бюджет на 
Регионален исторически музей – Варна. 

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

 
 
 
 



ХIV. 
По точка  четиринадесета от дневния ред: 

 Промени в съставите на ПК, ВрК  и Обществения съвет по 
социално подпомагане към Общински съвет-Варна. 
 

Докл.: Н.Апостолов-председател ОбС 
  

Николай АПОСТОЛОВ 
 До началото на заседанието, съгласно постъпилите в канцеларията на 
Общински съвет Варна заявление от общинските съветници за разместване 
на членството им съответните комисии, са изготвени следните проекти за 
решения на Общинския съвет Варна. 
  
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2812-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 , 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет – Варна решава общинският съветник 
Янко Атанасов Коренчев да бъде член на: 

-  ПК „Финанси и бюджет” 
- ПК „Младежки дейности и спорт” 
- ПК „Култура и духовно развитие” 
/за-36, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2813-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1,т.1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК 
„Финанси и бюджет”общинският съветник Орлин Иванов Симеонов. 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 



2814-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 , 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет – Варна решава общинският съветник 
Орлин Иванов Симеонов да бъде член на ПК „Благоустройство и 
комунални дейности”. 

/за-36, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2815-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 , 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет – Варна решава общинският съветник 
Ивайло Симеонов Бояджиев да бъде член на ВрК „Борба с корупцията и 
корупционните практики ”. 

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

 
2816-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 , 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет – Варна решава общинският съветник 
Янко Атанасов Коренчев да бъде член на: 

- ВрК „Борба с корупцията и корупционните практики ” 
- ВрК „Структури и общинска администрация ” 
- ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда” 

 /за-37, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 

2817-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.1 
от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.1 от „Правилник за прилагане на Закона 
за социалното подпомагане, създаден с Решение № 282-4/9/01.03.2004г. и 
изменен с решения № 504-8/12/05.05.2004г. и № 4805-8/52/16.03.2007г. на 
Общински съвет – Варна и по нейно искане вх.№ ОС10-94-
И/12/01.11.2010г., Общински съвет – Варна освобождава като член на 
Обществения съвет за социално подпомагане Ивелина Кирилова Илиева – 
Димитрова. 



/за-37, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2818-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.1 

от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.1 от „Правилник за прилагане на Закона 
за социалното подпомагане, създаден с Решение на Общински съвет – 
Варна № 282-4/9/01.03.2004г. и изменен с решения № 504-8/12/05.05.2004г. 
и № 4805-8/52/16.03.2007г., Общински съвет – Варна избира за член на 
Обществения съвет за социално подпомагане Иван Николов Луков. 
 /за-35, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 И Драгомир Дончев поиска думата, най-вероятно за включването му 
в комисията.  
 
 
 Драгомир ДОНЧЕВ 
 Да, г-н председател, моля да бъде изключен от състава на постоянна 
комисия “Младежки дейности и спорт” и да стана член на постоянна 
комисия “Финанси и бюджет”.  
 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Драгомир Дончев да бъде освободен като член на постоянна комисия 
“Младежки дейности и спорт” и да бъде включен в състав на коя? 
“Финанси и бюджет”. Който е съгласен колеги с изявеното желание на 
нашият колега, моля да гласува.  
 
 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
2819-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1,т.1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК 
„Младежки дейности и спорт”общинският съветник Драдомир Демиров 
Дончев. 

/за-37, против-0, въздържали се-0/ 
 



2820-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 , 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет – Варна решава общинският съветник 
Драдомир Демиров Дончев да бъде член на ПК „Финанси и бюджет” 

/за-37, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
 Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и 
осмото заседание на Общински съвет Варна. Благодаря ви и успешен ден.  
  
 
 Двадесет и осмото заседание на Общински съвет-Варна завърши в 
11.00 часа на 17.11.2010 г. 
 
 Копие от настоящия протокол да се изпрати до Кмета на община 
Варна и до Областния управител на област с административен адрес 
Варна. 
 
  
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ВАРНА 

 
_______________/Н.АПОСТОЛОВ/ 

 
 
 
Н-К ОТДЕЛ „КОС”    ПРОТОКОЛИРАЛ: 
 
________/К.ГРАМАТИКОВА/  ___________/Ю.ПЕТКОВА/ 
     
 
 

СЪГЛАСУВАЛ 
 

_______________/адв.В.СОФРОНИЕВА/ 
 
 

 
  
 



  
 

 
                       
 

    
     

 


