
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 31 

 
Тридесет и първото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Николай 
Апостолов, се проведе на 19.01.2011 г. от 09.00 до 17.00 часа и на 
20.01.2011 г. от 09.00 часа до 11.30 часа. 
 

Първи ден – 19.01.2011 г. – 09.00 часа 
 

Присъстват  46 общински съветници, отсъстват 5 общински 
съветници: 
 Дилбер Ахмедова Вейсалова 
 Добромир Гичев Кондов 
 Иван Стоянов Славков 
 Красимир Минков Маринов 
 Цветелина Тодорова Тънмазова 
 

/Начало на следобедното заседание – 14.00 ч.:  общински съветници, 
не положили подпис в присъствения списък до края на заседателния ден/: 
 Анелия Димитрова Клисарова 
 Валерия Александрова Ангелова 
 Дилбер Ахмедова Вейсалова 
 Добромир Гичев Кондов 
 Иван Стоянов Славков 
 Калояна Мирчева Димитрова 
 Красимир Минков Маринов 
 Николай Филев Джагаров 
 Петър Николаев Липчев 
 Пламен Георгиев Пенев 
 Цветелина Тодорова Тънмазова 
 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Уважаеми колеги, уважаеми гости. В началото на календарната 2011 
г. на редовно свиканата сесия на Общински съвет Варна в залата 
присъстват 35 общински съветници, следователно имаме кворум и можем 
да открием тридесет и първото заседание на Общински съвет Варна. Ще 
помоля колегите съветници, които са пред залата да заемат местата си. Бих 
искал докато колегите заемат местата си въпреки дата 19.01. да им пожелая 
за много години, здраве, политически и лични успехи.  
 Виждам, че почти всички заеха местата си. Пак казвам, 35 общински 
съветници са положили подписи. Имаме кворум и следователно можем да 



открием работата на тридесет и първото заседание на Общински съвет 
Варна.  
 Уважаеми колеги, дневният ред ви е раздаден, той е пред вас. Имате 
думата за мнения, съображения, допълнения към така предложения дневен 
ред. Г-н Симеонов, заповядайте.  
 
 Орлин СИМЕОНОВ 
 Уважаеми колеги, ... 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Не работи ли този микрофон? Джими, Джими, би ли се обадила този 
микрофон да го проверят. Заповядайте г-н Симеонов.  
 

Орлин СИМЕОНОВ 
 Предвид обстоятелството, че поради техническа грешка не е включен 
в дневния ред решението за В и К, проекто – решението по искане на 
управителя на „В и К” ООД за свикване на извънредно неприсъствено 
Общо събрание на съдружниците за даване на съгласие за вземане на 
решение за отдаване под наем чрез търг на недвижими имоти подробно 
описани в проекто – решението. Ще ви моля тази точка да бъде включена в 
дневния ред на постоянна комисия “Собственост и стопанство”.         
 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Благодаря на г-н Симеонов. Г-н Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател. Колеги. Тъй като пак по технически 

пропуск в публикувания проект за дневен ред в точката “Финанси и 
бюджет” имаме само едното от двете предложения за изменение в 
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Варна, а бяха две предложенията на кмета и е редно да са две 
различни точки. Предлагам, като точка 3.12 да бъде включено и 
предложението за разглеждане техническият пропуск в публикувания 
проект за дневен ред да бъде допълнена Наредбата за определяне размера 
на местните данъци на територията на Община Варна по предложение на 
кмета с вх. № РД 11 – 9302/14.01.2011 г., което на комисия го гледахме.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Благодаря на г-н Станев. Снежана Донева, заповядайте.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Предлагам в точката 

“Финанси и бюджет” относно туристическият данък, считам че е коректно 



и нормално при определяне на размера на туристическият данък 
Общинския съвет да потвърди своето решене от 30.06.2010 г. за размера на 
курортната такса за 2011 г., а именно: категория една и две звезди – 0, 50 
ст./едно лице на ден; три звезди – 0, 60 ст./едно лице на ден; четири звезди 
– 0, 90 ст./едно лице на ден и пет звезди – 1, 60/едно лице на ден. 
Аргументите са ми следните: при договарянето на легловата база за 2011 г. 
хотелиерите са имали в предвид определената от Общинския съвет размер 
вече на курортния данък, на туристическия данък. Определянето на размер 
по-висок от горепосочения следва да бъде заплатен от хотелиера, тъй като 
той не може да предоговорира условията с тур операторите. Освен това на 
туристическия пазар българския продукт има определена цена, самият 
пазар няма как да поеме по-висока цена. Трето, допълнително въведените в 
края на 2010 г. данъци, които не са имали предвид предоговарянето от 
хотелиерите за сезон 2011 г. и за които те следва да осигурят финансови 
средства за заплащането им, и голяма част от тях няма да могат да се 
справят с този процес. Изключително сериозно е завишен размера на данък 
сгради следствие, на което увеличението е голямо. Увеличен е данък смет, 
увеличенията с 2% на ДДС за организирани туристи, имайки в предвид, че 
настаняването на туристите по цени за организирани туристи е 99% от 
всички настанявания в хотелите, то практически, намалението за ставката 
за ДДС за индивидуални туристи почти не оказва влияние. Трето, 
сериозното увеличение на осигурителните нива в туризма. Четвърто, 
законодателя е въвел минимум 30% заетост на средството за подслон от 
капацитета на хотела за плащане на данъка и се изчислява на база 
целогодишната заетост, а знаем че 98% от легловата база е сезонна и 
средната заетост за миналата година е 58%. Това ще доведе до 
заплащането на данък върху нереализирани нощувки. Продължителността 
на сезона е около 90 дни и за справка, за миналата година са събрани 
3 814 670 лв. такси, а сега се предвиждат 3 мил. 500 хил. лв. и смятам, че 
при тези такси, които ние сме приели миналата година, туристическия 
данък може  да се събере. Благодаря Ви.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Благодаря на Снежана Донева. Д-р Митковски. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Предлагам ви да включим в 

дневния ред точка от постоянна комисия по “Здравеопазване”, която 
между другото ви е раздадена в материалите за днешното заседание, но я 
няма в дневния ред, а именно: Разкриване на амбулатория медицински 
център към Специализираната болница по белодробни заболявания и ще в 
помоля лично, ако може тази точка да бъде в дневния ред след точката по 
финанси. Благодаря ви. 



 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Митковски. Г-жа Александрова.  
 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА  
Предлагам в точка “Питания и отговори на питания” дан чуем 

отговора на г-н председателя по казуса Иван Славков. Всички сме чели в 
пресата и медиите, но тъй като този казус освен чисто правен, където 
имаме изясняване е и главно политически. Веднага ще ви заостря 
вниманието, искам да знам коя политическа сила ще понесе отговорността 
за тези всичките маньоври, които доведоха един човек допълнително към 
квотата на ДПС, след което се оказа че съда не признава тези маньоври.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ  
Уважаеми колеги. В дневния ред, точка трета има точка 3.4 – 

одобряване на междинна оценка на общинския план за развитие 2007 – 
2013 г. Общинския план за развитие се гледа във всяка една от комисиите, 
това е основният документ, по който общината се развива. И много 
странно как той попада в комисията по “Финанси и бюджет”, без да е 
гледан в нито една от ресорните комисии. Така, че аз смятам, че тази точка 
3.4 трябва да отпадне от дневния ред, да се разгледа във всички комисии 
така както се прави, когато говорим за дългосрочен план за развитие на 
града и едва тогава да бъде вкарана в дневния ред на Общинския съвет. 
Приемем го като пропуск, а не като незнание.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Други предложения? Не виждам колеги. Постъпиха 

следните предложения за допълнение към дневния ред. Първото 
предложение е от г-н Орлин Симеонов за включване на точка в дневния 
ред към комисията по “Собственост и стопанство”, за провеждане на 
неприсъствено общо събрание на В и К. Който е съгласен предложението 
на председателя на комисията по “Собственост” да бъде включено в 
точката по “Собственост и стопанство”, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за - 29; против - 0; въздържали се - 6, 

предложението се приема. 
 
Предложението на д-р Станев за включване в точката по “Финанси и 

бюджет” така изчетеното от него предложение, който е съгласен моля да 
гласува.    



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

предложението се приема. 
 
Предложението на г-жа Снежана Донева, в точката по “Финанси и 

бюджет” да бъде включен проект за решение Общинския съвет да 
потвърди курортната, ставките касаещи курортната такса в този размер, в 
който бяха гласувани на сесията през юни 2010 г. Г-н Симов.  

 
Красимир СИМОВ 
Само процедура, искам да поправя колежката Донева. Абсолютно е 

права, това не е гледано на комисия и може да се разсъждава върху 
размера на тази такса. Но нейното предложение, което направи то не е 
законосъобразно, защото тя говори за размер на такса да потвърдим стара 
такса. Такси вече няма, има данък, има размер. Затова аз Ви предлагам да 
оттегли тя това свое предложение, когато гледаме в бюджета ставката 
данък, което е новото, тогава можем с гласуване да върнем старата ставка, 
ако има волята Общинския съвет. Данъка, размера на данъка.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Симов. Г-жа Донева оттегля своето предложение. 

Предложението на председателя на комисията по “Здравеопазване” ... Да, 
ще има дебат по време на бюджета. Мисля, че не е необходимо да го 
гласуваме. То така или иначе ще има дебат. Държите ли да гласуваме, няма 
нужда. Предложението на д-р Митковски за включване на точката по 
“Здравеопазване” за разкриване на амбулатория медицински център, който 
е за моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за - 38; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
Предложението на г-н Гуцанов в точката по “Финанси и бюджет” 

точката под номер 3.4 за одобряване на междинния план за развитие да 
отпадне от гледане от дневния ред. Който е за предложението на г-н 
Гуцанов моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за - 35; против - 4; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 
По предложението на г-жа Евгения Александрова, в точката питания 

и отговори на питания председателя на Общинския съвет да даде 
разяснения по въпроса Иван Славков. Който е съгласен, моля да гласува. 



Въздържали се ще помоля пак, не можахме да ги изброим. Колеги, 
хайде още веднъж. Който е за предложението на г-жа Александрова, в 
точката питания и отговори на питания да бъде дадена информация от 
председателя на Общинския съвет по случая касаещ Иван Славков и 
неговото място, като общински съветник. Който е за, моля да гласува. 
Бройте добре.    

 
Резултати от гласуването: за - 29; против - 13; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 
Колеги, преминаваме към гласуване на дневния ред точка по точка.  
 
Общински съвет-Варна прие следния  
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
1.  Питания и отговори на питания. 

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

2. Разглеждане и приемане на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2011 г.” 
      /за-39, против-0, въздържали се-0/ 
 
 3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 
бюджет” относно: 

3.1 - приемане на окончателен годишен план и отчет на приходите и 
разходите по бюджета  на Община Варна за 2010г. 

3.2 - приемане на Бюджета на Община Варна за 2011г. по приходи и 
разходи съгласно Единна бюджетна класификация и приложенията към 
него 

3.3 - изменения и допълнения в Наредбата за определянето и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна, Приложение 1 и    Приложение 2 към същата. 

3.4 - участие на Община Варна с проектно предложение за 
кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по ОП “Регионална развитие“ 2007-2013г., Приоритетна ос 1 
“Устойчиво и интегрирано  градско развитие “, операция 1.1 “Социална 
инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161РО001/1.1-10/2010 “Подкрепа за създаване и промотиране на 
иновативни културни събития” 

3.5 -  финално отчитане на проект “Ремонт на Социален учебно –
професионален център “Д-р Анастасия Железкова”, гр. Варна, финансиран 
по договор  за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.1-



01/2007/036, подписан между Община Варна и Управляващ орган на ОП 
“Регионално развитие” 2007-2013г. 

3.6 - участие на Община Варна с проектно предложение за  
кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Приоритетна ос 3, Мярка на подкрепа 3 на Оперативна програма 
“Техническа помощ” с наименование “Изграждане и функциониране на 
областни информационни центрове” 

3.7 - осигуряване на издаване в полза на МРРБ, Договарящ орган на  
ОП “Регионално развитие” на обезпечение (Запис на заповед), гарантиращо 
авансово плащане по проект BG161РО001-1.4.05-0018 “Подобряване на 
физическата и жизнена среда в Община Варна в рамките на схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4.05/2009 
“Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на 
градската среда” 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”  

3.8 - съфинансиране на проект BG161РО001-1.4.05-0018 
“Подобряване на физическата и жизнена среда в община Варна”, 
финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG161РО001/1.4.-05/2009/004 в рамките на ОП ”Регионално развитие 2007-
2013” 

3.9  - отпускане на финансови средства на “Двореца на културата и 
спорта” за ремонт 

3.10 - молби от граждани и юридически лица, относно освобождаване 
от такса битови отпадъци 

3.11 – изменение и допъление в Наредбата за определяне на местните 
данъци на територията на Община Варна. 
 /за-36, против-0, въздържали се-0/ 
 
 4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване” 
относно: 
 4.1 - учредяване на търговско дружество с ограничена отговорност 
“АМБУЛАТОРИЯ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „БЕЛОДРОБЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 
ВАРНА” ЕООД 
  /за-39, против-0, въздържали се-0/ 
 
  5. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол относно: 
 5.1 - приемане на отчет за изпълнението на Годишния план за 
приватизация за 2010 г.  
 5.2 - приемане на Годишен план за приватизация за 2011 г. 
 



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

6.1 - одобряване на План за регулация и застрояване за УПИ 
10135.2043.257 “за гробищен парк” по кадастралната карта на район 
“Приморски”, м-ст “Кара тепе”, землище “Виница”, гр. Варна 

6.2 - възлагане на Кмета на Община Варна да проведе процедура за 
определяне на терени за гробищни паркове на територията на Община 
Варна,  с цел дългосрочно решаване на проблема. 

6.3 - одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен 
план /ПП/ за обект: “Кабелна линия 20 кV (за електрозахранване на 
трафопост в УПИ VІІ-993-1021, кв. 28 /през ПИ 060010 по КВС на 
землище с. Тополи, община Варна”. 

6.4 - одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен 
план /ПП/ за обект: “Кабелно захранване за БКТП 800 кVА 20/0,4 кV от 
РОМзК на съществуващ желязорешетъчен стълб на въздушен 
електропровод 20 кV, извод “Етър” в ПИ 032078 по КВС на землище с. 
Тополи, община Варна”. 
    /за-37, против-0, въздържали се-0/ 
 
 7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 
дейности и жилищна политика” относно: 

7.1 - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата 
Сава Златомиров Михайлов и Милко Златомиров Михайлов от гр. Варна 
във връзка с предложение от Кмета на Община Варна с вх. № РД -10-
94.Д(413)04.01.2011 г.. 

7.2 - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата 
Виктор Костадинов Иванов и Милен Костадинов Иванов от гр. Варна във 
връзка с предложение от Кмета на Община Варна с вх. № РД -10-
94.С(492)17.12.2010 г.. 

7.3 - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето 
Виктория Димитрова Христова от гр. Варна във връзка с предложение от 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-94.Р(246)17.12.2010 г.. 

7.4 - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето 
Донна Михайлова Михайлова от гр. Варна във връзка с предложение от 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-94.Д(365)06.12.2010 г.. 
    /за-39, против-0, въздържали се-0/ 
 
 



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

8.1 - приемане на Програма “Младежки дейности” 2011 г.” на обща 
стойност 466 000 /четиристотин шестдесет и шест хиляди/ лева  

8.2 - приемане на Програма “Спорт – 2011 г.” на обща стойност 724 
000 /седемстотин двадесет и четири хиляди/ лева 

8.3 - приемане на Програма “Социален туризъм – 2011 г.” на обща 
стойност 30 000 /тридесет хиляди/ лева 

8.4 - приемане на „Програма за превенция на рисковото 
поведение сред деца и млади хора – 2011 г.” на обща стойност 347 000 
/триста четиридесет и седем хиляди/ лева 
               /за-39, против-0, въздържали се-0/ 
             
 9. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Борба с 
корупцията и корупционните практики” относно: 
 9.1 - даване на съгласие преди публикуване на предмета и условията 
на Обществените поръчки над 100 000 лв., същите да бъдат утвърдени от 
Общински съвет – Варна. 
              /за-39, против-0, въздържали се-0/ 
 

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

10.1 - допълнение на решение № 2735-8/28/10,17.11.2010 г. във връзка с 
продължаване на процедурата по постъпило искане за отписване на имот-
публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул.”Цар Калоян” 
№ 5. 

10.2 - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на Общинско предприятие „Спортни имоти”, имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, І-ви м.р., 
бул. „Република”, Закрит басейн „Делфини” с идентификатор 
10135.3511.577.1 

10.3 - включване от фонд ”Продажби” във фонд „Ведомствен” на 
жилище находящо се в гр.Варна, ул. „Ген. Колев № 85, ет.5, ап.19. 

10.4 - включване във фонд „Жилища за настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди” на жилище, находящо се в гр. 
Варна, жк. „Младост” бл.104, вх.4, ет.8, ап.22. 

10.5 - одобряване на пазарни оценки за целите на данъчното облагане 
във връзка с решение № 2604-5/27/06,07.10.2010 г. 

10.6 - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
м.„Зеленика”, представляваща земя с площ 208,00кв. м. идеални части от 
ПИ № 10135.5545.3075, целия с площ 808,00 кв.м. 



10.7 - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ 882,00 
кв.м. ид.части от ПИ № 10135.3511.654 по КК и КР на район „Младост”, 
ж.к. „Възраждане” І-ви м.р., гр.Варна, целият с площ 1857,00 кв.м. 

10.8 - отмяна на Решения № 2088-5 и 2089-5 от протокол № 
21/24.03.2010 г., одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 199.00 м2  идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.4502.88 (идентичен с УПИ ІІІ-общ. обслужване”), целият с площ  234.00 м2, 
с административен адрес, жк. „Владислав Варненчик”, кв. 18, гр. Варна 

10.9 - одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран експерт 
– оценител във връзка с реализиране на продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж. к. „Вл. 
Варненчик”, ул. „Антон Франгя” № 16, представляващ ПИ № 
10135.4504.274 с площ 363,00 кв. м. 

10.10 - одобряване на  пазарна оценка, изготвена от оценител на 
имоти  във връзка с реализиране на разпоредителна сделка за имот, 
находящ се в  гр. Варна, ул. „Славянска” № 1,3,5  съставляващ 
идентификатор № 10135.1508.283 

10.11 - одобряване на пазарна оценка  и вземане на решение за 
учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост тип  БКТП със 
застроена площ 21,00 кв.м. и прилежащата сервитутна зона върху площ 
58,00 кв.м. за обслужване на БКТП върху имот-частна общинска 
собственост ПИ № 10135. 5502.579, по КК и КР на район „Аспарухово”. 

10.12 - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост тип  БКТП със 
застроена площ 16,12 кв.м. и прилежащата сервитутна зона върху площ 7,8 
кв.м. за обслужване на БКТП върху имот-частна общинска собственост, 
съставляващ УПИ ІV-„трафопост”, кв.575, по плана на 14 м.р. на 
гр.Варна. 

10.13 - изменение на устава на „Дентален център I - Варна” ЕООД. 
10.14 - обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот – 

публична общинска собственост, представляващ ПИ 10135.2559.238 – 
предмет на АОС № 3522/2005 г. 

10.15 - даване на съгласие за продажба чрез публично оповестен 
конкурс на недвижим имот находящ се в гр. Варна, м. „Салтанат” № 59 с 
пазарна оценка в размер на   1 396 600 лв. срещу цена представляваща 
проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация, в съответствие с одобрен проект на пристройка на два етажа с 
подземен етаж за две групи деца, физкултурен салон и басейн към детска 
градина ОДГ № 9 „Ален мак” по плана на жк. „Чайка”. 

10.16 -  одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна 



общинска собственост, находящ се в гр. Варна, с.о. „Пчелина”, 
представляващ урегулиран поземлен имот  УПИ  XI-158, с площ 513,00 кв.м. 
 10.17 – упълномощаване на представителя на община Варна  във 
„Варна Ефкон” ООД проф.Н.Джагаров да гласува за приемане 
собствеността на изградената система за видеонаблюдение. 
 10.18 – писмо – покана от управителя на „Водоснабдяване и 
канализация – Варна” ООД за свикване на извънредно неприсъствено 
общо събрание на съдружниците и даване съгласие  за вземане на решения 
по точките от дневния ред. 
     /за-39, против-0, въздържали се-0/ 
 
 11. Разглеждане на отчет от председателя на Общински съвет-Варна 
за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 
01.07.2010 г. – 31.12.2010 г. 
    /за-39, против-0, въздържали се-0/ 
 
 12. Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет-Варна. 

  
 
Колеги, който е съгласен това да бъде дневния ред на днешното 

тридесет и първо заседание на Общински съвет-Варна, моля да гласува. 
 Резултати от гласуването: за - 39; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема.  

 
Колеги преминаваме към първа точка от дневния ред, а именно 

питания и отговори на питания.  
 
 



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

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Заповядайте, доц. Къчев.  
 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги и гости. Няма да е учудващо, 

ако говоря друго освен за зелената система, колкото и с насмешка да го 
приемате това нещо, проблемът е много сериозен. Който проблем в 
продължение от 25 септември 2009 г. от тази трибуна го поставям и до ден 
днешен нямаме развитие по този въпрос, което да удовлетворява нуждите 
на гр. Варна, като претенции за зелен град и най-добър за живеене. Всичко 
това доведе до ... за гр. Варна става въпрос, няма да влизам в диалогов 
режим. Всичко това доведе до депозираната жалба от граждани, която г-н 
кмета може би не я знае още. Тя е с номер РД–11–94 К/20/18.01.2011 г. 
Съгласно тази жалба, тя е в следствие бездействието от гл. 15 – “защита 
срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията” от 
административно процесуалният кодекс в сила от 2006 г., изменен от 
21.12.2010 г. В това писание от гражданите, в което е подето инициативата 
от обществения комитет на район “Приморски”, който със свои сили и 
средства изготви картата, която я виждате горе разтворена. С което 
показват група граждани, че без особени средства е възможно съставянето 
на такъв публичен регистър на озеленените площи, като крайната цел на 
този регистър на озеленените площи по чл. 63 е изготвянето на опорен 
план на зелената система към общия устройствен план, едно от перата, 
заради което все още и още устройствения план на гр. Варна не е приет. 
Липсата на такъв опорен план за зелената система към Общия устройствен 
план, който да регламентира площите, а не само дърветата и храстите, 
които са описани като алейно – храстова растителност. Молбата ми за 
пореден път, г-н кмете е следната, изпълнете задълженията по чл. 63 от 
ЗУТ, който Ви вменява тези функции да изготвите и актуализирате 
ежегодно такъв публичен регистър на озеленените площи. Голяма част от 
поддържането на тази зелена система ще отпаднат и това Ви ги казвам за 
ваше добро, в смисъл, че гр. Варна има необходимост от такъв регистър и 
изготвянето на този регистър е крайно необходимо и належащо. Защо съм 
обезпокоен? След направените от мен срещи с администрацията в кавички 
казвам администрацията, тъй като в момента е останало администрацията 
на гр. Варна, на общината и един старши специалист, който не знаеше до 
преди двадесет дена, че трябвало да има такъв регистър. Няма да казвам 
имена. След като проведох разговор с директора на дирекция “Инженерна 
инфраструктура и благоустройство” нещата поеха в положителна насока, 



но все още с тези темпове, които показва Община Варна, ние добре и в 
следствието е тази жалба на групата граждани и на обществениците, които 
са горе. Молбата ми е следната, приведете в действие Вашите правомощия, 
за да се изготви първо, както предната сесия обещахте, че ще има нова 
година, нов късмет, нов план, нови пари. Тези Ваши думи ги преповтарям, 
така че осигурете възможност на администрацията да свърши работа, като 
първото, което трябваше да бъде до сега факт без особени усилия и 
средства от Ваша страна, това беше да изготвите заповед за технико – 
икономическо задание за стартиране на този процес. Уверението от 
администрацията, че има заложени 60 хил. лв. в дейност 622, функция 6 по 
опазване на околната среда може да са заложени, но те са в общият кюп, 
така да се изразя от 1 мил. 200 хил. лв. по дейност озеленяване, където са 
размити. При зададен от мен въпрос на директора на дирекцията, защо по 
дейност 629 има подробен, подробна развивка на дейностите, приложение 
4 по дейност 629, а за 622 за озеленяване 60 хил. лв., които са 
стартиращите за тази дейност и това технико – икономическо задание ги 
няма, не ми беше даден никакъв отговор. Отговорът беше следният: няма 
ме специалисти. Предложих услугите на обществения съвет и на другите 
специалисти с ландшафтно образование архитектурно, имаме университет, 
дори предложих университета от варненския свободен университет, има 
архитекти, които завършват с ландшафтна насоченост, ако трябва 
безвъзмездно да помогнем на тази община да се случи това нещо. 
Благодаря Ви още един път.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Къчев. Г-н Джагаров. Проф. Джагаров, заповядайте.   
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Уважаеми г-н кмете, г-н председател, колеги. На заседанието на 

16.12. група общински съветници отправи питане към кмета и кмета на 
това заседание обеща, че на всеки един подписал питането ще има 
подробен отговор. За съжаление до ден днешен нямаме такъв отговор. В 
тази връзка аз бих искал да информирам Общинския съвет и кмета, и 
администрацията какво е предприел техническия университет и второ 
възникват няколко допълнителни въпроса, които бих искал да ги задам. 
Първо на 23 юни 2010 г. с решение 2406-10-1, Общинския съвет задължи 
кмета на Община Варна да формира експертна комисия, която да оцени 
предложението на “Интер сервиз Узунов” във връзка с внедряване на LED 
осветление в Община Варна. Г-н председател, това решение още не е 
изпълнено. Целта на тази комисия беше да се произнесе по три главни 
въпроса. Първо, техническото съответствие на предлаганите осветители за 
уличното осветление във Варна. Второ, икономическата целесъобразност 
на подмяната на осветителите и трето, източниците за финансиране. 



Технически университет Варна, заинтересован от техническите параметри 
на осветлението предизвика измерване на осветлението, осветеността, 
всички параметри за съжаление условията бяха така, че имаше мъгла и 
тези фактически измервания нямат техническа и юридическа стойност. 
Искам да напомня на общинските съветници и на г-н кмета, че Община 
Варна има проект за, инфраструктурен проект и за управление на уличното 
осветление, и аз още веднъж искам да ви уведомя, че реализирайки един 
такъв проект Община варна би получила от една страна съвременно 
управление на уличното осветление, от друга страна надеждно осветление 
и от трета страна би добила икономия от поддръжка на улично осветление. 
Следващ въпрос. Тъй като г-н кмета докладва, че Община Варна е 
изразходвала само над 9 хил. лв. за подмяна на осветителите на този 
участък от летище Варна до Елпром, аз бих искал да попитам чия 
собственост са тези осветители? Тъй като бих веднага дал и двата 
възможни отговора и бих ги коментирал. И първият отговор, че те са 
собственост на Община варна, тогава аз питам, с какъв акт те са станали 
собственост на Община Варна? Второ, ако не са на Община Варна, тук 
вече ... технически параметри. Това са работи, които бихте могли, тъй като 
аз предложих и на г-н Тонев, председател на комисията по 
“Градоустройство, архитектура и строителство” да се привлекат съответни 
хабилитирани лица, които са в ръководството на националният съвет по 
осветление, които да дадат, как да кажа, компетентно мнение по 
отношение на това какво и как може да бъде направено. Надявам се, че ще 
получим, тези групи общински съветници, писмен отговор на зададените 
въпроси. Благодаря Ви за вниманието.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на проф. Джагаров. Павел Христов. Ще моля по-кратко 

колеги с питанията.   
 
Павел ХРИСТОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, колеги. Аз имам по-

скоро сигнал касаещ площад “Лаврентий”. Там по сигнал от граждани 
разбрах, че има опасни дървета, под опасни имам в предвид изгнили. 
Хората се притесняват,ч е може да падне върху някой от тях и също така 
има дървета, които вече са обрасли директно в балконите на хората, което 
създава предпоставки за бъдещи криминални инциденти да ги кажем. 
Моля да се вземе под внимание и да се вземат необходимите мерки. 
Благодаря.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Павел Христов. Г-н Иван Луков. Надявам се също 

кратко да бъде г-н Луков.   



 
Иван ЛУКОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, колеги. Питането ми 

е относно едно предложение от група граждани, които живеят на ул. 
“Генерал Колев” от № 58 до № 74, включително, като това предложение е 
направено през 2009 г. и касае относно изграждане на паркоместа в 
отсечката от кръстовището на ул. “Селиолу” до бул. “Цар Освободител”. 
Предложението е пренасочено към експертния съвет по устройство на 
територията, но до ден днешен те нямат отговор. Питането на тези 
граждани, които вчера бяха при мен на приемната е тяхното желание 
просто да получат писмен отговор, като казват, че това нещо е 
законосъобразно и могат да се изградят тези паркоместа. Благодаря.      

                                     
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Луков. Други питания колеги? Г-н Симов, 

заповядайте.  
 
Красимир СИМОВ 
Г-н кмете, колеги. Моето питане е във връзка с така предложения 

бюджет. Защо не е изпълнено решение на Общинския съвет, а именно 
предвиждане средства за направата на 100 павилиона, което беше 
предложение от администрацията с тенденция да се отдават площите под 
наем. С тези средства, ако бяхме ги предвидили ние щяхме да си ги 
възстановим още първата година и можехме да променим облика на града 
със съвсем добри архитектурно направени павилиони. Това е.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Симов. Други питания? Не виждам. В залата е 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. Видимо основният проблем днес е приемането 
на бюджета даде отражение върху първата точка, с която обичайно 
започваме дневния ред. Повтарящи се въпроси с известна вялост, бих 
коментирал и това няма начин да не се отрази и на моята реакция, и на моя 
отговор. Г-н Къчев, по-сигурен се чувствам, като Ви гледам и Ви 
отговарям. Благодаря. Вие очевидно задавайки така систематично въпроса 
си, освен разбира се от грижата за зеленото богатство на нашия град 
изхождате и от максимата думите отлитам, написаното остава, някой би 
предпочел друга редакция – записаното остава. Сега. Усещам, че по памет, 
фрагментарно възпроизвеждате моят предишен отговор. Голяма степен 
възпроизвеждате и Вашият въпрос, а това, което възпроизведохте беше, че 



нова година, нов късмет. Ето, съвсем близо сме до новия късмет. Днес, 
след като приемете, ако приемете, както приемете бюджета, това ще даде 
възможност за следващата стъпка, която документално е подготвена за 
изготвяне на техническо задание, като стъпка към решаването на този 
въпрос. Това е, което мога да Ви кажа и в него няма нищо ново, 
следващият път, като се съберем на сесия предполагам, че ще прозвучи 
същият въпрос, ще получите приблизително същият отговор, само че с 
техническата реализация на тази стъпка, за която сега Ви казах. Ако, ако 
казаното днес не е достатъчно, ако протокола който ще бъде изготвен от 
заседанието на Общинския съвет също не е достатъчно, за по-голяма 
гаранция мога да проведа телефонен разговор на тази тема и по този начин 
да обвържем 100%, така да се каже информацията.  

За “Лаврентий” ... 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Ще бъде записано от Цветанов, може да бъде записан.   
      
Кирил ЙОРДАНОВ 
Не, не вкарвайте имена. Аз не употребявам имена. Знаете, че е 

въпрос на уточнение, но механизма, който предлагам е конкретен.  
Дърветата на “Св. Лаврентий”. Ще продължим с изсичането на 

опасни дървета, разбира се използвам случая на Вашата информация, че на 
“Св. Лаврентий” около игрищата на децата ли е или някъде около 
жилищните сгради? За едно уточнение и ще помоля колегите ... Добре, 
това е хубаво. Нека да имаме тази информация, за да се реагира, това е 
молбата ми. Г-н Попов запишете, на оперативката, може би още днес да се 
огледат дърветата и ако представляват опасност действително да бъдат 
премахнати.  

За “Селиолу”, за паркоместата. Не схванах каква е точно идеята. Но 
със сигурност този въпрос ще стигне до администрацията в писмен вид, 
след като се изготви протокола и ще помоля г-н Попов, запишете да се 
изследва въпроса в какво се изразява това искане, това очакване на хората. 
Имате ли го писмено? Добре, ще Ви помоля, дайте го на г-н Попов, ще го 
разгледаме. Не съм готов да Ви отговоря конкретно.  

Г-н Симов, 100-те павилиона. Аз увлечен в премахването на 
излишни павилиона грозящи града видимо съм пропуснал това творческо 
решение да се намерят 100 нови позиции. Колегите ме запознаха с това 
решение преди два дни. Това ми прилича на, имаше на времето 100-те 
национални обекта, 100-те павилиона. Опознай павилионите, за да 
обикнеш града. Така да се каже, но реагирах на това решение, 
включително днес сутринта се събрахме с колегите, с главния архитект, с 
представител на ПНО, с директор на собствеността и те днес ще използват 
присъствието на районните кметове в залата, за да уточнят работно 



съвещание, защото разбирам реализацията на това решение на Общинския 
съвет трябва да стане със съдействието на районните кметове. Точно това 
ще направя днес. Ще се уточня за работно съвещание, вероятно колегите 
районни кметове сега чуват за това, което предстои да се случи и през тази 
седмица ще проведат работно съвещание, на което администрацията ще 
иска съдействието в определен насоки на районните кметове. За да се 
изясни на първо място правния механизъм, второ – конкретните действия 
на изпълнение с изработването на схемата на временните търговски 
преместваеми обекти, за да се даде по-нататъшна реализация на това 
решение на Общинския съвет. Това, което от днес сутринта, преди да 
започне сесията направихме работно съвещание. Мога да ви кажа на този 
въпрос, като отговор. Предстои буквално през следващите дни да се 
изяснят тези неща, правни механизми, схемата, реализацията вече е друг 
въпрос. Мисля, че по този начин етапен отговор на поставените въпроси 
беше даден.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н кмета. Г-жа Александрова. 
 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Имам само една реплика, която бих искала очи в очи да я кажа на г-н 

кмета, а именно благодарност за нашите избиратели в негово лице на 
идеята на администрацията да се даде възможност по интернет начин за 
информация кой какви данъци дължи. А когато получихме тази 
информация в нашият клуб разбирам, че това е важно особено за възрастни 
и болни хора. И второ, разбрах че г-н кмета в приемният си ден е приел 
представители на няколко ромски организации, те специално искаха да му 
благодарят за проявеното така съпричастие към техни проблеми в 
културата. Това е.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-жа Александрова. Проф. Джагаров.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Благодаря Ви. Все пак нито една дума не чух, г-н кмете.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Отново г-н кмета, Кирил Йорданов.  

 
Кирил ЙОРДАНОВ  
Напълно основателно. И сега ще ги кажа с надеждата, че няма да са 

последните. Горе – долу поводът, числото на поводите, по които ще се 
връщаме на тази тема би трябвало да съответства на числото на 



оставащите до края на мандата сесии. Нямате никакъв проблем да 
получите каквато и да е информация. Никакъв проблем. И да е ясно и на 
другите, и на нас двамата с вас ни е ясно защо се въвежда тази тема така 
системно, това е поради очевидния Ви интерес и Вие да вземете, с Вашите 
колеги от Техническия университет сериозно отношение, сериозно участие 
в решението на този проблем. Нещо, което може само да се приветства, 
разбира се при изясняване на всички фактически обстоятелства. И за да 
стане ясно, че съм готов да Ви сътруднича да се изясните, ако има заблуда 
за самите Вас в цялата обстановка. На оперативката преди 10 дни мисля, че 
поискаха колегите разрешение да бъде спряно движението в тази отсечка и 
през нощта да бъдат направени замерванията. Но разбирам, че сте влезли в 
конфликт с журналистите, които са искали да отразят събитието, поне така 
ми беше докладвано. Ваш колега ги е, така да се каже отстранил. Странно 
защо. Но разбирам, че не са дали резултат замерванията. Така ли е? Поради 
мъгла? Кажете кога искате пак да затворим отсечката, ще обявим това на 
хората, идете направете замерванията. Иначе, ако Ви интересува 
техническата документация, тя е налична в администрацията, запознайте 
се. Сега говорих с г-н Стоян Димитров, тя е обемна и може да Ви бъде 
предоставена за запознаване. Няма никакъв проблем. И няма нищо 
обезпокоително в цялата тази работа. Знаете какво струва на общината, 
нищо на практика, операцията по подмяната и т.н. До каква степен 
съответстват на европейските критерии, да безспорно, запознайте се с 
документацията. Това по същината на проблема. Иначе по публичността 
мисля, че с това започнах. Колкото сесии, толкова пъти, Вие ще питате, аз 
ще Ви отговарям. Но здраве да е, така да се каже да ги дочакаме и да ги 
надживеем тези сесии, е моето пожелание.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Йорданов. Проф. Джагаров за отговор.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Благодаря за отговора. Виждам, че все пак така отговора вече, 

тоналността на отговора е благосклонна, за което аз много се радвам. Т.е. 
това, което ние искахме да предложим и което го отстояваме вече втори 
мандат мисля, че трябва да се случи. Но все пак връщайки се към, как да 
кажа, към отношението между законодателна и изпълнителна власт, тези 
въпроси трябваше да бъдат решени с тази комисия, когато беше възложено 
на вас, г-н Йорданов. Ако Вие кажете, че няма да я сформирате кажете го 
така и второ, по отношение на другия ми въпрос, който аз зададох по 
отношение на собствеността на тези осветители, това също е как да кажа, 
задължение не на поддържащата фирма, а на Община Варна. Тъй като 
всичко е собственост на Община Варна, а те само извършват поддържане 
на уличното осветление. Надявам се, че хайде така да кажа, аз съм 



оптимист, че на следващо заседание всички въпроси ще бъдат изяснени и 
аз повече няма да бъда на микрофона. Благодаря Ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на проф. Джагаров. Ще се възползвате ли от правото на 

дуплика? Благодаря на г-н кмета, не. Колеги, в изпълнение на следващото 
решение в точката питания председателя на Общинския съвет да внесе 
ясното по случая с прекратяване правомощията на г-н Иван Славков. 

Аз първо искам изключително да благодаря на г-жа Евгения 
Александрова, че тук от тази трибуна постави въпроса, за да може веднъж 
завинаги да се даде точният и ясен отговор и пред общинските съветници, 
и пред варненските медии и пред варненската общественост, какво е 
отношението на Общинския съвет по случая Иван Славков. Нещата са 
много прости. След избирането ми за председател изпълнявайки своите 
задължения, които правилника за работа на общинския съвет ми вменява 
пристъпих към актуализация на списъците с групите общински съветници, 
които са представени в Общински съвет-Варна. Тъй като след проведените 
парламентарни избори в съответните групи имаше настъпили промени и 
трябваше да се актуализира списъка. При извършената проверка се оказа, 
че за общинския съветник Иван Славков в канцеларията на общинския 
съвет нямаме никакъв документ, нито дали е уведомяван надлежно, нито 
отговор от негова страна или от някаква институция защо той не присъства 
въпреки общоизвестния факт. С цел да не бъде въвличан Общинския съвет 
в разплитането на този явно юридически казус след консултация с 
юристите отправих питане към Общинската избирателна комисия да се 
произнесе по случая със становище. Оттам нататък мисля, че всичко на 
всички е ясно. Г-н Иван Лечев след решение на Общинската избирателна 
комисия дойде и прочете тяхното решение за прекратяване пълномощията 
на общинския съветник Иван Славков. Това стана по решение на 
Общинската избирателна комисия, не по искане на Общинския съвет и не 
по искане на неговият председател. След което г-н Славков ползвайки 
правата дадени му от закона обжалва въпросното решение на Общинската 
избирателна комисия и спечели делото, след което по моя информация 
Общинската избирателна комисия е прекратилата правомощията на г-н 
Янко Коренчев и възстановява правомощията на г-н Иван Славков. За 
съжаление до момента в канцелария на Общински съвет и при мен не е 
постъпило писмено решение на общинската избирателна комисия и затова 
на днешната сесия аз нямам тяхно решение, което да предоставя на вашето 
внимание, както виждате и те не присъстват тук да ни запознаят с него. 
Това е целият случай, ако ви удовлетворява – добре, ако имате други 
въпроси готов съм да отговарям. Заповядайте.  

 
 



Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Ясно е на всички, че това е един уникален казус. Явно, че 

избирателната комисия няма подготовка по отношение на арести, 
следствие и т.н. Поне до този момент. Явно е, че гр. Варна, както винаги 
влиза в една графичка “Гинес”, уникалността. Онова обаче, което буди за 
мен лично съмнение, хубаво, така звучи много невинно, въпреки че тая 
невинност винаги е израз или на умишлена невинност, или на непознаване 
на материята. Когато човек не познава материята хубаво в да се допита не 
до своите само адвокати, а до доста широк кръг от адвокатско съсловие. 
Има достатъчно много. Факта, че съда призна правата на г-н Иван Славков, 
значи казусът не е бил толкова простичък за един или примерно пет 
назначени от Общинския съвет адвокати. Никога нямаше да повдигна този 
въпрос, ако с това решение всъщност ние не увеличахме квотата на ДПС. 
И аз бих искала да задам въпроса на всички нас. Знам, че ние сме 
изправени пред един уникален факт, а именно какво ще се случи след това 
с всички ония решения, които са на ръба, т.е. са взети с 26 гласа, където 
фигурира гласа на г-н Янко Коренчев. Зная, че е правен казуса, но той 
освен правен има и другата страна, защото може да се окаже, че изпадаме в 
някакъв абсурден юридически казус, но той освен юридически има и друга 
страна, защото аз в никакъв случай толерантно не мога да гледам как 
съветниците на ДПС са пет човека. И това е крайната цифричка. И нека в 
никакъв случай да не скриваме, че целите тези маньоври, невинност, 
дързост и невинни години по не знам коя друга писателка бяха, а криеха 
именно това крехко мнозинство да бъде увеличено на ДПС с пет гласа, 
които по един много, нека да е ясно на цялата зала непоклатим начин 
всъщност правят мнозинството между ГЕРБ и ДПС. При този случай, 
когато ДПС и най-вече ГЕРБ избира ДПС за партньор тук на варненска 
територия, ние нямаме друг шанс, ние от АТАКА. Просто нямаме този 
шанс.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря за политическите разработки на г-жа Александрова. Това, 

което аз мога да кажа, че съм се водил от едно единствено, от една 
единствена мисъл, да не се забърква Общинския съвет в казуси, които са 
изключително юридически. Не бих могъл да коментирам решение на 
Общинската избирателна комисия, а всичко останало си е плод на Ваше 
виждане. Г-н Митковски.  
 

Ивайло МИТКОВСКИ 
Извинявайте д-р Станев. Благодаря за политическия разбор на 

колежката от АТАКА, но все пак тук сме хора с някаква памет, не сме 
всички болни от алцхаймер. И само искам да напомня, че само до преди 



няколко месеца АТАКА и ДПС крепяха мнозинството, и бяха в една 
крепка коалиция. Благодаря Ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Митковски. Д-р Станев, с което мисля, че 

изчерпахме отговора и да се концентрираме върху основното, за което днес 
трябва да дискутираме. Заповядайте д-р Станев.  

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, дами и господа. 

Учудвам се защо никой не прави политически изказвания в началото на 
сезона. Таман мислех, че всичко е заради това, че предстои най-отговорния 
миг с приемането на бюджета, не се размина. Ще кажа пет изречения. Аз 
не знам защо някой мисли, гледам постоянно хората ми в ДПС и 
съветниците, и кметовете, и хората обикновените и не знам защо някой ги 
мисли за някаква друга категория, които не заслужават уважение, които не 
заслужават партньорство, които трябва да бъдат дамгосани, бити, ако са в 
мнозинство с някой, да бъде упрекван този, който е с тях в мнозинство, ако 
някой се ръкува с тях да бъде упрекван за туй, че се ръкувал, а някой вечно 
тайно отстрани да иска тяхната помощ, на същите тези хора да прибират 
по нивите житото, да работят във фабриките или да са съветници. Аз не 
разбирам това. Аз се каня да кажа тези неща от много време. Не знам защо 
трябва някой постоянно да казва защо ГЕРБ или защо ДПС гласува с ГЕРБ, 
защо БСП или защо ДПС гласува с БСП или обратно, защо АТАКА 
гласувала с ДПС по определи казуси или по всички въпроси. ДПС не е 
различна. Българска политическа партия и хората ми в ДПС, и съветниците 
ми в ДПС, независимо от тяхната бройка са същите хора. Гледам ги тук и 
се чудя дали да не им кажа да станат и да си отидат в друга държава. 
Гледам ги и се чудя дали да не кажа и на другите това. Много е позорно. 
Моля ви изкарайте аргументи срещу мен, аргументи срещу определени 
действия, позиции, винаги могат да се понесат. Недейте да слагате 
принципно, принципно недейте слагайте една политическа формация 
заради обективни, скрито ксенофобски мисли, на под съзнанието дори не 
на умишленото, недейте да слагате хората на обвинителния стол по всяко 
време. Затова уважаеми г-н председател, ние от фракцията на ДПС, 
независимо от това колко сме, от каква етническа принадлежност сме, от 
какъв пол, какви религии имаме, не се колебаем да подкрепим това, което 
смятаме, че е правилно, и не се колебаем да отхвърлим това, което смятаме 
за неправилно. И аз благодаря на всички, които през годините също са ни 
подкрепяли. Благодаря ви.  

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Станев. Поради изчерпване на точката преминаваме 

към следващата такава в дневния ред, а именно разглеждане и приемане на 
“Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2011 г.”.                                

                     
          



II. 
По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане и приемане на “Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г.“ 
 

     Докл.:О.Симеонов–председател ПК „СС” 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Симеонов, заповядайте.  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 10-9302/150/06.12.2010 
г., Общински съвет – Варна приема „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2011 г.”, съгласно 
приложение. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имате думата за мнения и съображения, колеги. Г-н Коев, 

заповядайте. Колегите пред залата, докато г-н Коев заема своето място на 
микрофона, разглеждаме “Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2011 г.” и предстои 
нейното гласуване, така че гласуването е явно, моля да влязат в залата. 
Заповядайте г-н Коев.   

 
Радослав КОЕВ 
Има един ангажимент в тази програма, който ме притеснява. Имоти 

частна общинска собственост подходящи за отдаване под наем за 
земеделски нужди. Колеги, това не се е случвало от времето на параграф 4, 
и е долу – горе нещо такова и в момента. По груби сметки това са около 
100 декара, приемете, че са 200. При средна цена за отдаване на 
земеделски земи в България 24 лв./кв. м. по последната статистика излязла, 
във Варна нека да са по 50 лв./кв. м., общият икономически ефект за 
бюджета е някъде около 10 хил. лв. В същото време това са едни 50 – 60, а 
може би и повече имоти. Само администрирането на тази процедура, 
описването на документите, провеждане на тръжни процедури и т.н. ще 
коства страхотно много административен капацитет и средства. На 
всичкото от горе трябва да се осигури достъп до тези земи, те не са 
водоснабден, не са електрифицирани, забранено е ползването на вода за 
поливане, ако някой си мисли, че там ще отглежда зеленчуци ще прави 
оранжерии и т.н., това закона просто не го позволява в тези земи към 
момента. Ще искат всички тези хора разрешение за временни обекти да си 



сложат инвентара, ще трябва да им осигуряваме транспорта, за да могат да 
отидат до там и т.н Усложнения, те на всичкото отгоре трябва и да 
инвестират в тези малки имоти по 200 – 300 кв.м., за да ги заградят най-
малкото. Което създава толкова много проблеми срещу никакъв ефект. 
Ефекта за бюджета е 10 хил. лв., а ефекта за хората, които евентуално ще 
отглеждат нещо в тези земи е много съмнителен или те не знаят какво 
правят, ако са го пожелали към момента. Или което е по-лошото, те имат 
някаква друга цел, съседни парцели, които да бъдат заградени, в 
последствие да бъдат усвоени, да се търси юридическа процедура, по която 
да бъдат закупени с предимство или подобни неща, които може би във 
времето някъде ще бъдат възможни, но към момента не са. Да свалим този 
ангажимент от администрацията, защото не е по силите й повярвайте ми, 
да проведе всичките тези процедури. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други мнения и съображения колеги? Отговор от г-н Симеонов.  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Колега Коев. Много внимателно слушах какво казвате, но реално 

погледнато, когато говорите нещо трябва да гледате материалите, които са 
Ви дадени. Касае се за имоти, които общата им квадратура е внушителна и 
ако така разсъждавате, че един кв. м. е за 24 лв. наемна цена, реално 
погледнато не се говори за 10 хил. лв.м, а за стотици хил. лв. Така че 
следва да видите и графата, в която пише обща площ в кв. м. и ще се 
обедите, че това, което говорите е неистина.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други мнения и съображения колеги? Не виждам. Ще помоля г-н 

Коев отново да посочи какво точно иска да гласуваме, да отпадне, а 
именно отдаването на земя под наем. Гласуваме го, ако отпадне - добре, 
ако не – цялата програма.  

 
Радослав КОЕВ 
Това, което казах е да отпадне цялото това отдаване на земя под 

наем, защото то е безсмислено икономически, юридически и всякак е 
безсмислено. А колкото до сметките, до колко са верни без особени 
претенции 24 лв./декар е цената която в България получават хората, които 
дават земи под наем. Понеже сме Варна, нека да са 50 лв./декар, но това не 
са повече от 100 декара. Нека да са 200 декара и пак прави 10 хил. лв.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 



Разбрахме г-н Коев. Опреснихме. Виждам г-жа Трендафилова е тук и 
тя да заповяда за последни уточнения, за да могат съветниците да си 
изградят мнение. Заповядайте.  

 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Във връзка с изказването на г-н Коев искам да направя едно 

уточнение, че към настоящият момент в дирекция общинска собственост 
са постъпили 20 молби именно за предоставяне на такива имоти под наем. 
В тази връзка за икономическа по-добра обоснованост ще бъдат 
процедирани анблок тези имоти, а не да бъдат провеждани процедурите 
една по една. Явно представляват интерес и не смятам, че варненци трябва 
да бъдат лишавани от такава възможност да обработват имотите, които 
към настоящият момент общината няма възможност по друг начин да ги 
стопанства.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-жа Трендафилова. Поради липса на други мнения и 

съображения колеги, който е съгласен с предложението, което направи 
общинския съветник Радослав Коев от програмата да отпаднат имотите 
предвидени за отдаване като земеделска земя под наем, моля да гласува.  

Колеги, който е за предложението на Радослав Коев, моля да гласува. 
Задръжте ръцете да могат да преброят.  

Колеги, в залата има 40 общински съветници, от които 30 не вдигат 
ръка.  

Няма решение по предложението на г-н Коев. 
Който е съгласен с предложението така, както е прочетено от 

председателя на комисията по “Собственост и стопанство”, че Общински 
съвет Варна приема “Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти - общинска собственост за 2011 г.”  

Задръжте ръцете да преброят. Свалете ръце.   
 
Общ брой присъстващи общински съветници –36 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
2941-2. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и 

по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 10-
9302/150/06.12.2010 г., Общински съвет – Варна приема „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2011 г.”, 
съгласно приложение. 
 /за-36, против-0, въздържали се-0/ 



 
 



ІІІ. 
По точка  трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения по ПК 

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

разходите по бюджета  на Община Варна за 2010г. 
3.2 - приемане на Бюджета на Община Варна за 2011г. по приходи и 

разходи съгласно Единна бюджетна класификация и приложенията към 
него 

3.3 - изменения и допълнения в Наредбата за определянето и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна, Приложение 1 и    Приложение 2 към същата. 

3.4 - участие на Община Варна с проектно предложение за 
кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по ОП “Регионална развитие“ 2007-2013г., Приоритетна ос 1 
“Устойчиво и интегрирано  градско развитие “, операция 1.1 “Социална 
инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161РО001/1.1-10/2010 “Подкрепа за създаване и промотиране на 
иновативни културни събития” 

3.5 - финално отчитане на проект “Ремонт на Социален учебно –
професионален център “Д-р Анастасия Железкова”, гр. Варна, финансиран 
по договор  за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.1-
01/2007/036, подписан между Община Варна и Управляващ орган на ОП 
“Регионално развитие” 2007-2013г. 

3.6 - участие на Община Варна с проектно предложение за  
кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Приоритетна ос 3, Мярка на подкрепа 3 на Оперативна програма 
“Техническа помощ” с наименование “Изграждане и функциониране на 
областни информационни центрове” 

3.7 - осигуряване на издаване в полза на МРРБ, Договарящ орган на  
ОП “Регионално развитие” на обезпечение (Запис на заповед), гарантиращо 
авансово плащане по проект BG161РО001-1.4.05-0018 “Подобряване на 
физическата и жизнена среда в Община Варна в рамките на схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4.05/2009 
“Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на 
градската среда” 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”  

3.8 - съфинансиране на проект BG161РО001-1.4.05-0018 
“Подобряване на физическата и жизнена среда в община Варна”, 
финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG161РО001/1.4.-05/2009/004 в рамките на ОП ”Регионално развитие 2007-
2013” 



3.9  - отпускане на финансови средства на “Двореца на културата и 
спорта” за ремонт 
 3.10 - молби от граждани и юридически лица, относно освобождаване 
от такса битови отпадъци 
 3.11 – изменение и допъление в Наредбата за определяне на местните 
данъци на територията на Община Варна. 
        

Докл.:Янко Станев - председател  
           ПК „Финанси и бюджет” 

 
 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Заповядайте д-р Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 

 Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Първото предложение 
на комисията по “Финанси и бюджет” е да приемем, колеги, да приемем 
окончателния годишен план на отчетите и приходите към 31.12.2010 г. по 
бюджета на Община Варна. В него вие на комисията бяхте запознати, че 
плана го актуализираме на 213 191 315 лв. и отчета към 31.12. в това число 
е 199 962 982 лв. Или всичко разходите са 213 191 315, а отчета е  
199 962 982 с преходния остатък, който също разгледахме. Уважаеми 
колеги, аз нямам намерение да чета решението, затова ви предлагам да 
вземете отношение всичките запознати. Такава е била винаги процедурата. 
Г-н председател, по отчета.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, мнения и съображения. Много е шумно в залата. 
Разглеждаме отчета за изпълнение на бюджета за 2010 г. Г-н Пламен 
Начков.  
 
 Пламен НАЧКОВ 
 Уважаеми колеги, използвам днешното заседание да изразя 
становището на групата съветници от БСП. Във връзка с представеният 
отчет на бюджет, тъй като знаете на заседанието на постоянна комисия ние 
нямахме възможност, в смисъл не бях ме запознати с отчета, който беше 
раздаден на самия ден и искаме сега на настоящата сесия да изразим 
своето становище. Според нас, какво е виждането ни по изпълнението на 
бюджета за 2010 г. В най-едрите цифри ще се постарая, за да не ангажирам 
повече вашето внимание. Значи, чистата сума на бюджета, която е 
постъпила и е отчетена, това е 213 171 хил. лв. или малко повече над 100%, 
но това е с кредита и променените стандарти в държавно делегираните 



дейности, така че парите, които остават по сметката малко повече от 13 
мил. на общината. Те като структура са чисто целеви разходи с 
изключение на 226 хил. лв., които са от местни приходи. Така че аз бих 
казал, че е по-добре да разгледаме реално парите, които са постъпили от 
местни приходи, което е основното задължение, без да коментираме 
държавата дали е изпълнила поетият си ангажимент по отношение на 
държавно делегираните дейности, а през цифрите на отчета можем да 
видим каква е свършената реална работа по събираемостта на местните 
приходи. При план 100 615 000 отчета е на 98 357 000, или едно 
неизпълнение на местните приходи от 2 268 000 лв. В това, в 
имуществените данъци има едно неизпълнение от 3 343 000 лв. и при 
изпълнение в не данъчните приходи с 1 075 000 лв. По отношение на 
имуществените данъци считаме да изясним нашата позиция, че първо ние 
не сме удовлетворени от анализа на причините за неизпълнението им, 
както спрямо плана за 2010 г., така и по отношение на 2009 г. Имам ме 
едно преизпълнение на данъците върху недвижимите имоти спрямо 2009 
г., но каква е причината да не се изпълни плана за 2010 г., с близо 1 мил. 
лв. Предупредихме още на приемането на приемането на актуализирания 
бюджет, че заложения приход е нереален. Също е и за данъка върху 
превозните средства. Полученият резултат е близко до 2009 г. и с разлика 1 
½ мил. от 2010 г. плана. Един от основните данъци приходи от 
придобиване на имущество има сериозен спад спрямо 2009 г. с 2, 3 мил. 
лв., а спрямо 2010 г. 800 хил. Може би до някъде сме съгласни, че този 
приход е непредсказуем, но явно той не е заложен с нужната си тежест в 
приходната част на бюджета. По отношение на не данъчните приходи, 
казах ме, че там има едно преизпълнение малко повече от 1 мил., но все 
пак ние не сме удовлетворени от някои позиции. Така примерно 
неизпълнението на приходи от наемите на общинската собственост, както 
спрямо 2009 г., така и спрямо 2010 г. Това е основан възможност за 
събираемост, тъй като имотите се знаят и какви са били причините. Това, 
което говорихме на актуализирания бюджет, приходите от дивиденти не са 
изпълнени при 1 ½ мил. фирмите не са внесли малко повече от 600 хил. 
лв., което показва, че управителите и управителните тела на търговските 
дружества общински фирми са предпочели да отложат плащането, въпреки 
че има решение на Общинския съвет за 2011 г., с цел да запазят 
икономическото си състояние, или частично са платили. Това показва, че и 
в бъдещата 2011 г. този проблем ще се задълбочи. Общинските такси, 
изоставаме в събираемостта на таксите в детските ясли и в детските 
градини, въпреки един път увеличени един път на нетната такса и втори 
път допълнителните места в детските градини, които са разкрити. Това 
говори там добре е описано в отчета, като констатация, че е слаба 
посещаемостта в детските градини и яслите. Има ме изоставане в таксите 
за технически услуги, които както спрямо 2009 г., така и спрямо 2010 г., 



като излишно за техническите услуги казахме, че тази сума е абсолютно 
несъбираема. Не реална планова сума е заложена и за концесиите. Не е 
нормално да не се знае броя на концесиите, концесионните вноски по 
години и да отчитаме 160% изпълнение на концесионната вноска. Има 10 
или 12 концесии, които математически много лесно може да се установи 
каква сума дължат и заложен е 1 ½ мил. за преизпълнение. Много ясно, че 
ще се преизпълни, когато не са взети предвид реалната сума, която да 
влезе и да се заложи. Продажбите на собственост. Нашето тълкувание, че 
продажбата на собственост на всяка цена, тази липса на политика в 
разпореждането и управлението на собствеността в 2010 г. показва ниска 
ефективност въпреки усилията на Общинския съвет да даде фронт на 
администрацията да събира тези пари от сделки. И това, което искахме от 
г-жа Трендафилова е ясно посочено в отчета, може ли при 54 сделки за 
земя да бъдат реализирани само 40, 14 са отпаднали. Общо взето 2/3 към 
1/3 е съотношението. 50 сделки имаме за ликвидиране на съсобственост, 
само 34 реализирани, 16 отпаднали. И най- ... Моля ви малко за тишина. 59 
търга проведени с решение на Общинския съвет, 4 реализирани. За 250 
хил. лв. Това показва, че въобще в този ресор, което сме говорили липсва 
общинската политика по време на криза за разпореждане управление на 
собствеността. Това, че имаме една годишна програма нищо не значи. Тя е 
един от елементите за една процедура. Тя е отворена. Днеска се появи 
някой интерес към имот, слага се в програмата, но това не е политика. 
Предложените изводи в приходната част на бюджета имат чисто 
констативен характер. Липсата на анализ и възможността да обсъдим 
паралелно отчета на бюджета с обсъждането на проекто бюджета по 
постоянни комисии би дал съвсем друг резултат при формирането на 
бюджета за 2011 г. Също така бихме казали, че добрият вариант беше тези 
13 мил. да са от местни приходи и тогава можем да говорим за съвсем 
други действия на администрацията за използването на тези средства, а не 
само в инфраструктурата, както са 9-те мил. По отношение на разходите 
имаме предложени числа и по функции и по дейности, параграфи. 
Считаме, че все пак общината е спазила приоритетите си, но явно поради 
липсата на нормални местни приходи, защото основно дейностите се 
захранват през местните приходи. Има един спад в разхода спрямо 2009 г. 
и той не се дължи на чистата форма икономия от някакви антикризисни 
мерки, а се дължи частично на тях, по-голямата част е от липсата на 
финансовия ресурс, който да покрие този разход. По отношение на ..., 
учудващо има един ръст в заплатите с 6% спрямо 2009 г., лично за нас не е 
ясно от къде идват увеличенията на заплатите в администрацията, 
издръжката също расте с 2% спрямо 2009 г. и най-вече не сме 
удовлетворени от разходите за, разходите по изпълнение на социалната 
програма, защото тя е съвкупност от дейности в различни функции. Като 
цяло на всички е ясно, че в структурата на бюджета преобладава 



социалния елемент, 2/3 от бюджета е заплати и издръжка. Тревожен факт 
обаче за нас е намаляването на капиталовите разходи спрямо 2009 г. през 
2010 г., тъй като все пак инструмента, с който се обновява, развива града, 
това са капиталовите разходи. А те са доста по-малко от възможните за 
реализация през 2009 г., отчетените. Показателен е фактът, че и 9 мил. от 
облигационния заем не са изразходвани. Пределно ясно беше, че срока, в 
който се тегли заема, решението за заема, обществената поръчка и 
реалната реализация имало е случаи, в които на фактури дейността е 
извършена, ето тук г-н Стоев много добре знае как ставаше се 
продължаваха дейностите през следващата година. Тук реално се вижда 
един остатък по обекти, който не е отчетен, а паралелно с това имаме и над 
милион. Да не споменавам обекта, той е посочен в отчета. В тази връзка, 
като заключение на нашата позиция искам да кажа, че започваме да градим 
своята теза от това, че за първи път в Общинския съвет не е спазена 
процедурата залегнала в правилника за обсъждане на такива проекти, като 
отчет на бюджет, нов бюджет. Значи, за отчета на бюджета, той беше 
раздаден на постоянната комисия на “Финанси и бюджет” и считаме, че 
това поне нас ни лиши от една по-задълбочена възможност в комисиите да 
обсъдим отчета на бюджета. А на нас всички ни е ясно защо се препуска за 
приемането на новия бюджет и отчета, но това препускане в следващото 
ни становище за бюджета ще го конкретизираме до какво би довело. Така. 
Относно становището ни за приходната и разходната част считаме, че 
правилно са поставени проблемите при изпълнението на актуализирания 
бюджет за 2010 г., но липсата на анализ на резултата и от там мерките, 
които трябва да се вземат показва, че няма ясна визия на общината в 
лицето на кмета в каква посока 2011 г. ще се развива общината. Въпреки, 
че не всичко като краен резултат в изпълнението на бюджета е негативно, 
все пак нагледно външният облик на града, всички от нас, нашите 
съграждани виждат, че имаме едно изоставане в проблемите на 
гражданите, които нееднократно при публични обсъждания са поставили 
на вниманието на кмета, а ние тъпчем в една друга отъпкана пътека, която 
нашата визия е най-правилната. Нееднократно сме споделяли, че ние 
общината е един орган, който е слуга на гражданите. Най-добрият 
индикатор са гражданите, които могат да подскажат в каква насока и какви 
са техните интереси, което да сближи виждането на публичния сектор, 
който управлява тези средства на данъкоплатците и крайния резултат. 
Защото, ако попитаме, някаква анкета се направи сред варненци, кои са 
обектите, които бяха заложени в облигационния заем, до каква степен са 
изпълнени и това ли са приоритетите, аз гарантирам, че съвсем друг 
резултат ще се получи. Всичко това ни подсказва и ние считаме, че най-
правилната позиция е както при приемането на актуализирания бюджет 
сигнализирахме, че ще се получат тези слаби моменти ще се сбъднат, ние 
поне 2/3 от тях са се случили. Считаме, че този отчет не е отчета, който 



трябва да дадем пред гражданите. И в тази връзка позицията на групата 
съветници от Българската социалистическа партия ще бъде да не подкрепи 
отчета на бюджета за 2010 г.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-н Начков. Други мнения и съображения? Не виждам. 
Г-н Станев, продължаваме напред.  
  
 Янко СТАНЕВ 
 Уважаеми колеги, отчета за бюджета ... 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Никой не вдигна ръка, продължаваме напред.  
 
 Янко СТАНЕВ 
 Колеги, по самия бюджет. До тук имаше изказването на г-н Начков, 
което направи белезите на оценката на тяхната група за отчета и частично 
за бюджета. Но така или иначе, аз ще кажа моето мнение в две приказки. 
До голяма степен с част от констатациите, особено в приходната част и в 
проблемите, които съществуват там сън на 100% ... Е хубаво де, какво?  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 До микрофона по-близо. 
 
  Янко СТАНЕВ 
 Аз съм съгласен с констатациите ... Не мога повече, шкембето ми 
пречи.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Може ли да бъде увеличен микрофона на трибуната, към 
техническите сътрудници.  
 
 Янко СТАНЕВ 
 Само бих желал ... До голяма с констатациите, които са в приходната 
част, проблемите с управлението на собствеността и реализацията на 
допълни приходи и на мен, и на г-н Начков е известно, че в голяма степен 
причините са в икономическата среда, в която живеем и негативните 
отражения на кризата. Независимо от субективните фактори. Само искам 
да кажа ... Сега пък много кънти. Само искам да кажа, че по отношение 
това за отчета, да, ние коригирахме отчета, включително и онзи ден след 
комисията по финанси, но отчет имаше, имаше и публикуван в сайта, 
имаше и на комисията по “Финанси и бюджет”, като единствения ни 
проблем и вие знаете защо е така, така или иначе дори контролите в 



последния момент се коригираха. Но така се постъпва, когато гоним 
определени срокове. Уважаеми колеги, пред вас е отчета и аз бих желал, 
сега не знам направо този дебат с Начков си го правим, бих желал тогава 
да премина и към обсъждането на бюджета. То те се обсъждат заедно, 
отчета и бюджета, винаги така сме правили. Ако няма други изказвания ще 
прочета предложенията за решение, които се формираха на база на 
заданието, което поставихме от финансовата комисия към комисията към 
общината и тя ги върна готови написани, за да видя дали имате някакви 
предложения за изменения. Отчета ... 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Г-н Станев, извинявам се. Г-н Начков иска думата. 
 
 Янко СТАНЕВ 
 Аз затова ти казах да се изкажеш.  
 
 Пламен НАЧКОВ 
 Не, не. Аз съм се изказал от името на групата. Процедурно нали това, 
което вие предлагате не е добре, защото първо не сме приключили с 
отчета. Значи, ако няма други изказвания закрива се процедурата с 
изказванията и се преминава към гласуване на отчета. Приет, неприет, 
минаваме го. След това пристъпваме към следващите ... 
 
 Янко СТАНЕВ 
 Хубаво, добре. До сега сме го правили, сега ще го направим тъй. Аз 
съм съгласен с процедурното предложение на г-н Начков, предлагам само 
г-н председател на база на това, че всички точки в отчета, които са от 3.1 
до 3.5 са с еднакви основания да бъдат гласувани анблок. Моля за 
процедурно предложение. Моля да поканите и колегите отвънка да влязат 
в залата. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Моля техническите сътрудници да поканят общинските съветници, 
които са пред залата. Поради липса на други изказвания касаещи отчета за 
изпълнението на бюджета за 2010 г. постъпи процедурно предложение от 
председателя на комисията по “Финанси и бюджет”, точките касаещи 
отчета за изпълнението на бюджета от 3.1.1 до 3.1.5 и от 3.1.8 до 3.1.9 да 
бъдат гласувани анблок. Който е съгласен с така направеното 
предложение, моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за - 36; против - 7; въздържали се - 2, 
предложението се приема. 

 



Борислав ГУЦАНОВ  
Оспорвам гласуването. В залата има 30 човека и този, който даде 

резултатите моля да си понесе отговорността. В залата в момента има 30 
човека. Ако сега затворите вратите искам да разбера кой служител подаде 
тези данни. Предния път я коментирахме тази тема.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Колеги общински съветници, гласуването е оспорено ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ  
Веднъж, че е оспорено и втори път г-н Апостолов, помолих предната 

сесия, престанете по този начин да се манипулира вота в залата. Ясно е, че 
след малко ще влязат колеги, ясно е, че ще мине. Не е въпроса в това. И 
стига сте карали служителите да манипулират, защото не са те виновни.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Е тука няма да се съгласим с Вас. Може да ги питате кой ги кара. 
Много се извинявам.  

 
Борислав ГУЦАНОВ  
Тогава защо манипулират вота? На собствено желание?  
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Уважаеми колеги, моля ви да броите качествено поставените гласове, 

в предвид виждате какви обвинения са, които касаят същността на 
работата. 

 
Борислав ГУЦАНОВ  
Какви обвинения г-н Апостолов? Това са реалностите, не са 

обвинения. Поне вкарайте хората в залата, за да не излезете Вие виновен.  
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Искам точно броене, за да няма такива обвинения в манипулации, 

които не кореспондират вече с нищо. Общинските съветници, които са 
дошли на тази сесия да дискутират отчета на бюджета за 2010 г. и да 
участват в работата на сесия ще ги помоля да влязат в зала. Не е моя 
работа да събирам хората стоящи пред зала. Искам дебело да подчертая.  

 
Борислав ГУЦАНОВ  
Но Ваша работа е служителите да престанат да правят това, което го 

правят  „ен” на брой сесии.  
 

   



 Николай АПОСТОЛОВ 
Обърнахме им внимание. Оспорено е гласуването касаещо 

гласуването анблок. Ръководителите на групи, много ги моля да си вкарат 
групите в зала. Поименно гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за - 28; против - 8; въздържали се – 2; 

отсъстващи - 13, предложението се приема. 
 
 
Общ брой присъстващи общински съветници –42 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2942-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.29 и 30 от ЗОБ и 
чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на община Варна и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. 
№№РД11-9302/11/10.01.2011г. и №РД11-9302/12/10.01.2011г.,  Общински 
съвет - Варна приема окончателен годишен  план и отчет на приходите 
към 31.12.2010 г. по бюджета на Община Варна за 2010 г./Пр. 2 /: 
            

              План 31.12. 2010 г.   Отчет 31.12.2010 г.  
                      / в лв. /          / в лв. /   
  
I. П Р И Х О Д И  - ВСИЧКО               213 191 315           199 962 982   
в т.ч.: 
1. Приходи за делегирани държавни дейности     91 742 327             87 557 178 
в т.ч. : 
Неданъчни приходи                               296 888        296 888  
Взаимоотнош. с ЦБ за държ. дейности     87 235 863            87 217 397 
 
в т.ч.: Обща субсидия § 31-11                      83 108 662           83 108 662
                                               
          Целеви трансфери от ЦБ § 31-28                     4 127 201                    4 108 735 
Трансфери                85 056                        85 056 
Временни безлихвени заеми             82 357                        82 357 
Операции с финансови активи и пасиви      4 042 163                          /- 124 520/ 
 
2. Местни приходи                                121 448 988                    112 405 804  
в т.ч. : 
Имуществени и други данъци                               47 216 567                    47 216 567 
Неданъчни приходи                                                51 120 176                    51 120 176 



Взаимоотнош. с ЦБ за местни дейности               8 700 501                      8 700 500 
 
в т.ч.: Обща изравнит. субсидия § 31-12               2 075 900                    2 075 900 
  Целева субс. за капит. р-ди § 31-13      6 411 145                   6 411 145    
  Целеви трансфери от ЦБ § 31-18              213 456                        213 455           
 
Трансфери                                                                  1 908 918                       1 908 918 
Временни безлихвени заеми                                      100 935                          100 935 
Операции с финансови активи и пасиви           12 401 891                       3 358 708 
 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-8, въздържали се-2, отсъстват-13/ 

 
                                         
   

          2943-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.29 и 30 от ЗОБ и 
чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на община Варна и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. 
№№РД11-9302/11/10.01.2011г. и №РД11-9302/12/10.01.2011г., Общински 
съвет  Варна приема окончателен годишен план и отчет на разходите 
към 31.12.2010 г. по Бюджета на Община Варна за 2010 г./Пр.3 /, както 
следва: 

                                                                                                                   /в лв./                                                                    
  
II. Р А З Х О Д И  -  ВСИЧКО                        213 191 315                199 962 982 
в т.ч. по : 
 
  ФУНКЦИИ                             План 31.12.2010 г.              Отчет 31.12.2010 г.  

/ в лв./                        / в лв./            І.       
І.Общи държавни служби                             14 202 163                      13 824 688 
ІІ. Отбрана и сигурност                      2 965 054              2 741 818  
ІІІ.  Образование            72 893 576                   69 801 669  
ІV. Здравеопазване                     17 831 969                    16 775 111 
V. Социално осигур.,под.и грижи                10 112 936                   10 009 845  
VІ. Жил.стр.,БКС и опазв.околната среда    62 500 442                      54 167 825  
VІІ. Почивно дело,култура и религ. д-сти      8 476 904                      8 445 640  
VІІІ. Икономически д-ти и услуги          22 245 729                      22 233 844  
 ІХ. Р-ди некласифицирани в др.функции       1 962 542                1 962 542  
 ВСИЧКО  РАЗХОДИ:                             213 191 315                     199 962 982   
 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-8, въздържали се-2, отсъстват-13/ 



2944-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.29 и 30 от ЗОБ и 
чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на община Варна и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. 
№№РД11-9302/11/10.01.2011г. и №РД11-9302/12/10.01.2011г., Общински 
съвет - Варна одобрява отчет на разходите по инвестиционната програма 
на Община Варна към 31.12.2010 г. в размер на: 32 635 736  лв. 
(Пр.4,Пр.8,Пр.10), в т.ч.: 

а/ усвоени средства от ост.от 2009 банкови заеми              4 848 961 лв. (Пр. 14); 
б/ отчет на целева субсидия за капиталови разходи           6 168 519  лв. (Пр. 4); 
в/ инвестиционни разходи от местни  приходи                 21 618 256  лв. (Пр.4) 
г/ отчет на облигационен заем-2010 г. /Пр. 13/ 
 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-8, въздържали се-2, отсъстват-13/ 
 

 
 

 
        2945-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.29 и 30 от ЗОБ и 
чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на община Варна и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. 
№№РД11-9302/11/10.01.2011г. и №РД11-9302/12/10.01.2011г., Общински 
съвет - Варна одобрява преходен остатък от 2010г.в размер на 13 228 333 
лв., съгласно Пр.5,  
 в т. ч.:                

-  за Държавни дейности:                                          4 185 149 лв., от които за: 
функция  Общи държавни служби                                 377 475 лв. 
функция Отбрана и сигурност                                          28 731 лв. 
функция Образование                                                   2 616 065 лв.  
функция  Здравеопазване                                               1 056 858 лв. 
функция Социално осигур.,под.и грижи                          90 706 лв. 
функция Почивно дело,култура и религ. д-сти                15 314 лв. 
 

   - За Дофинансиране на държ.дейности                         206 889  лв., в т.ч.: 
 

   функция Отбрана и сигурност                                       194 504 лв. 
   функция Социално осигур.,под.и грижи                        12 385 лв. 
                     
     -   за  Местни дейности:                                                      8 836 295 лв. ,в т.ч.:  
            функция Отбрана и сигурност                                                     1 лв 
           функция Образование                                                         475 842 лв.                                      



      функция Жил.строителство, БКС и опазване на околната среда:  8 332 617 лв.       
    д. 606 – 4 004 491лв./в т.ч.преходен остатък от облигационен заем от 2010 г.    
3 930 557 лв. /Пр. 13/,д. 619 - 118 167 лв., д. 623 -   4 209 959 лв. 
      функция Почивно дело,култура и религ. д-сти                        15 950 лв. 
      функция Икономически д-ти и услуги                                      11 885 лв. 
 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-8, въздържали се-2, отсъстват-13/ 

 
 
 
 

            2946-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.29 и 30 от ЗОБ 
и чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на община Варна и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. 
№№РД11-9302/11/10.01.2011г. и №РД11-9302/12/10.01.2011г.,  Общински  
съвет – Варна приема отчет за целеви разходи към 31.12.2010 г.: 

       а/ Отчет за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ на план - сметка “Чистота”  
  за 2010 г.   18 722 290 лв. и преходен остатък към 31.12.2010 г. в размер на 8 248 
061 лв. (Пр.12). 
      б/ Социална програма на Община Варна – отчет за 2010 г. без капиталови 
разходи - 1 906 386 лв., отчет с капиталови разходи    2 016 447 лв. 
      в/ Помощи по решения на Общински съвет :  

* за обезщетения и помощи за битови нужди на социално слаби и средства 
за лечение на граждани                                                               596 160 лв.;  

*за погребения на самотни, бездомни, без близки и роднини, безпризорни, 
настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално 
подпомагане лица                                                                       9 731 лв.;  
           * за деца на загинали полицаи                                       12 000 лв.; 
       г/  отчет на разходите на общинските предприятия   11 984 497 лв. ( Пр. 6 ) 
       д/отчет на разходите за международни и местни културни прояви в размер на 
1 813 216 лв./Пр.15/ 
       е/ Разчет на средствата за работна заплата по функции и дейности  /Пр. 11/   

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-8, въздържали се-2, отсъстват-13/ 
 

   
2949-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 от 

Закона за общинските бюджети и чл. 53 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет 
и извънбюджетните сметки на община Варна и по предложения на Кмета на 
Община Варна с вх. №№РД11-9302/11/10.01.2011г. и №РД11-



9302/12/10.01.2011г., Общински съвет – Варна приема отчет на 
извънбюджетната план сметка „Приватизация” за 2010 г., съгласно Пр. 9 : 

 
                                                  ПЛАН                                          ОТЧЕТ 
                                              към 31.12.2010 г.                            към 31.12.2010 г. 
 
I.   91 %  Специален фонд за инвестиции и ДМА : 
 
ПРИХОДИ                         2 461 283  лв.                                   2 461 283  лв. 
РАЗХОДИ                          1 700 556  лв.                                   1 700 556  лв. 
ОСТАТЪК                             760 727  лв.                                      760 727  лв. 
 
II.   9 %  Фонд за покриване разходите за приватизация 
 
ПРИХОДИ                           219 895  лв.                                        219 895 лв. 
РАЗХОДИ                            1 82 885 лв.                                        182 885 лв. 
ОСТАТЪК                             37 010  лв.                                          37 010 лв.      
I. + II.  100 %    Всичко   план-сметка “Приватизация”    
       
ПРИХОДИ                        2 681 178 лв.                                       2 681 178  лв. 
РАЗХОДИ                         1 883 441 лв.                                        1 883 441 лв. 
ОСТАТЪК                           797 737 лв.                                           797 737 лв.               

  
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-8, въздържали се-2, отсъстват-13/ 
 
 

                                             
2950-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 29 и 30 от 

ЗОБ, чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на община Варна и чл. 9, ал.1 и ал.2 от ЗОД, Общински съвет – 
Варна приема отчет за състоянието общинския дълг  за 2010 г., съгласно 
Пр. 7. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-8, въздържали се-2, отсъстват-13/ 
 
 

 Янко СТАНЕВ 
И г-н председател, отново предлагам точки 3.1.6 и 3.1.7, с които 

взимаме решения, представляващи .... разходи и прекратени проекти, 
малки дребни суми, за да ги изчистим в бюджета да бъдат гласувани 
заедно, чисто процедурно.  



 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Който е съгласен с така направеното предложение, двете точки да 
бъдат гласувани заедно, моля да гласува.  

 
 Янко СТАНЕВ 

Не се чува, как да не се чува?  
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Стелияне. Бройте внимателно. Против.    
   
Резултати от гласуването: за - 26; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
2947-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

получени писма от Управляващите органи на проектите и по предложения 
на Кмета на Община Варна с вх. №№РД11-9302/11/10.01.2011г. и №РД11-
9302/12/10.01.2011г., Общински съвет – Варна взема решение изплатените 
суми, представляващи неверифицирани разходи и прекратени проекти, в 
размер на 43 913 лв. да бъдат отчетени като съфинансиране от община 
Варна, /трансформирани  от § 76 в § 62/.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 

 
 

2948-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложения 
на Кмета на Община Варна с вх. №№РД11-9302/11/10.01.2011г. и №РД11-
9302/12/10.01.2011г., Общински съвет – Варна приема направените от 
МОМН трансфери по ОП „Развитие на човешките ресурси”, проект „Без 
звънец” в размер на 13 459 лв. по извънбюджетните сметки, § 62-01 на ОУ 
„Св. Иван Рилски” – 3 555 лв.; І ОУ  - 8 482 лв. и ЦДГ № 12 – 1 422 лв. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 

 
 

 

   



 
Заповядайте д-р Станев.  
 

 Янко СТАНЕВ 
Уважаеми колеги, от 3.2 точката до края всички точки са по новия 

бюджет заедно с всички необходими атрибути с дълговете и другите 
инструменти, които трябва да гласуваме. На комисията по “Финанси и 
бюджет” разпоредих, взехме решение да бъдат нанесени допълнения и 
изменения, които за отразени в бюджета и в наредбите. Моля за забележки, 
предложения за решение и други атрибути на приемането на бюджета.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Мнения и съображения? Г-н Начков, заповядайте.  
  
 Янко СТАНЕВ 

Аз затова ти казах в началото двамата да говорим. 
 
Пламен НАЧКОВ  
Значи, горе ... мън,мън, мън.  
 

 Янко СТАНЕВ 
 Е, добре бе Пламене, е ми ще стоя тъй. Е ми аз ти казах да се 

изкажеш предварително, защото знам кой ще се изкаже и не знаем какво 
правим ... Няма друга. 

 
Пламен НАЧКОВ  
Колеги, логично е като една от големите групи в Общинския съвет да 

изразим своето становище по предложения бюджет за 2011 г. Процедурата 
за приемането на този бюджет започна още от 01.12.2010 г. с един вариант 
на бюджета от 196 700 000 лв. Втори вариант беше внесен на 29.12.2010 г. 
на 197 700 000 и окончателния вариант е на 203 700 000 лв. или един ръст 
от 4 мил. за 10 дни. Това е хубаво да се мисли напред. Така. За нас е важно, 
че приходната част трябва да гарантира изпълнението на разходната част 
на бюджета, затова малко по-подробно се спираме в разходната, а в 
приходната част на бюджета, като в случая отново няма да коментираме 
държавно делегираната дейност, само ще споменем, че тя е заложена с 
7 800 000 лв. по-малко спрямо 2010 г., което все пак е решение в, е взето 
като решение в републиканския бюджет, така че  по-скоро трябва да видим 
възможностите за изпълнение на местните приходи. В местните приходи 
при изпълнение 98 357 000 лв. са заложени 100 556 000 лв. или един ръст 
от 2 200 000 лв. По отношение на имуществените данъци, които са основно 
перо е заложен един ръст от 6 200 000 лв. и спрямо 2010 г., като ние 
считаме, че до някъде, ако нали не се случат някакви други неща, тази сума 



е реално неизпълнима. Всичко зависи от данъка върху недвижимите имоти 
в каква степен ще се подобри събираемостта и то най-вече от не 
жилищните имоти и имотите на фирмите. Даже тук по наши разчети 
считаме, че ще има и едно преизпълнение на заложената сума, която не е 
отразена в бюджета. По отношение на не данъчните приходи има 
намаление с 4 мил. спрямо 2010 г. или 47 156, като приходите от доход от 
собственост при 12 815 са намалени с 2 700 000, над 10/100. това са ниски 
показатели заложени в продажбите на стоки и услуги, и продукция, с 1 ½ 
мил. спрямо отчета. Събираемост 4 969 000 лв. в бюджета, по този 
показател са заложени три пъти по-малко пари. 1 ½ мил. Паралелно с това 
се покачва пък размера от таксите от технически услуги, от къде ще дойдат 
тези технически слуги макар, че в обяснителната записка е написно, че 
голяма част от таксите били вече услуги, не мога да се съглася с този 
показател. Заложения дивидент, както казахме и в отчета също е нереален, 
защото самият отчет на 2010 г. показва, че ние може да имаме мерака 
фирмите да преведат 1 ½ мил., да сме си го взели като решение, но 
икономическите субекти не мислят като нас и затова превеждат по-малко 
пати. Косвено не изпълняват решението на Общинския съвет. И аз съм 
разговарял с няколко управители на фирми, които са предпочели да не 
изпълнят решенията на Общинския съвет с цел да запазят по-стабилно 
състоянието на фирмата през 2011 г. Това не са мъртви пари, които седят и 
чакат с решение на Общински съвет да ги приберем. По-ниска е и 
наложената сума от общинските такси с 900 хил. лв.. Тук също не сме 
съгласни, тъй като това не е резултат от премахването на туристическата 
такса и превръщането й в данък, а просто се залага на една по-ниска 
събираемост. И най-учудващ е записа, “други общински такси” в размер на 
4 200 000 лв. при отчет за 2010 г. 628 хил. лв. Как може седем пъти повече, 
какви са новите други данъци, това за нас е необяснимо, като цифра. Не 
логично е също да се намалят разходите от приходите за концесия с 657 
хил., когато имаме постигната ясна цифра през 2010 г. Кое е събитието, 
коя концесия отпада през 2011 г., че се намаля с 657 хил. лв.? Това, както 
казах никъде в обяснителната записка не е анализирано. Или без 
операциите с финансови активи и пасиви в размер на 20 320 000, като цяло 
местните проходи се очертават в размер на 103 644 000 или 5 400 000 по-
малко спрямо 2010 г. Това показва, че постигнатите резултати в 2010 г. 
въобще не са взети под внимание в отделни позиции казвам, при 
структурирането на бюджета, защото повече се разчита на замисъла, който 
е заложен и е гвоздеят на бюджета, така замисления кредит. Кредита сам 
по себе си вкарва едни задължения, които законодателя след като променя 
закона и казва, че може да се тегли, може да се взимат решения от 
общинските съвети за кредити, до 39-я месец това е резултата днес да сме 
тук, да говорим за бюджета и един от елементите му е бъдещият кредит от 
12 мил. Както знаете той беше заложен с 10 мил. в резултат на публичното 



обсъждане, тук мога да поздравя колегите от Нашия град си спазиха 
процедурата, това е външния изглед на действията им, но все пак не 
случайно е включването им тези 2 мил. макар, че ние не сме против обекта, 
който е посочен, но нали трябват гласове за подкрепа на бюджета. Това 
бързане от страна на администрацията ние не приемаме като форма на 
обсъждане и постигане на резултата, който би бил полезен за нашите 
съграждани. От предложените обекти, ние считаме, че реконструкцията на 
“Генерал Колев”, кръстовището на Чаталджа, добре, то е вързано с 
финансирането на изпълнението на дейности на дейности по спечелен 
проект, които са задължения на общината. Довършване на водопроводната 
мрежа в Аспарухово с отклоненията също е добър обект, който е заложен. 
Канализацията в Тополи, 240 хил. лв. Глас от публиката, това е записано в 
протокола, обсъждайки обектите от кредита казва, а бе увеличете ни 
кредита. До кога по малко, по малко и този обект мога да ви кажа, мернах 
и г-н Кирчев преди малко, ако е тук, започна 96 г. канализацията на 
Тополи. В момента сме 2010 г. Всяка година по една трошичка в Тополи. 
Това е виждането, може един гражданин да го е изразил, но е сигнал, че до 
кога тези хора, които са около 3 000 човека ще чакат да имат канализация. 
Но тъй като е глас в пустиня, техните пари от 240 хил. лв. остават с 
размера, с който са разчетени. За бул. „Константин Фружин” казах, че 
хода е отигран добре, но той си има и друга цена. И спорните обекти, 
които са за нас, това са продължаването на наливането на средства по бул. 
“Христо Смирненски”, “Атанас Москов” и “Република”. Отчета на тези 
обекти показва заложените за 2010 г., които са абсолютно високи суми за 
ремонт на едно кръстовище. И заложената сума за ремонта на 
кръстовището, примерно на “Христо Смирненски” и “Цар Освободител”, 
на 3 200 000 мисля, че беше. Това е кръстовище, което в момента не е 
създавало някакво напрежение и изведнъж да се извежда, като приоритет. 
Защото основния път по “Цар Освободител” е отворен. Въпроса е, че в 4-и 
годишната програма на кмета лично нашата група гледахме я това, което 
като действия е извършено, защото такава програма не сме видели, 
въпреки изискването на закона, показва, че няма систематичност, 
последователност, приоритетност, а има за нас една стара слабост, че 
общината от една година, може би от година и половина започна 
приоритетно първо да върви с проектирането и след това да кандидатства, 
защото по различни проекти, защото без проекти и съфинансиране никой 
няма да им даде европейски средства. Това, което беше тесния момент в 
предния мандат до някъде ние считаме, че тази година започна да се 
преодолява, но това което се слага на масата за финансиране с кредита не е 
приоритета на варненци. И аз питам какво стана с пробива на “Васил 
Левски”? От предния мандат щяхме да го свалим до “Сливница”. Какво 
стана с “Дрин”? Разширението и връзката с “Владислав Варненчик”. 
Направихме светофара, направихме еднопосочна и това. Какво стана с 



уличната регулация в новите квартали? На предизборната кампания, ако се 
отворят срещите, които са водени, основните проблеми, които поставиха 
нашите съграждани в новите квартали да се проведе уличната регулация, а 
ние имаме готови проекти за улична регулация да се премине към 
отчуждаванията, защото в момента две коли в Бриз, в Пчелина не могат да 
се разминат и в новите квартали. Нямат канализация 2/3 от новите 
квартали. Хаусът в строителството, който беше 91 – 99 г. е един от 
сегашните резултати, които без тази последователна приемствена политика 
и загърбване на свършеното, защото всеки от нас, който е бил някъде на 
някаква позиция е свършил нещо, не от него започва живота. Аз си 
спомням в началото на мандата първия на г-н Йорданов, колко плюхме по 
Христо Кирчев. В какво тежко състояние той остави общината. Какъв ще е 
резултатът в 2011 г. на следващият кмет. Може и г-н Йорданов да е той. 
Това ли чердже трябва да му постелим, като влиза? До 2021 г. да му 
блокирана възможността за разпореждане с кредити. Защото има тежко 
обслужване. След 2 год. започва падежа. Има по 3 – 4 мил. по разбивката, 
които трябва да се отделят за ей така плащане и лихви по обслужването на 
кредита. И такси има. Така че, лично ние първо по принцип, ние приемаме 
предложението да се тегли кредит в последната година. Ние приемаме 
обектите, които се предлагат, защото, ако тези обекти се направо едно 
реално публично обсъждане с нашите съграждани едва ли биха ги 
подкрепили, като финансиране на обекти. Така че ние тук, като Общински 
съвет трябва да се съобразяваме и с това, за което са ни пратили. Всеки от 
нас прави срещи със съграждани, чувства какво и приема като информация 
въпросът е това нещо и администрацията в ежедневните посещения на 
гражданите, съобразено ли е, защото аз лично и нашата група на 
приемните, които са идвали, това не е съобразено. По отношение на 
разходите. По функции няма да ги анализирам, те са посочени в 
обяснителната записка. По параграфи какво прави впечатление. Има едно 
увеличение на издръжката на администрацията с 7 300 000лв., спрямо 2010 
г. Въпреки, че има антикризисни мерки, за нас те са изчерпани, като 
съдържание вече, това го казахме, когато правихме актуализирания 
бюджет, че трябва да се актуализират антикризисните мерки. Помощите 
намаляват с 94 хил., от 606 хил. на 512 хил. лв. Приветствам колегата 
Бояджиев, който се опита да каже, че години на ред социалната ни 
програма е copy – paste. Никой не отговори защо определени социални 
услуги години наред се залагат в социалната програма и не се организира 
тяхното изпълнение. Отговор има ли г-н Бояджиев? И Вие сте го 
поставили. Няма. Капиталовите разходи, има един ръст от 2 мил., но далеч 
от капиталовите разходи, които сме изразходвали през 2009 г., което значи 
забавени темпове на икономическо развитие на града.  Привлечените 
средства, аз коментирах по един друг повод с г-н Апостолов, по един 
проект. Представяте ли си да отхвърлят проведена обществена поръчка по 



проект финансиран с европейски средства. Не е одобрена обществената 
поръчка. Ако това не бяха го видели, финансира се и при един одит след 
като не се признава поръчката всичко остава за сметка на този, който го 
изпълнявал. Но поне се въведоха едни промени в нормативната база и не 
може да се тръгне за реализация на проекта, докато управляващият орган 
не приеме обществената поръчка, като процедура, все пак това пък забавя с 
шест месеца реализирането. И не случайно, той г-н Гуцанов беше така 
пестелив, като каза, че препоръките, които са сложени от екипа, който е 
оценявал общинския план за развитие доста ясно показват, че в този 
общински план за развитие са допуснати може би от липса на опит, 
капацитет, много слабости, които го правят неефективен. А основният 
документ за кандидатстващ по оперативните програми е да ги има 
заложено в общинския план за развитие със съответните измерители. Като 
измерителя показва ефективността на реализиране на един проект. В 
заключение считаме като цяло, че ако имаше по-спокойна обстановка в 
едно с отчета да гледаме, в едно с новия бюджет да гледаме и отчета още 
неща бихме споделили, но като цяло приходната част според нас лъха една 
несигурност по отношение на постъпленията по отделни пера, които 
споменах в изложението. Тези проблеми са посочени в отчета на стария 
бюджет, не са взети под внимание при изготвянето на приходната част. 
Предложението за нов кредит и то увеличен с 2 мил. показва друг подход, 
който не е приемлив с посочените обекти, те противоречат на нашите така 
виждания за приоритетност в развитието на града. Липсва последователна 
инвестиционна политика, която да съответства на потребностите и на 
съгражданите ни. Разходната част на бюджета не отразява записаната 
консервативна политика при управлението им чрез антикризисна 
програма. Значи, такъв текст, който е сложен, прочете го, не може, значи 
всички знаем какво значи консерватизъм и да се залага един, отразява 
консервативна политика при управление чрез антикризисна програма. Това 
също, като извод не е добър така, не е съществен, не отразява бюджета, 
който се предлага за обсъждане. Този бюджет също не ни доказа 
осигуряване на стабилно финансово състояние през текущата година и 
намаления размер, продължаващия намален размер на капиталовите 
разходи ще спре темповете, влагат се в тези обекти, които ви казах и те не 
отразяват проблемите на нашите съграждани в инфраструктурната 
политика, която ние се мъчим да реализираме. В заключение, логично е да 
кажем, че въз основа на така изложеното ни становище ние няма да 
подкрепим предложения бюджет за 2011 г., като политическа позиция на 
групата общински съветници от БСП.  

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

Севастиянов, заповядайте.  



 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ  
Аз ще започна с една уговорка, смятам да направя доста по-кратко 

изказване. Няма да се заравям толкова в цифрите, които ги има всеки 
общински съветник, защото според мен заравянето в цифрите при едно 
изказване, че ние някак си нямаме доверие на колегите, че са ги чели тези 
неща и им ги повтаряме в момента от трибуната. Другото, което искам да 
кажа, че един бюджет винаги е нещо компромисно. Аз няма да забравя 
една фраза на бившия общински съветник Аврам Тодоров, който беше се 
изказал, че бюджетът е нещо компромисно между скубането на една патка 
и писъците, които тя издавала в резултат на таз работа. Припомням го 
точно след изказването на г-н Начков, защото беше направено от тяхната 
група в едни минали години. Сега. Уважаеми общински съветници, 
уважаеми граждани, бюджета както казах има и добри и лоши страни. Без 
съмнение, искам да почна с една от добрите страни на бюджета, това е 
запазване на ставките на таксите и данъците, които се събират от 
гражданите на Община Варна. Те в момента не са променени ... едно друго 
нещо, а това именно е вземане на заема от 12 мил. лв. и то защо, защото в 
кризисни години, когато финансовите инструменти са сравнително евтини 
за разлика от когато няма криза и парите са, липсват на пазар, скъпи са 
когато се дават с много повече лихви и т.н. Ние сега сме в позиция, когато 
един заем ще ни струва доста по-евтино отколкото ни струваха заемите в 
минали години. Иначе съм напълно съгласен с извода на г-н Начков, че е 
твърде голяма, твърде голяма става тежестта на следващият мандат, когато 
трябва да бъде изплащан, започнато изплащането на заемите. Така че и тук 
е компромисно решението, да моментът е добре избран, но натрупването 
на заемите на Община Варна стана твърде голямо според мен. Нещата, 
които така не бих така приветствал или не ми харесват в бюджета на 
Община Варна. Прави ми впечатление, че издръжката заедно с фонд 
работна заплата на администрацията продължава да е твърде висока. По 
мои изчисления тя е накъде над 7%, което в едни такива години като 
сегашните според мен не би трябвало да надвишава 5%. Т.е. ние си 
позволяваме да даваме твърде много средства за издръжка на 
администрация, което можем от там да спестим. Другата дупка в бюджета, 
която винаги е била недостатък на варненския бюджет и това не е само 
тази година, това са били и минали години така са средствата, които се 
отклоняват за общински предприятия. На мен ми е ясна, как да се изразя, 
историята за създаване на общинските предприятия. Тя е много стара, тя 
така фигурира от 1999 г., когато Общинския съвет от тогава започна да 
иска контрол върху фирмите, които са общинска собственост от общински 
предприятия повечето станаха ЕАД и минаха под контрола на Общинския 
съвет. Желанието на кметската администрация и на кмета лично е 
разбираемо. Той чрез предприятие се опитва пряко да контролира 



дейностите, а не чрез решения на Общинския съвет, които по една или 
друга причина не винаги се взимат така, както той би поискал. Дупката за 
общинските предприятия е голяма, а тя от година на година се увеличава и 
средствата, които отиват там според мен неконтролируемо за Общинския 
съвет, защото аз винаги съм бил на позицията, че Общинския съвет трябва 
да контролира тези средства е именно там. Заминават доста средства и аз 
бих помолил Общинския съвет да продължава да се, как да кажа, да 
продължава да проявява в това отношение достатъчно взискателност и да 
иска постоянни отчети за общинските предприятия. В останалата част бих 
предложил процедурно, г-н председател, като обсъждаме сега бюджета, да 
се гласуват няколко неща, които ще ни гарантират прозрачност и 
отвореност на всички решения и начини за харчене на бюджета, и те са: 
когато администрацията реши да тегли заема от 12 мил. лв. да го представи 
за гласуване и приемане от Общинския съвет. Второ, което бих желал да 
гласуваме, че всички обществени поръчки, които се финансират от заема, 
имам в предвид големите, не малките пера, да бъдат по същия начин 
одобрени и гласувани от Общински съвет. Много ми се иска такива 
обществени поръчки, които не се финансират оттам, но се финансират като 
цяло от бюджета и са също крупни да подлежат на също такава ревизия от 
общинския съвет, като повярвайте ми имахме едни спорове навремето, в 
каква степен трябва да се опитва Общинския съвет да контролира тези 
неща. Обществените поръчки над 100 хил. лв., над 300 хил., над 500 хил. 
Трудно ми е да кажа и може би тук с общо решение можем да излезем от 
тази схема, защото, ако в момента наложим контрол на обществените 
поръчки над 100 хил. лв. и под да речем 120 хил. лв. прекалено много 
издребняваме и според мен отиваме вече навързване на ръцете на 
инициатива на администрацията. Личното моето предложение е да се 
контролират обществените поръчки над 300 хил. лв. и като последно, 
уважаеми общински съветници си повтарям предложението процедурното, 
заема което общината когато реши, че трябва да го реализира във всички 
случаи да бъде решение на Общинския съвет. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други мнения и съображения, колеги? Не виждам. Д-р Станев, 

заповядайте.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми колеги, има няколко неща, които искам да кажа, като 

моето мнение, като председател на комисията по “Финанси и бюджет”. 
Съгласен съм с това, че това е първият стегнат, компактен и реализуем 
бюджет, реален бюджет. Реален бюджет в условията на икономическа 
криза и в условията на финансов недоимък. И то реален бюджет получен 
без увеличение на данъците, без увеличение на таксите. Имаме един 



според въпрос относно промяната на туристическия данък, тъй таксата 
миналата година взехме решение да я намалим с 20 ст., а при приемането 
на новия закон за данъка се промениха условията и аз веднага ще хвана 
бика за рогата, за да ви кажа, че всъщност промяна на закона по нашия 
анализ и по нашите сметки, които са тук на администрацията ще донесе от 
3,8 мил. такса туристическа за 2010 г. за данък от 2011 г. от 3,5 мил. При 
пълно 30% деклариране задължително по закона, което се плаща и при още 
35% запълняемост на хотелската част. Т.е., ако имаме 100% запълняемост 
на хотелската част и тя е отремонтирана, ще приемем годината с това, 
което предлагате в момента при 100% запълняемост и декларираност, 
нещо, което нали граничи с фантазията, ще имаме 4 306 000. Нали разбита, 
че затова сме планирали тази по-ниска ставка и затова сме планирали и в 
края на краищата да задържим нивото на миналата година без да  отчетем 
това намаление от 20 ст., което беше. Това е причината за първия проект, 
който още с предложението на г-жа и в комисията го обсъждахме, на г-жа 
Донева е първия проблем. Втория проблем, което съм длъжен да ви кажа за 
заема, всъщност колеги изменението в закона за общинските бюджети в 
частта му, която третира заемите е временно и е антикризисна мярка, то 
никога няма да остане 15%, както е. Така че следващите кметове и 
Общински съвет също ще могат да теглят доста сериозни кредити. В 
нормалния свят, в Германия 35%, при нас беше 25 смъкнахме го на 15% го 
смъкна правителството по обективни причини, поради опашката на 
кризата да не отнесе опашката на някои други съзнания и мозъци. Това е 
по отношение на заема, за да можем да сме наясно. Иначе с 
предложенията, които г-н Севастиянов даде и като теза даже преди 
няколко комисии го гледахме и съм съгласен. Аз мога да ги формулирам 
веднага от гледна точка на нашата комисия. Това са по отношение на заема 
да бъде информиран Общински съвет за провеждане на процедурата при 
нейното финализиране преди подписването на споразумението и второ 
Общински съвет да бъде информиран преди всяка процедура с размер над 
500 хил. лв. за условията. Искам само да ви кажа, че това е чисто морално, 
защото условията за една процедура дори вече знаете по ЗУТ как е, се 
публикуват предварително, още преди да сме пуснали процедурата и още 
там започват да ни обжалват. Но това е хубаво при нас, че ние може би по 
този начин ще влияем на общественото мнение, за да реализираме една 
пълна прозрачност пред нас и да не отиват фантазии на страни. А за 
кредита е категорично, даже аз смятам, че може да се наложи от тогава, 
понеже тук голямо нещо беше за обектите, ако възникне някакъв световен 
проблем, който да наложи да сменим 1 – 2 обекта, всяка година сменяме 
обекти в зависимост от общия план за развитие на Варна, но и от 
приоритети в монета, които са налагат с различни събития. Накрая моята 
позиция и позицията на, да не казвам на групата, а може би позицията на 
хората, с които най-усилено по време на обсъждането на комисията по 



“Финанси и бюджет” съм гледал нещата. Няма временни мерки в този 
бюджет. Аз се гордея с това. Когато годината е трудна, когато трябва да 
намаляваш парите и когато трябва да имаш дефицити в приходите, т.е. 
намаляване и ти запазваш нивото на образованието, нивото на 
здравеопазването, нивото на социалната дейност, даже увеличаваш. И 
мислиш да не повишиш тежестта, ей това е забележително. Аз разбирам 
Пламен, който излиза защо не критикува яростно бюджета, защото той 
също знае тези логически и икономически закономерности. Така че този 
бюджет е стегнат бюджет и повярвайте ми, в тези условия можеше да се 
направи един доста по-различен бюджет, който щеше да даде доста по-
големи привилегии на администрация, доста по-големи привилегии на 
управление, в този бюджет липсват привилегиите на управляващите и на 
опозиция, никой да не ми дърпа езика, защото мога да разкажа по 
поименните списъци, че всъщност това са интересите не една партия, или 
на две партии, това са интересите на варненските избиратели и приключих, 
г-н председател. Това беше ай-важното в този бюджет, който се опитахме 
да докопаме с големия недостатък за срока, съгласен съм Пламен Начков, 
че трябваше да теглим този бюджет сега, заради срока за заема. Благодаря 
Ви г-н председател.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да се придържаме към времето все пак за изказвания. Други 

изказвания, колеги? Г-н Стоев, заповядайте.  
 
Димо СТОЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми кмете, уважаеми районни 

кметове – за тях никой не се сеща, те присъстват тук, уважаеми колеги. 
Много внимателно слушах всички, които се изказаха. Аз смятам, че върху 
този документ, който представлява основен финансов закон за общината и 
след като тя ще се развива в рамките на една календарна година. Аз мисля, 
че един бюджет трябва да бъде огледало на потребностите, на 
данъкоплатците основно на този град, а не един бюджет да обслужва 
определен тесен кръг интереси. Той същевременно трябва да бъде и мост 
към бъдещето. Дано с този бюджет ние не нарушим този мост за бъдещето. 
Първо, аз мога да кажа, че виждам и добри страни в този бюджет, но 
мисля, че няма смисъл да изпадам в подробности и анализ по отношение 
добрите страни. Аз мисля да се спра там и това ще изразя откровено 
личното си мнение. Като човек, който е правил поне 20 бюджета и е 
защитавал в тази зала, вероятно някои от вас също е бил тук. Мен бе 
безпокоят много неща. Първото нещо, ние и в обяснителната записка, до 
колкото я прегледах преди малко, ние пишем администрацията, т.е. кмета, 
че наистина този бюджет се съставя в условията на финансова 
икономическа криза. Но това просто не е казано ей така. Ами да погледнем 



данните БНБ, които излязоха и които касаят тревожно бих казал 
макроикономическите индикатори – ами завишена безработица безспорно, 
голямо равнище на външния брутен дълг, тотален спад в промишленото 
производство и най-лошото и най-жестокото е изключителен спад в 
икономическата активност в хората. На скоро няма да забравя говорих с 
един едър бизнес мен в София и много ми хареса неговата приказка на 
въпроса, какво правиш бе приятелю, той казва легнал съм, като един 
полицай, от тия пътните полицаи и не смея да си вдигна главата да не 
удари вълната на кризата. Просто нищо не прави. При тази вътрешна 
между фирмена задлъжнялост изобщо имайте в предвид отражението на 
тази световна икономическа криза даде много сериозен отпечатък върху 
нашата крехка икономика. Ние влязохме в момента в изключителна криза в 
икономиката. Ние сме на дъното и още не можем да се отстреляме оттам. 
И разбира се на фона на тези макроикономически индикатори ние 
трябваше да съобразим и нашия бюджет, защото ние не живеем отделно от 
тази България. И мисля, че взаимовръзката между общините и 
правителството, точно в този порядък, се стимулира икономическото 
развитие в момента. Аз имам няколко въпроса. Г-н кмете, не знам към кой, 
към Вас вероятно ще ги задавам, защото Вие сте автор на бюджета, 
учудваме къде е Вашия заместник кмет и защо го няма в момента, който 
спореше на актуализацията лятото. Не знам причините защо го няма тук и 
защо беше освободен. С тези макроикономически индикатори ние 
трябваше да направим всичко възможно този бюджет да ни осигурява една 
макроикономическа стабилност за в бъдеще. И нашия отговорът в тука в 
този момент трябваше да бъде наистина с отработването на едни действени 
антикризисни мерки. Аз тия мерки ги чета в сайта на общината, разбира се 
обаче те имат общ характер. Аз разбирам антикризисна мярка, мярката и 
съответно парите, които ние спестяваме, мярка съответно пак пари, които 
спестяваме и ето сега да кажем, че в резултат на тези антикризисни мерки 
в момента при тази криза, ето ние правим това и това. Аз си записах тук 
няколко данни, които просто ме учудва как е възможно, при тези условия, 
при този недоимък ние да си разрешаваме подобни разходи. Г-н Пламен 
Начков спомена само няколко цифри просто и искам да ми бъде 
отговорено преди да взема решение какво да правя – да гласувам или не. 
Издръжка – ами при отчет 75 млн. лв. на общината разбира се, това говори 
за ..., информацията е взета от рекапитулацията на разходи, които вие сте 
предоставили на общинските съветници, ние увеличаваме с цели 7,5 млн. 
Заплатите съответно от 52 млн. лв. на 55 млн. лв. Просто няколко цифри. 
Общо държавни служби общинската администрация при отчет 4 300 000 
сега в момента ние залагаме 4 620 000, с 320 хил. в условия на криза. 
Въпросните функции икономически дейности и услуги от 4 770 000 лв. ние 
планираме 5 мил. лв. С 230 хил. повече. И естествено издръжката на 
Община Варна, общинската администрация, много държа да ми се 



отговори, кое наложи при отчет 2 530 000 лв. естествено да се заложат 
3 510 000 лв.? Цял милион повече издръжка на общинска администрация. 
Другата ми забележка е, евентуално и безпокойство, как се получи този 
дисбаланс, в обяснителните записки ясно и категорично се казва, че 
бюджетът е 213 млн. лв., отчетът е 199 или близо 200 млн. лв.. Разлика от 
13 млн. лв.! Някой се опитва да каже, ама ето ние имаме наличен ресурс, 
имаме налични парични средства, така и така, ето вижте ние изпълняваме. 
Напротив, не изпълняваме бюджета в неговата приходна част. Това е 
истината. Защото, ако бяха се изпълнили и инфраструктурните 
мероприятия естествено, нали и тези налични средства по бюджетните 
сметки не щяха да съществуват. Същата грешка ще се получи и 2009 г. от 
219 мил. бюджет ние изпълнихме 203 мил. Това е също едно голямо 
недоразумение бих казал и голямо разминаване. Разбирам, макрорамката е 
голяма, да сбъркаме с милион, два, три мил., ама да сбъркаме с 13 млн., да 
не предвидим естествено това, това също не е нормална практика. Това е 
по преходния остатък. Страшничко става, г-н кмете, с общинския дълг. 
Естествено колегите преди мен също го споменаха. Към 31.12. общинският 
дълг е 50 392 000 лв., 50 мил. към края на 2009 г. Миналата година, 30.06.  
теглехме нов облигационен заем, 11 735 000 лв. и сега отиваме към нов 
заем, 12 мил. лв. или ние събираме една главница от 74 127 000. Исках да 
бъда конкретен да разберете за какво става дума. И след като се постарах 
да изчисля и лихвите върху всичкото това, те са около 19 млн. лв., общият 
дълг става 93 млн. лв.! Имайте в предвид, г-н кмете, много добре си 
спомням 99 г. ние имахме не разплатени 7 млн. и вдигахме аларма от 
земята до небето, г-н Кирчев беше тука преди малко. Вие естествено 
направихте едно изявление в края на 2007 г., където посочвате, че 
наистина тази община е била в условия на финансов крах и наистина края 
на 2007 г. ние стихнахме бюджет с макрорамка 194 мил. и казахме, че това 
е голяма работа. Разликата обаче или я каза, че наистина това е една 
финансово стабилна община. Не знам по какъв начин ще го кажете в края 
на мандата, при условие с тази абсолютна тежест. Много трудно ще се 
връщат тези заеми във времето. Като имам в предвид и като му дойде 
времето да изплащаме и главница, ние сега ще плащаме и лихви, има 
гратисни периоди и т.н. Аз специално в тази посока съм песимистично 
настроен. Можеше малко по-гъвкаво, можеше малко по-рационално да се 
реши и да се избегне този убийствен кредит в края на мандата. Имахме 
преходи на остатък, разбира се не всички средства са от делегирани 
държавни дейности, които трябва да отиват по предназначение. Можеше 
със свиване на макрорамката, с много антикризисни конкретни мерки и 
наистина можеше пак да осъществим една много сериозна капиталова 
програма. За голямо съжаление обаче, вие ни предлагате този вариант на 
бюджет и ние, естествено осъзнавайки, че наистина е общината не може 
без такъв, това е основният финансов документ, по който общината трябва 



да се развива града, но имайте в предвид, че този бюджет ще даде и ще 
дава отражение в близките 10 години, в близките 10 г. трудно се изчерпва 
възможността, естествено много трудничко ще му бъде собствено казано 
на следващия кмет и на следващата администрация, като знам колко тежко 
се покриват заемите. Това все едно означава едно безработно семейство, 
нито мъжа работи, нито жената, и да теглим кредит. Като имате предвид, 
че сега всяка 5-та фирма фалира образно, юридически лица от такива 
кредити. Аз не казвам, че общината ще фалира, но общината може да 
изпадне в изключително, и тя ще изпадне в много деликатно, критическо 
състояние в близките години. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Стоев. Имали други изказвания? Г-н Симов. 
 
Красимир СИМОВ 
Г-н кмете, г-н председател, колеги. Аз си направих труда, също ще 

бъда кратък, този път да сравня някои числа, само че с бюджета от 2007 г., 
който също беше предизборен бюджет. И тук се казаха доста неща, много 
ми хареса туй за скубането на патката и за квиченето й. Мисля, че 
наистина е време, когато квиченето ще бъде по-голямо от възможността да 
се оскуби патката. Мисля, че този бюджет е в резултат и на добрата работа 
на администрацията, но в резултат и на добрия ни град и на гражданите на 
град Варна. Защото доста голяма част от този бюджет се пада точно на 
гражданите на град Варна. Давам ви, а ... Икономическата криза, колеги 
никога не е била за Община Варна, икономическата криза беше за 
гражданите на град Варна. И именно бюджета, който се изпълнява всяка 
година и е по-голям от всяка предна година, това е точно едно от нещата, 
което е доказателство, че Община Варна не има икономическа криза. И ви 
давам пример и в данъчната събираемост, която е и в резултат на 
увеличаване на данъците. 2007 г. имуществените данъци са били 33 млн., в 
момента са 53 млн., колеги това са 40%. За четири години, това са по 10% 
на година. Не данъчните приходи са 23 млн., в момента са 34 млн., с 10 
мил. по-големи. Това са пак 40%, с 10% всяка година увеличаване. Тази 
година и както е съставен бюджета, общо взето същата е логиката, всички 
приходи се увеличават с около 10%. От друго сравнение, което може да се 
направи между 2007 и този бюджет на 2011 са неданъчните приходи. Така. 
И ви давам пример, те обратно пък тази и всяка следваща година те се 
намалят и за мен е много интересно и пак ще задам този въпрос. Защо от 
глоби, санкции и наказателни лихви ние сме имали изпълняемост 1 477 000 
лв., а в момента имаме 500 хил. лв. Колеги, по-малко ли сме глобявани в 
гр.Варна? Може би финансистите биха дали отговор на този въпрос. Всяка 
следваща година с около 300 – 500 хил. това намаля, от 1 400 000 имаме 
452 хил. изпълнение. Така са и за другите неданъчни приходи, имаме 



намаление. Така. Колеги, споменаха се, но не се обсъдиха два сериозни 
данъка, които ще се стоварят на гражданите на гр. Варна тази година, това 
е данък сгради и такса смет. И ви давам пример, че преди 10-тина години 
град Варна се чистеше с 3,5 млн. лв., колеги сега в момента нали знаете 
колко е бюджетът - 27 млн. лв. за чистота. Така. Давам ви сравнението с 
2007 г. по памет, защото мисля, че тези лихви не ги взех, за 2007 г. са 
около 14 млн. лв. Колеги, един много огромен ръст в този данък. Вие 
знаете, че това е база на ставката на основата, на която се изчисляваше 
данъка и аз мисля, че този целеви данък, ако някой гражданин, понеже е 
целеви данъка и трябва да се изразходва изцяло за сметосъбирането и 
сметопочистването, и той се вземе толкова, колкото е разходът по тази 
услуга. И аз съм убеден, че разходът на тази услуга е много по-малък от 
средствата, които се акумулират. Аз мисля, че всеки гражданин може да 
осъди Община Варна да му се възстанови данъка. Грубо казано. Но 
резултата на тези числа и на това увеличаване, и на много аргументи, 
които биха били в едната или в другата посока е би трябвало да стават в 
комисиите на Общински съвет. Всяка година в последния момент ни е бил 
внасян бюджета и всяка година на крак, на коляно и с един много малък 
капацитет е бил проумяван от общинските съветници и гражданите на град 
Варна. Ако бяха минали през ресорните комисии, БКД, Финанси, туй 
засегнахме го за новия данък на комисията по “Финанси”, че данък сгради 
тази година специално за фирмите ще бъде един голям бич, около 3 – 4 
пъти по-високи данъци, тогава можеше наистина да се намерят лостове, в 
които по един или друг начин да бъде по-справедливи данъците и таксите. 
Нека да стават повече за Община Варна, нека винаги да изпълняваме 
бюджета, но икономическата криза е за гражданите на гр. Варна, а не 
толкова за Община Варна. иначе администрацията и Общинския съвет чрез 
този бюджет, тя си свършва работата за съставянето на един добър 
бюджет, който по един или друг начин крепи и развива гр. Варна. 
Благодаря ви колеги.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Да чуем отговора на председателя на комисията по “Финанси и 

бюджет” и преминаваме към гласуване. А, не Ви видях. Д-р Станев, ще Ви 
моля кратко, за да се вместваме във времето.    

 
Янко СТАНЕВ 
Ще бъде много кратък и само ... неща. Още повече ги нямаме и 

цифрите, като започнем да гледаме изобщо няма да спрем. За издръжката, 
най-тежкия въпрос, повишена издръжка. Няма повишена издръжка, ако 
погледнем реално ...... Как да няма нищо? Хайде добре, ще поспорим. Не, 
не, не. Този спор го водихме преди 10 г. ама ще стигна и до заема, защото 
... 



 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Станев, нали няма да влизаме в диалогов режим?  
 
Янко СТАНЕВ 
Не, няма да влизаме. По отношение на кредита. Да, примерно до 

година е много тежко плащането на кредита, на лихвите и заемите, но това 
е за кредити, които са теглени преди 5 – 6 години. И за които по друго 
време се предлагаха и аз гласувах, както г-н Стоев и както всички останали 
за тези кредити. Няма никаква разлика от модула, по който изчислявахме 
тогава кредита и сега. Всички са за кредита, това е ясно, единствения 
проблем на всички, че никой не иска да прогнозира и естествено, че не 
може да прогнозира как ще се развие икономическата ситуация, за да може 
да види до каква степен нещата се решават. Ако това не е логиката при 
едно такова изказване, тогава идва друга логика. Значи, ако сравним 
цифрите от 2010 г. до 2021 г. за размера на приходите за обслужване на 
дълга в единия случай и размерите за обслужване на заеми и лизинги плюс 
нов заем без вноски от финансиране на го изкараме, и видим процентите на 
разходите на обслужване на дълга ще се разберем, че те се движат горе 
долу в една и съща последователност. И като този целия период до 2016 г. 
е между 12 и 13%. Няма някаква драма нали нова. Ако сега не искам да 
чета цифрите, защото те цифрите ги има в таблицата. По същия начин са и 
общите задължения с новия банков, с новия банков заем стават 11, 11.156, 
11.144, това са за 2012, за тази година е 8.84, ай той с две години гратисен 
период като го вземеш ще станат нещата. Лично аз не виждам никаква 
опасност за финансовото състояние на общината от един кредит. Още 
повече, че не сме включи тук и другите показатели. Разликата между моето 
разбиране и тезата, която е против кредита е в това, че икономическото 
развитие на държавата ще отива само надолу. То ще бъде повличано от 
опашката на кризата до край. Все пак аз слушам прогнозите на 
правителството, гледам нещата в бюджета националния как се гласуват и 
от там си вадя изводите. За неизпълнените приходи, ми това са 
балансирани, значи ние не искаме да харчим повече от колкото 
получаваме, 101% са приходите преизпълнени. От 99 до 101. не искам да 
споря с никой, казвам това, което и на комисията беше изнесено и което 
четохме. Тъй обаче балансираме разходите. Да, балансираме разходите, 
има разходи, които не правим, защото смятаме, че ти биха повлияли 
застрашително на здравето на финансите на общината. Смятам, че по-
сериозния въпрос, който стои пред нас, всеки от нас си има оценка за 
нещата и всеки от нас знае е по-важно следното. Не се увеличава 
издръжката на общината, а се намалява, дефакто. И това е видно. Не се 
намалява гротескно, не се пречи на работата. Кредита няма да разболее 
общината, напротив той има оздравителен характер в условията на криза и 



прогнозите за приходите до година и тази година, въпреки промените в 
законодателството, значи като преди малко дето слушам таксата, понеже 
нали ги сменихме в още на по-предната актуализация на бюджета, 
постоянно се караме за тези цифри защо са горе вече тези 4 мил., а не са 
долу, или обратното. По-скоро колеги, и предлагам г-н председател, 
понеже имаше конкретно предложение, по-скоро предлагам до сега в 
бюджета съм видял само един спорен момент и едно конкретно 
предложение, става въпрос за туристическия данък. Това е конкретно, 
заедно с предложенията на г-н Севастиянов, които формулирах, които 
също ще се гласуват. Това са конкретните предложение и аз искам, ако ще 
се дебатира да се дебатира там, защото цифрите, които ми са подадени и 
по време на комисията ми подадоха за туристическия данък, аз преди 
малко ви ги зачетох. Ако 3,8 мил. сме получили от туристическа такса за 
миналата година то при туристическия данък сме планирали 3,5 мил. Вие 
знаете, че има разлика януари месец какво се събира от туристическия 
данък и какво се събира нататък, според това, което ще гласуваме. За 
януари правителството го закова. И тук вече се появяват нали 
алтернативното приложение на г-жа Донева и на колега още в комисията 
поспорихме. При което обаче според мен, изпълняването на онова решение 
на Общински съвет преди закона за туристическите такси, лично аз 
смятам, че ние не можем да достигнем това ниво, което сме планирали при 
приходите и ще направим частично кух бюджет в сферата на 
туристическия данък и то в приходната част на бюджета. Ако цялата 
запълняемост на базата 100% се направи ще имаме 4 306 305 лв. приходи. 
Което ще бъде с около някъде 400 хил. повече от тази година, нали, но това 
нещо е при 100%, кой ще декларира 100%. Особено 5-та категория, 4-та 
категория. Където е най-голямото предложение за намаление всъщност по 
предложението, което виждам.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Времето изтича, д-р Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Така че,  аз ще ви предложа просто ... Конкретните цифри, ако някой 

може да стане да ми направи аргументация, защото конкретните цифри 
считани от 01.01. това е в раздел туристически данък конкретното 
предложение, което получих считано от 01.02.2011 г. това е чл. 56, 
параграф 7, т. 1, категория 1 и 2 от 0, 70 ст., колкото сме сложили да стане 
0, 50, категория 3 от 0, 80 да стане 0, 60, категория 4 от 1, 10 за нощувка да 
стане 0, 90 и категория 5 от 2 лв. да стане 1, 40. Всъщност от тук се вижда 
... Да, 1, 80 трябва да стане, ако намаля ме равно ... 20% искаш да кажеш 
ти. Цялото намаление, ако се спазва. За това аз ви предлагам да ми дадете 
поне на финансите на общината, на нас, точен разчет, защото това, което се 



представи от, към този момент от хотелиерите не представлява нещо по-
различно от сметките на нашите хора. Заетост на едно легло в дни на база 
365 дни, 44. Това е на Албена, Златни пясъци – 66, Св. Константин и Елена 
– 87. Ама до 100-те, за да напълним данъка така, както го искаме има 
много голяма разлика. Аз г-н председател ще предложа двете предложения 
да се гласуват, ако случайно някой смята, че може да достигнем 
компромис и ако г-жа Господинова разтълкува, или въобще 
администрацията има някакво друго предложение ... За това ще предложа 
първо да се гласува предложението на г-жа Донева, като последно, като 
разбира се още един път казвам, че категория пет звезди е 1, 60, което е 
намалението с 20%, което миналата година гласувахме за таксите. Аз 
лично не съм съгласен, честно ви казвам, смятам, че по-добрият вариант е 
другата, по-другата седмица да се проведат разговори, преговори, да се 
видят точно изчисленията, за да не стане пак ония прословути кухи обеми. 
Но така или иначе има предложение и затова го предлагам за гласуване.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Станев. Г-н Начков заяви изказване.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Аз имам следния въпрос. Има една последователност в решенията по 

отношение на бюджета. В един момент отиваме някъде назад в 
туристическия данък. Значи принципа, който предлага г-жа Донева е да се 
види прихода, който е заложен тук в бюджета по нейния способ ли ще го 
постигнем или по това, което администрацията. Но това е после 
действието, това е в наредбата да се определи размера. Затова правя 
процедурното предложение да се спазва последователността и 
действително след това ще приемем този проблем, който влезе в дневния 
ред в точката “Финанси и бюджет”.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Начков. За общинските съветници, които са пред 

залата, има процедурно предложение от г-н Начков, има заявено изказване 
от г-н кмета, да чуем и негово изказване. Заповядайте г-н Йорданов. След 
което гласуваме процедурното предложение на г-н Начков.  

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

съветници, дами и господа. Всичко подлежи на промяна, импровизирана 
понякога. Нямах намерение да отнемам от вашето време, но все пак 
позволявам си да взема думата по няколко проблема в рамките на общия. 
Доверието на варненци пък и съдбата, ми даде възможност да натрупам 
база данни, които да ми дадат възможност да правя сравнение, каквито 



опити бяха направени от говорилите преди мен общински съветници. 
Вземете стенограмите на последните 10 – 11 години, когато сме приемали 
общински бюджет и ще видите кое е общото. Разбира се, че трябва да има 
много изказвания, различни по своята насоченост и съдържание, 
задължително е поради важността на проблема. Общото се състои в това, 
че през всички тези годи, пък и преди това и така ще бъде занапред, в тях 
присъства неудовлетворени от размера, с който се обслужва дадена 
функция, тревога, какво ще се случи, ако се направи едно или друго. 
Срещат се в тези стенограми, ще се срещат и за напред с умерен 
оптимизъм. Направете тази съпоставка. Другото, което е общо е, че както 
винаги до сега, както винаги за напред няма да има на 100% удовлетворени 
съобразно потребностите и функция. Тогава целта най-общо формулирана 
се свежда бюджетът да бъде относително балансиран по отношение на 
дебалансиращия му размер, съпоставен с реалните нужди. И мисля, че 
прозвуча и това, много хора положихме усилия в тази насока. Кои бяха 
основните моменти, на които бих искал да се спра поне така, както те 
прозвучаха за мен. Кредита, прозрачността при негово разходване през 
фигурата на обществените поръчки, разбира се и обектите степенувани по 
важност. Присъстващи или отсъстващи в таз годишния бюджет. Какво 
констатирам по отношение на кредита. Хубаво е да се каже, че той е 
разрешен от закона способ, в размер, също така, разрешен от закона, за да 
бъде ясно, че ние се занимаваме със законово регламентирана дейност. 
Това по отношение на правната му характеристика. Като възможност да 
бъдат решавани своевременно, изпреварващо, а някой път и изоставащо, 
като се има предвид предисторията на проблема, това е способ да бъдат 
решавани, кредитът е способ да бъдат решавани тези проблеми. Защо ви 
обръщам вниманието на това. След малко ще стане ясно в изложението. В 
оценката, която кредитни институции са ни правили, са ни съветвали да 
имаме по-активна кредитна политика и това е безспорно, този документ е 
наличен, може да го проверите. В никакво отношение не изпадаме в 
противоречие или закононарушение. Философията вече идва на преден 
план. Когато г-н Начков казва, г-н кмете, живота нито почва, нито свършва 
с Вас, нюанса на изказването е един, но веднага идва една друга логика, 
извинявайте, няма да пипаме кредита, защото свършва мандата. 
Проблемите на града нямат мандатност. Мандатността е политическо 
понятие и то се свързва не само с моето име, но и с името на всички 
присъстващи в залата общински съветници. Значи тук извода трябва да 
бъде такъв – хем проблемите на града, хем края на мандата на този кмет, 
хем новия кмет и новата администрация. Значи тук трябва да се намери 
златното правило, подход. Краят на мандата ли е водещ, проблемите края, 
на които очакват варненци. Решаването на тези проблеми с този способ, 
ако има друг назовете го. Не орязвайте финансовата възможност за сметка 
на увеличаване на списъка от обекти, които чакат решението си тогава. За 



да няма впечатление, прозвучаха такива нотки, едва ли, не че има хора 
подложени на натиск да гласуват решение за кредит, заявявам, разгледайте 
си още веднъж мнението, оттеглете кредита, махнете го от бюджета, но 
паралелно с това да съкратим списъка на обектите, които чакат своето 
решение. Това да бъде ясно. Да не създава впечатление за избързване, 
неясни мотиви свързани с внушението, че иде край на мандата, започва 
нов. Пак повтарям, проблемите нямат мандатността, която е специфична за 
политическото мислене, което също така е нормална категория. Но да бъде 
ясно, нека това да прозвучи. Махнете картата на града, от лицето на града 
мислено всички обекти, които бяха изградени по линия на кредитирането 
по оспорвания в момента начин и ще се окаже, че сме живели, работили, 
консумирали, без да оставим сериозна следа в решаването на проблемите. 
Представете си го мислено. И тогава да се произнасяме по един или друг 
начин. Когато говорите за финансиране, говорим за отговорността за 
разходването на бюджета, за прозрачността, както беше казал г-н 
Севастиянов. Нямам нищо против, но може би трябва да уточним две 
неща, аз съм готов с администрацията да бъдем чисто обслужващо на една 
идеология, философия, която е избистрена и приета тук. Нямам нищо 
против. Контрола, както аз си го представям трябва да бъде осъществяван, 
не специализирания контрол, който след малко ще говоря, а по-скоро по 
информираност на общинските съветници, информираност и участие на 
самите общински съветници. Готов съм в тази насока да разпиша състав на 
комисия, която ще разглежда обществена поръчка, който е съставен от вас. 
Не е предизвикателство, казвам го в каква степен виждам нашето 
сътрудничество. Що се отнася до специализирания контрол, няма такава 
институция в страната, която от години ежедневно, последните години, и в 
момента на нашия разговор да не е провела стотици проверки на 
обществените поръчки. Прокуратури, разни рангове, ДФК, сметна палата, 
ДАНС, стотици са проверките, които са извършени. Говоря за 
специализирания контрол. Иначе контрола по начина, по който се 
прокрадваше в пространството, той действително би блокирал работата на 
администрацията, съвместната работа бих казал. Така че нямам нищо 
против да бъдем чисто обслужващо звено по отношение на тази фигура, 
обществените поръчки. Категорично го заявявам и ще го спазя. 

Нямаше злонамереност в изказванията, в това число и на г-н Начков, 
нямаше, просто може би за някои от обектите трябва да се каже, които той 
назова поименно, защо не са включени, защо не са реализирани, или защо 
са реализирани. “Дрин”, изказването беше, сложихте светофара и 
приключихте. Самото поставяне на светофара и отварянето беше една 
възможна и необходима стъпка, възможна съобразно финансовите 
възможности. Това продължение е възможно и в двете посоки, пък и то 
трябва да се обедини по-скоро през Владислав, но вие знаете проблема с 
ъгловата къща и магазина. Нерешим въпрос от съдебна гледна точка. 



Може би второ десетилетие продължава този проблем. Разработвали сме 
вариантът от Сливница до Владислав, но съществува опасността 
кръстовището да не получи естественото си продължение, ако не бъде 
решен въпросът с тази къща. Отдавна щяхме да сме го реализирали, ако не 
беше този проблем. “Левски” – знаете проблема с отчуждаванията. „Цар 
Освободител” казвате, защо го правите „Христо Смирненски”. Ами то си е 
едно последователно движение, понеже упрекнахте, че няма методичност 
и последователност, напротив. Тръгнали сме от езерото, минали сме по 
“Пиячевич”, преминахме пред “Владислав”, стигнах ме до “Сливница”, от 
“Сливница” се движим към “Цар Освободител”, това вложение за “Цар 
Освободител” трябва да отиде до пътя за “Виница”. Съобразно 
финансовите възможности. Това е по “Смирненски”, по “Цар 
Освободител” не е само реконструкция на кръстовище. В момента 
натрупването на това кръстовище е следствие на методична работа, на 
първоначално извършения пробив долу на стадион “Спартак”. И сега по-
голям обем и количество коли стигат на “Смирненски” с “Цар 
Освободител”. Не променяме кръстовището, разширяваме пътя. В момента 
имате лента и половина, една пълноценна за ляв завой и една 
непълноценна за движение направо, защото тя е смесена с маневрата десен 
завой. Сутрин, вечер там задръстванията са сериозни, тежки бих казал. Ще 
решим този въпрос, но няма съмнение, ще създадем проблема по-нататък. 
По протежението на околовръстния път разбира се, но това е и целта. 
Стъпка по стъпка, съобразно възможностите да се решават нещата. Не 
съществува друг способ. Във философията кое да оставим на следващия 
кмет – кредит или проблеми, в това е сечението на проблема, който трябва 
да бъде намерен днес. Не виждам нещо съществено иначе от казаното. От 
моите колеги да съм пропуснал. Дълъг период на много усилия и 
очаквания приключва, и аз с нетърпение чакам вашия вот, който ще 
приема по начина, по който той бъде формулиран и пак повтарям, готов 
съм да го изпълняваме заедно с всички онези процедури, които ще ви 
уверят вас и варненци в прозрачността на неговото разходване. Благодаря 
за вниманието.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
С изказването на г-н кмета приключиха заявените изказвания, 

гласуваме. Ще пристъпим към гласуване процедурното предложение на г-н 
Начков, гласуването на бюджета да следва предложения вид и начин, така 
както го докладва г-н Станев. Преброителите са по местата си. Надявам се 
концентрирани. Ръководителите на групи общински съветници надявам се 
да са поканили колегите, които са пред зала, тъй като гласуването е явно. 
Който е за предложението на г-н Начков, моля да гласува.  

 
 



 
Борислав ГУЦАНОВ 
С едно малко допълнение. Г-н Севастиянов направи предложение, 

което трябва първо да бъде гласувано.  
 
Янко СТАНЕВ 
Да, да. Сега ще дам допълнение.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Той ще го изчете в точката по “Финанси”. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Започващо с предложението на г-н Севастиянов.  
 
Янко СТАНЕВ 
Почваме с предложението на Севастиянов. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Който е за предложението на г-н Начков, моля да гласува.  
 
Янко СТАНЕВ 
Еййй, личи си кой му ... еййй ...  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Бройте внимателно момичета.   
 
Резултати от гласуването: за - 31; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
Г-н Станев, четете предложенията на г-н Севастиянов. 
 
Янко СТАНЕВ 
Предложенията на г-н Севастиянов ... Само предложението на г-н 

Севастиянов, те касаеха две, два основни параметъра. Единия е при 
изпълнение на процедурата по кредита да бъде информиран е точната 
дума, общинския съвет преди подписването на кредите. Второ беше, при 
всяка процедура, която е в размер над 500 хил. лв. Общински съвет да бъде 
информиран за условията и реда на нейното провеждане. Благодаря.  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
С една малка забележка. За второ да бъде информиран за над 500 

хил. лв., но за първото да бъде одобрен кредита от Общинския съвет. Две 
различни неща.  



 
Янко СТАНЕВ 
Не може Боре, защото ако е одобрен това означава, че сега не сме го 

одобрили и че тогава няма да може да го ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Параметрите да бъдат от страна на Общинския съвет. Винаги така се 

е правило. Параметрите, а не кредита, като кредит. За кредита ще бъде 
дадена възможност да започне процедурата, като цифра ще бъде заложен, 
но параметрите винаги се одобряват от страна на Общинския съвет.  

 
Янко СТАНЕВ 
Те винаги до сега са се одобрявали. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Това не е информиране, а одобряване. 
 
Янко СТАНЕВ 
Винаги, не, не винаги.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Нали, разликата е много голяма. Защото иначе в записа ще остане 

информиране, както предния път ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Не, не, не. Всеки кредит го одобряваме допълнително. Ти знаеш това. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Да де, да. Ама сега вашето предложение беше информиране ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Информиране и говорих ... Добре, хубаво, хайде.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Тъй като г-н Апостолов направи ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Смени думата и така ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
... още една грешка, не сега, предната сесия, когато едно решение 

обявено от него по микрофон, че не е прието, след почивката се върна и 
каза, че е одобрено, което също няма право на такова нещо. За 



строителните забрани в града. За да сме абсолютно прецизни и да не си 
вадим протоколите. Първата част и т.н. 

 
Янко СТАНЕВ 
Многоуважаеми ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това е точната дума, г-н Станев, точната. 
 
Янко СТАНЕВ 
Многоуважаеми ... Г-н Гуцанов, аз също имам добра памет и мога да 

цитирам над 25 такива решения и не съм смятал, в нито един от случаите, 
че ... Всъщност в един от случаите смятам, че беше недобронамерено. За 
всички останали случаи в края на краищата работата е била свършена така, 
както трябва. Но приемем обективните неща. Така, че със смяна на 
думичката в първото решение, одобрява вместо информира, г-н 
председател правя процедурно предложение за гласуване на двете 
предложения заедно.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения по това предложение на председателя на 

комисията по “Финанси и бюджет”? Това са предложенията на г-н 
Севастиянов. Тях дискутирахме в момента. Не виждам. Който е „за”, моля 
да гласува. Бройте внимателно.  

 
Общински съвет-Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
2951-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Община Варна 

при вземане на решение за теглене на заем от 12 мил. лв., да  представи 
ПАРАМЕТРИТЕ за одобрение от Общински съвет-Варна.  

2951-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, всички 
обществени поръчки в размер над 500 000 лв., които се финансират от 
заема да бъдат одобрявани от Общински съвет-Варна. 
 /за-35, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
Д-р Станев, продължаваме с изчитането на проектите за решение. 
Ако има съветници пред залата ...  
 
Янко СТАНЕВ 
Само ще помоля юридическия отдел за ..., ако юристите на 

Общински съвет са тук да ми разяснят конкретно при първото решение, 



замяната на думата информира с думата одобрява, ще бъде ли проблем за 
конкретиката при сключването на договора и не е ли допълване на закона 
за общинските бюджети. Т.е. тази забележка в момента искам да получа 
правно становище. И ще помоля ПНО да се занимае с това. Или г-н зам. 
кмета Жожев или който и да е, моля администрацията за това 
разпореждане. Аз искам становище на администрацията, Общинския съвет 
ясно, че ще вземе отношение.  

Колеги, предлагам Ви г-н председател процедурно, точка 3.2  - от І 
до ІX да бъдат гласувани анблок, тъй като имат еднакви основания. 
Съдържат в себе си еднакви основания, а т.е. точка 3.2 да бъде гласувана 
анблок до точка 9, тъй като имат еднакви основания за гласуването. Моля 
за вашето разпореждане за процедура.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения тук? Няма. Който е съгласен с направеното 

процедурно предложение за гласуване на посочените точки анблок, моля 
да гласува.  

 
Янко СТАНЕВ 
Недей го командва толкоз явно и аз не съм тъй. Ей.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Бройте внимателно.         
 
Резултати от гласуването: за - 27; против - 10; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 
Г-н Янко Станев чете проектите за решения от т.3.2 – от т.І до 

т.ІХ. 
  

 Николай АПОСТОЛОВ 
 Ако няма мнения и съображения, поименно гласуване. 
 Ако има съветници пред залата, в режим на гласуване сме.  
 

Янко СТАНЕВ 
 Борко ги брои и ти ги броиш, значи двамата.  
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
 Ще направим контра проверка.  
 
 

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



2952-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, ЗДБРБ за 2011 г., 
чл.11 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети и чл.36  и чл.37 от 
Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет  на Община Варна и по предложения на 
Кмета на Община Варна с вх. №№ ОС10-9302/281/29.12.10 г. и вх. № 
ОС109302/282/29.12.2010г,  Общински съвет - Варна 
І. Приема бюджета на Община Варна за 2011 г. за приходите и 
разходите, съгласно Единната бюджетна класификация, както 
следва:          

                                                                                                       (в лв.) 
 1. ПРИХОДИ  -  ВСИЧКО              203 700 000  лв.  /Пр. 1/ в т.ч.: 

 
 1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности              79 710 618  
 в т.ч.: 

   а/ Обща субсидия за държавни дейности  по §31-11                           75 303 935      
   б/ Неданъчни приходи от държавни дейности                                         240 000        
   в/ Преходен остатък за държавни дейности от 2010 г.                          4 166 683 

   по (Пр. 19),  в т.ч. за :    
                  - Ф-я Общи държавни служби                                              377 475   
                  - Ф-я Отбрана и сигурност                                                      28 731 
                  - Ф-я Образование                                                               2 597 599                       
                  - Ф-я Здравеопазване                                                          1 056 858 
                  - Ф-я Социално осигур.,подпомаг.и грижи                           90 706      
                  - Ф-я Почивно дело,култура и религ. д-сти                           15 314        
 

   1.2. Местни приходи                                                         123 989 382  
   в т.ч.:   

а/ Имуществени и  други данъци                                             53 400 000                   
б/Неданъчни приходи                                                                          47 156 442    
в/Взаимоотношения с ЦБ за местни дейности                                 2 789 700   

в т.ч.: 
       * обща изравнителна  субсидия      2 149 300     / § 31 - 12 /         в т.ч.: 

                                                            33 700 лв. за зимно поддържане   
                                               2 115 600 лв. обща изравн. субсидия   

     * целева капиталова субсидия              640 400      / § 31 – 13 /       в т.ч.:                                    
                                                          508 100 лв.  Капиталови разходи    
                                                          132 300 лв.  Основен ремонт на  
                                                                                  общински пътища     

 г/ Трансфери                                                                         / - 1 800 000 /  
 д/ Временни безлихв. заеми                                                    2 100 000  
е/ Операции с финансови активи                                         20 343 240                                                                          

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-5, въздържали се-9, отсъстват-9/ 



                                                                                                  
2. РАЗХОДИ   - ВСИЧКО                         203 700 000  лв.    (Пр. 2), 
 в т.ч.:  

                                                                                                            
2.1.Разходи за държавни дейности           79 710 618 лв., в т.ч. от :                                                    
       

             а/ обща субсидия за държавни дейности                  75 303 935 
            б/ разходи от собствени приходи                                   240 000   
            в/преходен остатък от 2010г.за държ. дейности 4 166 683, съгласно  
по (Пр. 19),  в т.ч. от :    

                   - Ф-я Общи държавни служби                                             377 475   
                   - Ф-я Отбрана и сигурност                                                     28 731 
                   - Ф-я Образование                                                              2 597 599                       
                   - Ф-я Здравеопазване                                                         1 056 858 
                   - Ф-я Социално осигур.,подпомаг.и грижи                          90 706      
                   - Ф-я Почивно дело, култура и религ. д-сти                        15 314        
                                                 

    2.2. Разходи за местни дейности и дофинансиране на държавни 
дейности                                                                   123 989 382 лв.    в т.ч.  

  
    а/  за местни дейности                                                 121 750 309    

             б/  за дофинансиране на ДД от местни приходи           2 239 073                                                                                                                                                
     
ІІ. Приема разходите по функции                       203 700 000 лв. /Пр. № 3/ 

          в т.ч.  
- Ф-я Общи държавни служби                                               14 332 000 
- Ф-я Отбрана и сигурност                                                       2 783 000 
- Ф-я Образование                                                                   70 141 000 
- Ф-я Здравеопазване                                                              12 940 000 
- Ф-я Социално осигур.,подпомаг.и грижи                            8 365 000 
- Ф-я Жил.стр.,БКС и опазв.околната среда                        62 964 000 
- Ф-я Почивно дело,култура и религ. д-сти                           8 059 000 
- Ф-я Икономически дейности и услуги                               21 766 000 
- Ф-я Разходи некласифицирани в други функции               2 350 000 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-5, въздържали се-9, отсъстват-9/ 

 
 
ІІІ. Приема  разходи по дейности :                                                        / в лв./                                                                                                                               
- дейност „Общинска администрация” :  Община Варна, райони и  
                   кметства с населени места                                    13 840 431 /Пр. № 5/ 
- дейност „Други дейности по икономика”                           11 903 000  /Пр. №  6/ 



- дейност  „Чистота”                                                                27 503 061   /Пр. № 7/ 
                          в т.ч. преходен остатък от 2010 г. /8 248 061 лв./ 

-дейност „ Други дейности по транспорта” -  субсидии за нефинан- 
сови   предприятия                                                                     7 820  000  /Пр. №  9/                                                             
- Проектиране и планиране                                                          735 200 /Пр. № 23/             
- дейност   606   “ Изграждане,  ремонт и  поддържане на уличната   

             мрежа”                                                24 500 000 / Пр. № 8 / 
- дейност 629„Други  дейности по опазв. на околната  среда”  5 000 000  /Пр. №4/ 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-5, въздържали се-9, отсъстват-9/ 
 

                                                                                          
ІV.  Приема Инвестиционна програма в размер на             35 082 551лв.,  
/Пр.4,Пр.8,Пр.10 /     в т.ч.: 

а/  от целева капиталова субсидия                                                640 400                                                       
б/  от местни приходи                                                               18 511 594 

          в/ от остатък от облигационен заем от 2010 г. /Пр.13/            3 930 557                          
          г/  от банков заем  от 2011 г.   /Пр.15/                                     12 000 000                                          

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-5, въздържали се-9, отсъстват-9/ 
 

             
V.  Приема  Разчет за средства за работна заплата по функции и 
дейности   /Пр. № 18 / 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-5, въздържали се-9, отсъстват-9/ 
 

 
VІ. Утвърждава списък на длъжностите с право на  транспортни 
разходи,съгласно чл. 29 от ПМС №  334  /29.12.2010 / г.  ( Пр. 21) 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-5, въздържали се-9, отсъстват-9/ 
 

 
VII. Приема лимит на целеви разходи  за :                                  / в лв./     
а/ Социално-битови разходи в размер на 3 % от начислените трудови  
възнаграждения за служителите по функции и дейности 
б/  Представителни разходи  /Пр. 17 /  
в/  Социална програма на Община Варна  за 2 397 735 лв.  /Пр.№ 16 /   
г/  Общ.програми за рехабилитация и детско здравеопазване   587 000 лв.  /Пр. 22 /       
д/  Помощи за лечение на граждани и помощи за социално слаби по 
     решение на Общински съвет                                          500 000   
е/ Погребения на социално слаби и бездомни                                              12 000 



ж/ Подпомагане на деца на загинали полицаи                                            12 000 
з/ Международни и местни културни прояви /Пр. 24/ 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-5, въздържали се-9, отсъстват-9/ 
 

           
VІІІ. Приема размера на приходите и разходите на извънбюджетната  план 
– сметка по фонд  „Приватизация ” за 2011 г.  / Пр. № 14 / ,  в т.ч.:                             
/ в лв. /                       
                                                                                                                                     
                                                       91 %                              9 %                 100 % 
 
        Приходи                           1 579 912                       156 255          1 736 167 
        Разходи                            1 579 912                       150 000           1 729 912 
       Остатък                                         0                            6 255                   6 255 
 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-5, въздържали се-9, отсъстват-9/ 
 

 
IХ.  Приема разпределение на преходния остатък за  2011 г. в размер 
на 13 209 866 лв., в т.ч.  за  държавни дейности , дофинансиране на 
държавни дейности и местни  дейности    / Пр. № 19/,  в т.ч.: 
 
  1. за Държавни Дейности                                                         4 166 683лв. , 
в т.ч.: 
          - Ф-я Общи държавни служби                                               377 475   
          - Ф-я Отбрана и сигурност                                                       28 731 
          - Ф-я Образование                                                                2 597 599                       
          - Ф-я Здравеопазване                                                            1 056 858 
           - Ф-я Социално осигур.,подпомаг.и грижи                           90 706      
          - Ф-я Почивно дело,култура и религ. д-сти                           15 314        
                       
   2. за Дофинансиране на държавни дейности                          206 889 лв. 
, в т.ч.:   
                   
           * Ф-я Отбрана и сигурност                                                    194 504 
           * Ф-я Социално осигур.,подпомаг.и грижи                           12 385        
 
  3. за Местни  Дейности                                                               8 836 294  
лв. в т.ч.:    
    - Ф-я Образование                                                                           475 842 лв.                                                   
- ф-я „Жилищно строителство, БКС и опазване на ок.среда”      8 332 617 лв., 



в т.ч. : 
в дейност  606  - 4004 491/лв./в т.ч. от преходен остатък  от 
облигационен заем от 2010 г. - 3 930 557 лв. ; дейност 629  - 118 167 
лв. и  дейност  623 – 4 209 959 лв. 
- Ф-я Почивно дело,култура и религ. д-сти                    15 950 лв. 

          - Ф-я Икономически дейности и услуги                         11 885 лв.                           
  

Преходният остатък от д. 619 „Др.д-сти по 
жил.строителство,благоустройството и регионалното развитие” от 2010г. в 
размер на 118 167 лв./възстановена сума за извършени разходи от 2009 г.за 
покриване разлики в стойността на жилища, дадени в обезщетение на 
собственици на отчуждени недвижими имоти/ на основание писмо на МФ 
№ 08-00-230/02.03.2010г./ и с наш входящ номер ФБ-9-9200/14/08.03.2010 г. 
да бъде използван за благоустрояване централната градинка в района на 
драматичния театър в дейност 629 ”Др. дейности по опазване околната 
среда. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-5, въздържали се-9, отсъстват-9/ 

 
 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, пак процедурно предлагам да обединим 

точките от 10 до точка 16 и след това от 18 до 20, също и от 22 до 23  също 
да бъдат гласувани анблок, а останалите поотделно.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 
Процедурно предложение, направено от председателя на комисията 

по “Финанси и бюджет” за гласуване на предложенията анблок. Който ... 
Г-н Начков.  

 
Пламен НАЧКОВ 
До точка 16 имахме съгласието анблок. Казахме заема отделно ще го 

обсъдим и вече останалите, проектите по оперативната програма, които са, 
а и туристическия данък промяната. А тръгнете ли по варианта, който вие 
казвате за анблок гласуването, това ще измени съдържанието, защото в 
един момент никой няма да види къде е минал в анблок гласуването 
туристическия данък. 
 

 Янко СТАНЕВ 
Не, не. Заема отделно го отделяме.  
 
 



Пламен НАЧКОВ 
Значи нека да си ... Взехме решение до 16, свършваме с гласуването 

до 16. Обсъждаме заема ... 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
Процедурно от г-н Начков, от точка 10 до точка 16 да гласуваме 

анблок.  
 
 Янко СТАНЕВ 
Това го гласувахме.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
Който е ... От 10 до 16 не сме. Който е за предложението на г-н 

Начков, моля да гласува.  
 
 Янко СТАНЕВ 
Не, това е моето предложение ...  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
От 10 до 16 анблок.  
 
Резултати от гласуването: за - 27; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

 Янко СТАНЕВ 
Добре, няма значение. Предложението на г-н Начков от 10 до 16. 

Хайдеее, да се движим по график.  
Така е. Зачитам ви ги. Добре. Чета ги.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
Чети ги.   
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения? Не виждам. Общинските съветници, които 

излязоха, моля да влязат в залата, гласуването е поименно. Може би 
мислеха, че повече време ще се отнеме.  

 
Общински съвет-Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

X. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –Варна дава 
съгласие да се изплащат стипендии на сираци и полусираци до и над 18 
годишна възраст без лични доходи в СУПЦ “Анастасия д-р Железкова” в 



размер на 55 лв. месечно на дете под формата на дофинансиране на 
държавната дейност. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-2, въздържали се-6, отсъстват-15/ 
 

 
 XI. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и писмо на МФ - ФО, 
Общински съвет - Варна приема списък на обекти от капиталови разходи, 
финансирани от приходи по § 40-00 „Постъпления от продажба на 
общински нефинансови активи”, разпределени по функции в размер общо 
на 2 500 000 лв. , в т.ч.  2 083 000 лв. за капиталови разходи по обекти и 417 
000 лв. за ДДС  /Пр.10/ 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-2, въздържали се-6, отсъстват-15/ 
 
 

 XII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , Общински съвет - Варна 
приема разпределение на средствата от целевата субсидия за 
финансиране на капиталови разходи за делегираните от държавата 
дейности и за местните дейности по обекти за строителство и основен 
ремонт и други позиции на разходите в съответните функции и параграфи, в 
размер на 640 400 лв. /Пр. 4 / 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-2, въздържали се-6, отсъстват-15/ 

 
 

XIII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и писмо от МФ – ФО- 
81/30.12.2010 г. / Общински съвет - Варна приема бюджета на общината по 
агрегирани бюджетни показатели, съгласно формата по Приложение  № 
12.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-2, въздържали се-6, отсъстват-15/ 
 

 
XIV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 15, ал.2 от ЗДБРБ за 
2011 г. Общински съвет Варна определя при изпълнението на бюджета да 
се съблюдават следните приоритети : 

1. плащания по обслужване на общинския дълг 
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии 

и  медикаменти 
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните,  и 

здравните и образователни заведения 
/Резултати от поименно явно гласуване 



за-28, против-2, въздържали се-6, отсъстват-15/ 
 

 
XV. На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 24 от 
Закона за общинските бюджети, Общински съвет Варна дава съгласие при 
възникнала необходимост да се осигуряват заемообразно средства за 
осъществяване на одобрени проекти от бюджета на Община Варна и 
извънбюджетните сметки до възстановяването на разходите. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-2, въздържали се-6, отсъстват-15/ 
 

 
XVI.  На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА  и писмо от МФ изх. № ФО- 
81/30.12.2010 г., Общински съвет - Варна приема размера на просрочените 
вземания  от 1 866 538 лв., които  ще бъдат събрани през бюджетната 
година. /Пр. 20/ 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-2, въздържали се-6, отсъстват-15/ 
 
 
Янко СТАНЕВ 
Ако проявите още малко търпение и завършваме бюджета, има две 

точки.  
Г-н Михайлов.  

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Мисля, че търпението ни е достатъчно, в момента е 13 часа. 

Прекрасно знаете г-н председател по отношение на заема, който 
съставлява около 10%, по-малко от бюджета на Варна. Ще има доста 
дебати и т.н.  

 
 Янко СТАНЕВ 
Той мина дебата.  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Не съм обеден в това. Не мисля.  
 
 Янко СТАНЕВ 
Ама не, то ... 
 
 
 
 



Неделчо МИХАЙЛОВ 
Затова правя процедурно предложение и не може да ме спрете, от 

името на групата на Нашия град правя предложение за почивка, която да 
бъде съчетана с обедна.  

 
 Янко СТАНЕВ 
Аз се моля само за едно нещо. Г-н Михайлов, от точка 17 така или 

иначе ще го предложа нали и аз не се надявам да получа някакво 
одобрение от хора, които не са дошли да гледат бюджета. Е хубаво ...  Виж 
бе, аз не искам да те слушам цял ден тебе бе. Ти виж си взели вчера в 
четири часа решение там в партийната централа, как да гласуваш. Какво 
сега ще ме убеждаваш тука, ала бала.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 
Предложение от групата на Нашия град за обедна почивка в рамките 

на един час, така че колеги сега е 13 ч., в 14:00 ч. начало на следобедната 
част на Тридесет и първото заседание.  

 
 

19.01.2011 г. – 14.00 часа 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има положени 34 подписа, следователно кворума е на лице и 

въпреки закъснението можем да открием следобедната част на Тридесет и 
първото заседание. Продължаваме от там, където прекъснахме за обедна 
почивка. Давам сумата на председателя на комисията по “Финанси и 
бюджет”, г-н Станев. Заповядайте.  

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Уважаеми колеги, имате думата за изказвания относно предложеното 

решение. Процедура на поименно гласуване.  
 
 
Общински съвет-Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

XVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 4 ал. 1, чл. 17, 
ал. 1 и  чл. 19 от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условия и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет 
и извънбюджетни сметки на община Варна, във връзка с чл. 11, ал. 1, т.5, ал. 
7 и чл. 12 от Закон за общинските бюджети Общински съвет Варна: 



1. Дава съгласие за финансиране на инвестиционни обекти на 
територията на община Варна чрез банков заем в размер на              12 
000 000 лв. (Приложение: №  15) 
2. Възлага на Кмета на община Варна да проведе процедура по ЗОП за 
избор на изпълнител на обществена поръчка за избор на финансова 
институция за отпускане на заем със следните параметри: 
• Размер на заема – до 12 000 000 лв. 
• Обезпечение на заема – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 
вземания, представляващи собствените приходи на община Варна  
• Срок на заема – 10 г. 
• Гратисен период – 2 години 
• Максимален лихвен процент – до 6.5% (фиксиран лихвен 
процент/SOFIBOR+надбавка) 
• Такса за управление на заема – до 1% 
• Такса ангажимент – до 0.5% върху неусвоената част от заема 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-2, въздържали се-2, отсъстват-13/ 
 
 
 Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председателстващ, предлагам точки 18, 19 и 20 да 

бъдат обединени и да бъдат гласувани заедно. 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Моля, който е съгласен с предложението на председателя на 

комисията по “Финанси и бюджет” да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за - 34; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
Моля ...  
 
 Янко СТАНЕВ 
Спокойно.  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Моля да повторим гласуването тогава. Г-н Анчев, каквото ми дадат 

това чета, като резултат. Разбирате, че вината не е моя в монета. Аз ви 
моля да не преминаваме в този характерен диалогов режим. Ако желаете 
поименно гласуване, да го правим. Поименно гласуване.  

Заповядайте тогава г-це Радева, гласувайте сега. Анна Радева 
въздържала се.  

 



 Янко СТАНЕВ 
Помните ли една година, като правихте едни смени, тука две 

седмици ви държахме с процедурни хватки. Е ами затова и сега ти казвам 
... 

 
 Неделчо МИХАЙЛОВ 
Аз моля г-н Анчев и г-н Станев да не влизат в диалогов режим.  

 
 Янко СТАНЕВ 
Слушам, г-н председателстваш.  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Благодаря.  
 
Резултати от гласуването: за - 35; против - 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи - 12, предложението се приема. 
 
Така че г-н председател, продължавайте на татък.  
 
 Г-н Янко СТАНЕВ чете предложения от т.ХVІІІ до т.ХХ. 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Уважаеми колеги, имате думата за изказвания. Няма желаещи. 

Процедура на поименно гласуване.  
 
 
Общински съвет-Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

XVIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  чл. 
19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетни сметки на община Варна Общински съвет – Варна: 
1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 
поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 
„Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по 
приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 
г.” за обекти в Община Варна”, финансиран от Оперативна програма 
“Околна среда 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 1: «Подобряване и развитие 
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 
2 000 екв. ж. и в населени места с под 2 000  екв. ж. попадащи в градски 
агломерационни ареали», при следните основни параметри: 



• Максимален размер на дълга – 2 283 655 лв. (два милиона двеста 
осемдесет три хиляди лева и шестстотин петдесет и пет лева); 
• Валута на дълга – лева; 
• Вид на дълга –  дългосрочен, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ 58-131-C082/22.12.2008 г ; 
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %;  
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 
• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Варна, с 
изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № 
№ 58-131-C082/22.12.2008г., сключен с Управляващия орган на Оперативна 
програма «Околна среда», и  
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 
6 от Закона за общинския дълг; 
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0, въздържали се-4, отсъстват-13/ 
 

 
XIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  чл. 
19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетни сметки на община Варна Общински съвет – Варна решава: 
1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 
поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 
„Подобряване на физическата и жизнена среда в община Варна”, 
финансиран от Оперативна програма «Регионално развитие (2007-2013)», 
приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие, схема BG 161 



PO 001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и  устойчиво развитие чрез 
подобряване на градската среда”, при следните основни параметри: 
• Максимален размер на дълга – до 3 000 000 лв. (три милиона лева); 
• Валута на дълга – лева 
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване 
на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или 
на части, без такса за предсрочно погасяване. 
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ BG 161 PO 001/1.4-05/2009/004  от 16.07.2010 г.; 
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 
• Начин на обезпечение на кредита: 
Учредяване на залог върху вземанията на Община Варна по Договор за 
безвъзмездна помощ № BG 161 PO 001/1.4-05/2009/004  от 16.07.2010 г., 
сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и  
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 
6 от Закона за общинския дълг; 
 
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0, въздържали се-4, отсъстват-13/ 
 

 
XX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  чл. 
19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет и извънбюджетни сметки на община Варна Общински съвет 
Варна: 
1. Дава съгласие Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за 
органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по 
силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията 
на проект: BG161PO001/1.1-01/2007/046 „Музеите на Варна – ремонт и 
модернизация”, финансиран от Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 година, Приоритетна ос 1: Устойчиво и итгегрирано 



градско развитие, Операция 1.1 Социална инфраструктура;  Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007 
„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, 
социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на 
устойчиви градски ареали” в рамките на договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007/046, при 
следните основни параметри: 
• Максимален размер на дълга – 3 002 363 лв. (три милиона две хиляди 
триста шестдесет и три лева); 
• Валута на дълга – лева;  
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  
 Срок на погасяване – до 24 месеца, поетапно, считано от датата на 
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 
 Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ BG161PO001/1.1-01/2007/046. 
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 
• Начин на обезпечение на кредита: 
 Учредяване на залог върху вземанията на Община Варна по Договор за 
безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/046, сключен с 
Договарящия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 
2013 год.,  и  
 Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 
от ЗОД; 
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на Решението по т.1.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0, въздържали се-4, отсъстват-13/ 

 
 
 

 Г-н Станев чете предложение № ХХІ. 
 
 
 



Неделчо МИХАЙЛОВ 
Уважаеми колеги, желаещи за изказвания. Няма. Процедура на 

поименно гласуване.  
 
Общински съвет-Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

XXІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 от 
ЗОД, чл. 11, ал. 7, чл. 12 от Закона за общинските бюджети,  Общински 
съвет Варна определя : 
       1. Максималният размер на общински дълг, който може да бъде поет 
през 2011 г. е до  22 000 000 лв. в т.ч.: 
• Нов банков заем в размер до 12 000 000 лв. 
• Мостово финансиране на проекти от “Фонд за органите на местното 
самоуправление в България - ФЛАГ” – ЕАД в размер до 10 000 000 лв. 
     2. Максимален дълг към 31.12.2011 г. до 83 262 005 лв., максимален дълг 
без мостово финансиране от „ФЛАГ” към 31.12.2011 г. до 70 681 262 лв. 
     3. Максимален годишен размер на плащанията по общинския дълг през 
2011 г. /без мостово финансиране/ в размер до 8 044 792 лв. и с мостово 
финансиране от “Фонд за органите на местното самоуправление в България 
- ФЛАГ” – ЕАД в размер до 16 457 106 лв. 
      4. Община Варна няма да издава общински гаранции през 2011 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-33, против-0, въздържали се-6, отсъстват-12/ 

 
 
Г-н председател, моля продължете.  
 
 Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председателстващ, предлагам точка 22 и точка 23 да ги 

обединим в едно гласуване, тъй като няма съществени различия. Точка 22и 
точка 23.  

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Уважаеми колеги моля, който е съгласен с предложението на 

председателя по “Финанси и бюджет” да гласува за. Молбата ми е да 
задържите малко ръцете си обратно на гравитацията, за да се извърши 
перфектното преброяване.    

 
 Янко СТАНЕВ 
Г-н Анчев, ако обичате да броите.   
 
 



Неделчо МИХАЙЛОВ 
Благодаря. Против.  
    
Резултати от гласуването: за - 29; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 
Г-н Янко СТАНЕВ чете предложения ХХІІ и ХХІІІ. 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Колеги, имате думата за изказвания. Желаещи няма. Процедура на 

поименно гласуване.  
Моля ви. Моля ви, в процедура на гласуване сме, ако обичате.  
 
 
Общински съвет-Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

XXІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7, 
чл. 12,  чл.27, ал.2 и чл. 28 от Закона за общинските бюджети и във връзка с 
разпоредбите на ЗДБРБ за 2011 г. /14.12.2010/ и  Наредбата за условията и 
реда за съставянето и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетни 
сметки на Община Варна,  Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 
Община Варна: 
 * Да определи конкретните права и задължения на второстепенните   
разпоредители с бюджетни кредити; 
 * Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и 
звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и 
разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол; 
   *  Да предоставя средства по единни разходни стандарти съгласно 
одобрената формула на училищата на делегиран бюджет, в срок до 7 
работни дни от получаването им от Републиканския бюджет; 
 * Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите средства 
по писма на Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията 
между Община Варна и Централния бюджет; 
 * Да кандидатства за средства от Републиканския бюджет и други 
източници за съфинансиране на общински програми и проекти; 
 * Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни 
източници на средства за реализиране на определените  годишни цели на 
общината; 
 * Да организира изпълнението на бюджета съобразно приетата от 
Общински съвет – Варна Наредба за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на Община Варна. 



/Резултати от поименно явно гласуване 
за-33, против-1, въздържали се-4, отсъстват-13/ 

 
 

XXІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и писмо от МФ изх. № ФО- 
81/30.12.2010 г., Общински съвет - Варна възлага на Председателя на 
Общински съвет Варна да подпише детайлизирано Приложение № 12 с 
разпределение по тримесечия,  внесено от Кмета на общината, след 
приемане на бюджета.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-33, против-1, въздържали се-4, отсъстват-13/ 
 
 
 Г-н Янко СТАНЕВ чете предложение 3.3.1. 
 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Желаещи за изказвания, колеги? Няма. Процедура на поименно 

гласуване.  
 
2953-3. На основание чл. 21, ал.1, т.7  и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, чл.8 и 

чл.9 от ЗМДТ във вр. § 25, ал. 2 от ЗИД на ЗМДТ (ДВ, бр. 98, 14.12.2010 г.), 
във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС10-
9302/283/29.12.2010 г., Общински съвет – Варна приема изменения в 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна, както следва : 

1. В чл.2, ал.1 се отменя т.7 туристическа такса;  
2. Чл. 17, ал. 1 се допълва и приема следния вид:  

«Чл. 17. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с 
решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, 
включваща необходимите разходи за:  
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 
контейнери, кофи, тротоарни кошчета и други;  
2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депото  или 
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;  
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други 
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а 
и 72е от ЗУО; 
4.почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.» 

3. В чл. 20 се създава нова алинея 10 със следното съдържание:  



„(10) (В сила от 01.01.2011г.) Таксата за битови отпадъци се заплаща на 
две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври 
на годината, за която е дължима. На предплатилите от 1 март до 30 април за 
цялата година се прави отстъпка 5 на сто.”  

4. Раздел ІV „Туристическа такса” се отменя.  
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-1, отсъстват-14/ 
 
 
 Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председателстващ, предлагам предложенията от 3.3.2 

до 3.3.8, след разбира се сега ще прочета за такса смет, но тъй като всички 
те са в приложение изменение в Наредбата за определяне и 
администриране местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна, да бъдат гласувани анблок. Процедурно.  

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Разбрах, разбрах г-н председател. Уважаеми колеги моля, който е 

съгласен с процедурното предложение на председателя на комисията по 
“Финанси и бюджет” да гласува.   

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

предложението се приема. 
 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
В процедура на поименно гласуване. 
 
 
Общински съвет-Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 
 
 

2954-3. На основание чл. 21, ал.1, т.7 и  ал. 2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, 
чл.8 и чл.9 от ЗМДТ, във връзка с  предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № ОС10-9302/283/29.12.10 г., Общински съвет – Варна приема 
изменения в Приложение 1 към Наредбата за определянето и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна, както следва: 

1. Чл. 18 се изменя и придобива следния вид :  
„Чл. 18. Размерът на таксата се определя, както следва: 

1. Общински съвет- Варна определя такса за битови отпадъци за 
2011 г. за жилищни имоти на граждани и предприятия в размер на 1 на 



хиляда пропорционално върху данъчната оценка на имотите, изчислена по 
норми съгласно Приложение 2 към ЗМДТ.  
По видове услуги таксата е както следва: 

- За сметосъбиране и сметоизвозване – 0,62 на хиляда;  
- За обезвреждане на битови отпадъци и депо – 0,10 на хиляда;  
- За почистване на териториите за обществено ползване – 0,28 на 

хиляда.  
2. Общински съвет - Варна определя  такса за битови отпадъци за 

2011 г. върху отчетната стойност на нежилищните имоти  на предприятията 
и върху данъчната оценка на нежилищните имоти на гражданите в размер 
на 3,90 на хиляда. 
По видове услуги таксата е както следва: 

- За сметосъбиране и сметоизвозване –  2,20 на хиляда; 
- За обезвреждане на битови отпадъци и депо  –  0.55 на хиляда;  
- За почистване на териториите за обществено ползване –  1.15 на 

хиляда. 
3. Общински съвет - Варна определя таксата за битови отпадъци в 

зависимост от вида и броя на декларираните към 30 ноември на 
предходната година съдове за изхвърляне на  отпадъци  в размер на 18 лв. 
за 1 куб.м. некомпактирани битови отпадъци, при честота на извозване 
съгласно Заповед № 3434/29.10.2010 г. на Кмета на Община Варна. 

4. Фирмите, които притежават разрешение за събиране  и 
транспортиране на битови отпадъци по реда на чл. 37, т. 1 “6” от Закона за 
управление на отпадъците, дължат такса за поддържане на чистота на 
териториите за обществено ползване.»  

2. Отменя се чл. 51, ал. 4 определящ размера на 
туристическата такса по категории  

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

 
 
 

2955-3. На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.2, чл.8 и чл.9 
от ЗМДТ, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС10-
9302/283/29.12.10 г.,Общински съвет – Варна приема допълнения в т.13.9 
(1) от Приложение 2 към Наредбата за определянето и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, като 
създава нова т. 31 със следния текст : 

№ Вид 
Ползване от варненски 
спортни клубове 
лв./час 

Ползване за външни 
спортни прояви 
лв./час 

„31 Ползване на закрита писта 5 лв./час 20.00 лв./час” 
/Резултати от поименно явно гласуване 



за-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/ 
 
 

2956-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, 
буква “е” и чл. 9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ОС10-9302/260/07.12.2010 г., Общински съвет Варна допълва Раздел 
II от Приложение № 2  към Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна със 
следните услуги: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

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

 
 
                      

2957-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, 
буква “е” и чл. 9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ОС10-9302/260/07.12.2010 г., Общински съвет Варна изменя 
сроковете за изпълнение на услуги 2.6 и 2.7  в Раздел II от Приложение № 
2  към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна, като същите добиват 
следния вид: 

 

2.6 

Издаване на 
удостоверение за 
вписване в регистрите на 
населението на чужденец 
с постоянно 
местопребиваване или 
бежанец или на лице без 
гражданство  

7 дни 10.00 лв. 3 дни 15.00 лв. 

2.7 Присвояване на ЕГН  7 дни 5 3 дни 10.00 лв. 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/ 

 

2.8 

Регистриране на актове по 
гражданско състояние на 
български граждани, съставени 
в чужбина 

Срок за изпълнение 
до 30 дни безплатно 

2.9 

Признаване на чуждестранни 
решения и други актове по 
гражданско състояние 
/прекратяване на гр. брак, 
осиновяване, припознаване, 
промяна на име и др./ 

Срок за изпълнение 
до 30 дни 50 лв. 



 
                      

2958-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2, чл.9 от 
ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС10-
9302/260/07.12.2010 г., Общински съвет Варна отменя точка 13.9 в Раздел 
XIII от Приложение № 2  към Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна (НОАМТЦУТОВ). 

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

 
 
  

2959-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, 
буква “в” и чл. 9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ОС10-9302/260/07.12.2010 г.,Общински съвет Варна приема нова 
точка 13.9 в Раздел XIII от Приложение № 2  към Наредбата за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна. 

 
ХІІІ ДРУГИ УСЛУГИ НЕВКЛЮЧЕНИ В РАЗДЕЛИ ОТ І ДО ХІІ 

  
13.9.(1).Цените за почасово ползване от спортни организации на имоти със спортно 
предназначение - общинска собственост, се определят в зависимост от функционалното 
им предназначение, както следва:  

№  Вид  
Ползване от варненски 
спортни клубове 
лв./час 

Ползване за външни 
спортни прояви 
лв./час 

1 Зала за спортни игри /волейбол, 
баскетбол, хандбал/ 5.00 30.00 лв. 

2 Зала аеробика 2 лв. 5.00 лв. 
3 Зала за тенис на корт 8.00  30.00 лв. 
4 Зала за тенис на маса 5.00 30.00 лв. 
5 Зала за бадминтон 5.00 30.00 лв. 
6 Зала за тежка атлетика 4.00 20.00 лв. 

7 Зала за борба и източни бойни 
изкуства 6.00  20.00 лв. 

8 Зала за бокс  4.00 20.00 лв. 
9 Зала за фехтовка 4.00 20.00 лв. 

10 Зала за художествена и спортна 
гимнастика 5.00 30.00 лв. 

11 Зала за фитнес  20.00 40.00 лв. 
12 Зала за спортна стрелба 5.00 30.00 лв. 



13 Плувен басейн - за 1 коридор 5.00 30.00 лв. 

 Закрит 25м плувен басейн 
„Делфини” за 1 коридор 10.00 25.00 лв. 

14 Водна топка /игрище/ 20.00 50.00 лв. 
15 Детски басейн  3.00 8.00 лв. 
16 Конна база - за 1 бокс + манеж 10.00/ден 30.00лв./ден 
17 Зала за борба 5.00 25.00 лв. 
18 Футболно игрище /вкл. и ръгби/  50.00 80.00 лв. 
19 Тенис игрище 5.00 12.00 лв. 
20 Стрелбище 6.00 15.00 лв. 
21 Лекоатлетически стадион  2.00 70.00 лв. 
22 Кортово футболно игрище  1.50 15.00 лв. 
23 Складови помещения 0.00 2.00 лв. 
24 Офис за треньори 2лв. 5.00лв./ден 
25 Медицински кабинет 0.00 0.00 лв. 
26 Сауна - за 1 час 3.00 5.00 лв. 
27 Тангентор - за 1 час 3.00 5.00 лв. 
28 Масаж     
   - частичен 10 лв. 20,00 лв. 
   - цялостен 20 лв. 30.00 лв. 

29 Кула скокове във вода 20 лв. 50.00 лв. 
30 Озвучителна уредба за час 2.00лв. 50.00 лв. 

(2). Откритите и закрити спортни обекти - общинска собственост могат да бъдат 
ползвани почасово за провеждането на културни и развлекателни прояви.  

№ Услуга Цена на услугата 
лв./час 

Цена на 
услугата 
лв./ден 

1. Плувен басейн 100.00 - 

2. Стадиони 
Ден за представление -  3 000.00 

   Ден за предварителна подготовка -  1 500.00 

№  Услуга Цена 
лв./мин. 

  Плувен басейн    

1 Граждани 3.00 лв./60 
мин. 

2 Ученици, студенти, пенсионери 2.00 
лв./60мин. 

3 Абонаментна карта за 20 посещения за граждани 40.00 лв. 

4 Абонаментна карта за 20 посещения за ученици, студенти, пенсионери 20.00 лв. 

5 Абонаментна карта 20 часово обучение по плуване за деца и юноши 20.00 лв. 
6 Начално 20 часово обучение по плуване за възрастни 40 лв. 
7 Входна такса за обучение 0.50 лв. 

8 Сауна 6.00 лв./60 
мин. 



9 Хидромасаж (джакузи) 10.00 лв/30 
мин. 

10 Парна баня 8.00 лв./30 
мин. 

11 Сауна + парна баня 10.00 лв./60 
мин. 

 - карта “Уикенд” 4 броя посещения (по 1 час) в рамките на 1 месец(парна 
баня + сауна + джакузи) 80.00 лв. 

12 Масажи   

  Класически цяло тяло 25 лв./50 мин. 

  Класически частичен (гръб, крака и антицелулитен) 15 лв./25 мин. 

  Класически частичен + сауна или парна баня за 10 бр. посещения (по 1 
час) в рамките на 1 месец  120 лв. 

13 Аеробика 5 лв./50 мин. 
14 Фитнес  

 - еднократно 
3 лв./60 мин. 
(до 16:00 
часа) 

 - еднократно 
4 лв./60 мин. 
(след 16:00 
часа) 

 - абонамент 10 посещения (по 1 час) в рамките на 1 месец 25.00 лв. (до 
16:00 часа) 

 - абонамент 20 посещения (по 1 час) в рамките на 1 месец 40.00 лв. (до 
16:00 часа) 

 - абонамент 10 посещения (по 1 час) в рамките на 1 месец 
30.00 лв. 
(след 16:00 
часа) 

 - абонамент 20 посещения (по 1 час) в рамките на 1 месец 
50.00 лв. 
(след 16:00 
часа) 

 - изготвяне на индивидуална тренировъчна програма 25 лв. 
 - изготвяне на индивидуален хранителен режим 20 лв. 

 - персонална тренировка с фитнес инструктор + 6 лв. за 
посещение 

15 Тенис корт без треньор  12.00 лв./60 
мин. 

16 Йога  
 - еднократно посещение 5 лв 
 - абонамент 12 посещения в рамките на 1 месец 40 лв. 

17 Аквааеробика  
 - еднократно посещение 7 лв./60 мин. 
 - абонамент 10 посещения в рамките на 1 месец 50 лв. 

18 Водно колело 4 лв./30 мин. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Без общинските състезания, всички останали, както и клубове и организации, 



които не развиват дейността си на територията на Община Варна да се считат за външни. 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/ 

    
 
 

 2960-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 
1, буква “в” и чл. 9 от ЗМДТ  и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД11-9302/6/07.01.2010 г., Общински съвет – Варна изменя:  
Чл. 34, ал. 1 от  Наредбата за определянето и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Варна, раздел ІІІ “Такси 
за детски ясли, детски градини, специализирани институции за 
предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални 
услуги” както следва:  
Чл. 34, ал. 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 Общински съвет, 
както следва: 

- за седмични детски ясли и детски градини 
- за целодневни детски ясли и детски градини 
- за полудневни групи в детски градини 
- за полудневни групи в училища за деца до 4г. включително 

Допълва: Приложение 1, чл. 34, ал. 1 към Наредба за определянето и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна, както следва: 
За полудневни групи детски градини – 34 лв, от които  
- 20 лв. Постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца; 
- 14 лв. Диференцирана такса съобразно посещаемостта 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/ 
 
 
 
 Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, предлагам процедурно от точка 3.5, което 

касае до точка 3.9, всички тези решения касаят наши правомощия по 
финансирането на договори за безвъзмездни финансови помощи, по 
проекти да бъдат гласувани анблок.  

 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 



Моля, който е съгласен с предложението на председателя на 
комисията по “Финанси и бюджет” за анблок гласуване, да гласува.   

 
Резултати от гласуването: за - 35; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
 Янко СТАНЕВ 
Тъй като няма да свършим 2011 г. ... Приключих г-н председател.  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
3.10 няма ли да го четеш?  
 
 Янко СТАНЕВ 
Моля?  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
До 3.9 ли гласувахме?  
 
 Янко СТАНЕВ 
3.9 да. Защото онова е за залата и не е по ... 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Добре. Уважаеми колеги, имате думата за изказвания по така 

предложените проекто – решения. Г-н Симеонов, имате думата.  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Имам едно питане. Точка 3.7.2 ли е това, което се изчете в момента.  
 
 Янко СТАНЕВ 
3.8, 3.7.2, какво?  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
За 3.7.2 ме интересува, какво съгласие трябва да даваме да 

предоставяме 70 кв. м. от сградата  на общински туристически 
информационен център?  

Неделчо МИХАЙЛОВ 
Г-н Симеонов, ... 
 
Орлин СИМЕОНОВ 
За период от 5 годни.  
 
 
 



Неделчо МИХАЙЛОВ 
Аз мога да дам обяснение, ако желаете разбира се аз да го дам, ако 

председателя ще го даде.  
 
 Янко СТАНЕВ 
Не, не.  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Който има желание.  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Добре, благодаря за ... Става въпрос за това, че когато има 

разпореждане с общинско имущество, касаещо вкарването в някакъв 
европейски проект, е задължително да има решение на Общински съвет.  

  
Янко СТАНЕВ 
Благодаря, г-н председател. Това е.  
Недей проявява ревност, това не е проблем със собствеността, 

защото този въпрос е гледан навсякъде и едно от условията, за да вземем 
парите е да предоставим 70 кв. м. Т.е. трябва да предоставим някъде, ако 
има друго предложение съм съгласен, центъра ... Аз разбрах още, като 
стана, че вероятно не е гледано.   
  

Неделчо МИХАЙЛОВ 
Други желаещи за изказвания има ли? Има ли други ... Моля ви. Има 

ли други желаещи за изказване? Няма, благодаря. Процедура на поименно 
гласуване.  

 
 
Общински съвет-Варна приема следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

2961-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по  
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302(8)07.01.2011 г., 
Общински съвет - Варна решава: 
 2961-3-1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална 
инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на 
иновативни културни събития”. 



 2961-3-2. При одобрение на проекта за финансиране и подписване на 
договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 
2007-2013 г., Община Варна да осигури собствен принос в размер на 5% (до 
42 106 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.  
 2961-3-3. При одобрение на проекта за финансиране и подписване на 
договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 
2007-2013 г., Община Варна да провежда съответното иновативно културно 
събитие в период не по-малък от 1/една/ година след приключване на 
дейностите по проекта. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 

 
 

2962-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА и по  
предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  ОС11-9302(6)11.01.2011 
г., Общински съвет -Варна дава съгласие от Бюджета на Община Варна за 
2011 г. да бъдат предоставени средства в размер на 1 598 000 лв. за 
покриване на разходите по изпълнението на  проект “Ремонт на Социален 
учебно –професионален център “Анастасия д-р Железкова”, гр. Варна, 
финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG161РО001/1.1-01/2007/036, подписан между Община Варна и 
Управляващ орган на ОП “Регионално развитие” 2007-2013г., преди същите 
да бъдат възстановени от Управляващия орган на ОП “Регионално 
развитие” 2007-2013г. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 

 
 

2963-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/17/11.01.2011г., 
Общински съвет Варна решава: 

2963-3-1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Приоритетна ос 3, Мярка  на подкрепа 3 на 
Оперативна програма “Техническа помощ” с наименование “Изграждане  и 
функциониране на Областни информационни центрове”. 

2963-3-2. Дава съгласие да предостави за целите на проекта 70 кв.м. 
от сградата на “Общински туристически-нформационен център”, находяща 
се в гр. Варна, пл. “Митрополит Симеон” в УПИ ІV-1506.39, /стар УПИ ІV- 



“за театър, инф.център, заведение за бързо хранене и озеленяване”/, кв. 136, 
по плана на 7 м.р., гр. Варна,  за период   от 5 години. 

За имота има съставен  АКТ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ № 1483/ 05.01.2000г. 

2963-3-3. Дава съгласие в сградата на „Общински туристически -
информационен център”, находяща се в гр. Варна, пл.“Митрополит 
Симеон” в УПИ ІV-1506.39, /стар УПИ ІV- “за театър, инф.център, 
заведение за бързо хранене и озеленяване”/, кв. 136, по плана на 7 м.р., 
гр.Варна, да се извършат необходимите строително-ремонтни дейности за 
целите на проекта. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 
 
2964-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.10 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/15/11.01.2011г., Общински 
съвет - Варна взема решение за поемане на общински дълг и упълномощава 
Кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед  в полза на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Договарящ 
орган по ОП “Регионално развитие” 2007-2013г. (ОП “РР”), за стойността 
на авансово плащане по т. 4.1 – в размер  до 1 401 136,41 лв. (един милион 
четиристотин и една хиляди, сто тридесет и шест лева и черитидесет и една 
стотинки) от договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161РО001/1.4-05/2009/004 за реализация на проект № BG161РО001-
1.4.05-0018 “Подобряване на физическата и жизнена среда в Община 
Варна”, в рамките на схема  за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG161РО001/1.4-05/2009 “Подкрепа за интегрирано и устойчиво 
развитие, чрез подобряване на градската среда”, 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 (ОПРР). 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 

 
 
2965-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/16/11.01.2011г., 
Общински съвет – Варна решава: 

2965-3-1. Община Варна да осигури собствен принос в размер на 
368 840,80 лв. (5% от общата стойност на проекта) за реализиране на проект 
BG161РО001-1.4.05-0018 “Подобряване на физическата и жизнена среда в 
община Варна”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна 



финансова помощ № BG161РО001/1.4-05/2009/004 от 16.07.2011г. в 
рамките на приоритена ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие”, 
Операция 1.4: “Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на  
ОП ”Регионално развитие”  2007-2013г. (ОПРР). 

2965-3-2. Средствата по решение №2964-3-1 да се осигурят от 
Бюджетите на Община Варна за 2011г.и 2012г. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 

 
 

 
Янко СТАНЕВ 
Само едно допълнение. Наистина, когато става въпрос дори при 

кандидатстване и в което условията притежава имоти е хубаво да се 
минава през комисията по “Собственост”, защото може да се намерят по-
положителни неща. Съгласен съм със забележката на г-н Симеонов. 
Въпреки, че всеки път това не се прави, аз знам по каква причина. 30 дни 
за кандидатстване. Да.  

 
Г-н Станев чете следващия проект за решение – т 3.10. 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Желаещи за изказвания имали? Колеги, режим на поименно 

гласуване.  
 
 
2966-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка 

с докладна записка от «Двореца на културата и спорта» ЕАД с вх. № РД11-
9200/24/12.01.2011г., Общински съвет – Варна отпуска финансови средства 
в размер на 155 000 лв на  «Двореца на културата и спорта» ЕАД за ремонт. 

Средствата да бъдат осигурени от Бюджета на Община Варна  за 
2011г. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 
 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, предлагам от 3.11.1 до 3.11.44, 

включително да бъдат гласувани анблок решенията, те са за отказ за 
освобождаване от заплащане дължима такса битови отпадъци на различни 
хора и фирми.  

 



Неделчо МИХАЙЛОВ 
Моля колегите, които са съгласни с предложението на председателя 

на комисията по “Финанси и бюджет” да гласуват.  
 
Резултати от гласуването: за - 33; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
Г-н Янко СТАНЕВ прочете всички проекти за решения, касаещи 

освобождаване от такса битови отпадъци. 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Чухте предложенията на председателя на комисията. Желаещи за 

изказвания? Процедура на поименно гласуване.  
 
Общински съвет-Варна приема следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

2967-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление  с вх. 
№ МД10-1200/4/03.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно – почивно дело” при 
Министерство на отбраната, представлявано от  Мария Симеонова Димчева 
– Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Военни клубове и 
военно – почивно дело” при Министерство на отбраната, адрес гр. София 
1000, бул. “Цар Освободител” № 7, чрез Йорданка Димитрова Йорданова – 
изпълняващ длъжността началник отдел на отдел “Североизточен”, адрес 
гр. Варна, к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, п.к. № 40 от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за периода  от 01.01.2011г. 
до  31.05.2011 г. и от 01.10.2011 г. до 31.12.2011г. за имоти, находящи се в 
гр. Варна, както следва: 

 - Х-л “Маяк” ДД 1740 
 - Х-л “Маяк” ДД 1742 
 - Х-л “Адмирал” ДД 1747 
 - Х-л “Фрегата” ДД 1744 

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



2968-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба - 
декларация с вх. № МД10-1700/5/03.12.2010 г. и поради липсата на 
доказателства, че имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна 
не освобождава “Банка Пиреос България” АД, представлявано от Юлиян 
Божидаров Недев - управител при “Банка Пиреос България” АД, клон 
Варна –Червен площад, с адрес гр. Варна, ул. “Княз Николаевич” № 6 от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имот, 
находящ се в гр. Варна, кв. “Виница”, ул. “Константин Павлов” № 22А, кв. 
4, УПИ ХХІІІ-577. 

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

2969-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с декларация с вх. 
№ ОС10-94.Ц/2/03.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Цецка 
Гергова Маринова,  от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Охрид” № 4, ет. 3, ап. 6. 

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

 
 

2970-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
ОС10-94.Р/7/03.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът не 
се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава Радка 
Върбанова Пенева от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Тодор Икономов” № 36, бл. 8, 
ет. 7, ап. 20. 

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

2971-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 



на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
РД10-94.Д/436/06.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Добринка 
Тодорова Димитрова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, р-н “Младост”, ул. “Младежка”, 
бл. 28, вх. “В”, ет. 4, ап. 42. 

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

2972-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
РД10-94.Д/436/06.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Димитър 
Кръстев Димитров от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, р-н “Младост”, ул. “Младежка”, бл. 
28, вх. “В”, ет. 4, ап. 42. 

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

2973-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
МД10-94.С/17/21.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотите 
не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава Стоянка 
Димитрова Владова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2011 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, както следва: 

- 3904161110009 - м-ст “Балъм дере” 
- 3904161110010 - м-ст “Балъм дере” 
- 3904161110011 - м-ст “Корията” ЗПЗ   
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 

2974-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 



на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
МД10-94.С/17/21.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотите 
не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава Любка 
Димитрова Шатова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, както следва:. 

- 3904161110009 - м-ст “Балъм дере” 
- 3904161110010 - м-ст “Балъм дере” 
- 3904161110011 - м-ст “Корията” ЗПЗ   
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 

2975-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
ОС10-1700/1/22.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотите не 
се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава “Обединена 
българска банка” АД, представлявано от Стилиян Петков Вътев – главен 
изпълнителен директор и Радка Иванова Тончева – изпълнителен директор, 
адрес гр. София, ул. “Света София” № 5 от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2011 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, както 
следва:  

 - Магазин, находящ се в гр. Варна, ул. “Зограф” № 21 
 - Студио 12, находящ се в гр. Варна, ул. “Зограф” № 21   

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

2976-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с декларация с вх. 
№ ОС10-1700/2/22.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
“Обединена българска банка” АД, представлявано от Стилиян Петков 
Вътев – главен изпълнителен директор и Радка Иванова Тончева, адрес гр. 
София, ул. “Света София” № 5 от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Пенчо Славейков” 
№ 42, представляващ център за красота.  

/Резултати от поименно явно гласуване 



за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 

2977-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
ОС10-2600/128/23.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотите 
не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава “И Ар 
Джи Капитал – 3 АДСИЦ”, представлявано от Анна Петрова Цанкова -  
Бонева – изпълнителен директор БАПМ ЕООД, адрес гр. София, ул. 
“Шипка” № 3 от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 
г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Орех” № 2, представляващ земя ПИ 
10135.3513.216 и три сгради 10135.3513.216.15, 10135.3513.216.19, 
10135.3513.216.23.  

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

2978- 3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
ОС10-2600/127/23.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотите 
не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
“Бългериън – Америкън Пропърти Мениджмънт” ЕООД, представлявано от 
Франк Л Бауър, чрез пълномощника му Цветомир Стоянчев Тодоров, адрес 
гр. София, ул. “Шипка” № 3 от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, представляващи част 
от две жилищни сгради с ателиета, офиси, гаражи и подземни гаражи  - ул. 
“Кирил Шиваров” № 9 (вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж) и на ул. “Селиолу” № 46 (вх. 
А и Б). 

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

2979-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
ОС10-2600/129/23.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотите 
не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
“Бългериън – Америкън Пропърти Мениджмънт” ЕООД,  чрез 



пълномощник Цветомир Стоянчев Тодоров, адрес гр. София, ул. “Шипка” 
№ 3 от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за 
имоти, находящи се в гр. Варна, по плана на СОП “Зеленика”, землище 
Галата, м-ст Токат Янъ, кв 4, УПИ ІV 61023. 

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

2980-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с декларация  с вх. 
№ МД10-94.А/9/27.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Александър Иванов Кюркчиев от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Иван Вазов” № 10, 
ет. 3, ап. 5. 

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

 
2981-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с декларация  с вх. 
№ МД10-94.А/9/27.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Десислава 
Страхилова Карамфилова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Иван Вазов” № 10, 
ет. 3, ап. 5. 

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

2982-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с декларация  с вх. 
№ РД10-94.А/419/27.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Анна Веселинова Новакова от заплащане на дължимата такса за битови 



отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Иван Драсов” № 3, 
ет. 3, ап. 4, ателие. 

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

2983-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с декларация  с вх. 
№ РД10-94.А/419/27.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Дора Илиева Новакова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Иван Драсов” № 3, 
ет. 3, ап. 4,  ателие. 

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

2984-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с жалба  с вх. № 
ОС10-94.Г/9/28.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът не 
се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Ганчо 
Василев Ганчев от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Осми Приморски полк” № 
137, вх. “В”, ап. 96. 

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

2985-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба  с вх. № 
МД10-94.Д/15/28.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Диана 
Василева Василева, чрез пълномощника й Димитричка Ташева Василева от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Братя Георгиевич” №  15, вх. Е, ап. 2. 

/Резултати от поименно явно гласуване 



за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 

2986-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление  с вх. 
№ РД10-94.Д/467/29.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Димитричка Наумова Гавадинова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, р-н “Младост”, 
бл. 132,вх. 5, ет.7, ап. 79.     

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

2987-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба  с вх. № 
ОС10-9100/77/29.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът не 
се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Апостол 
Костов Ангелов от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, м-ст “Манастира”, кв. 31, парцел 
ХVІ-1219. 

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

2988-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба  с вх. № 
ОС10-9100/77/29.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът не 
се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Диана 
Петрова Ангелова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, м-ст “Манастира”, кв. 31, парцел 
ХVІ-1219. 

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

 
 



2989-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба  с вх. № 
РД10-94.И/333/29.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Иванка 
Георгиева Костова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, р-н Аспарухово, ул. “Горна 
Студена” № 39. 

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

2990-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба  с вх. № 
РД10-94.И/333/29.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Никола 
Костов Георгиев от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, р-н Аспарухово, ул. “Горна 
Студена” № 39. 

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

2991-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с декларация  с вх. 
№ МД10-9901/3/06.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
“ДЕТЕЛИНА ТУР” ЕООД, представлявано от Румяна Неделчева Моневска, 
адрес гр. Созопол, ул. “Мусала” № 17 от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, р-н 
“Приморски”, м-ст “Свети Никола”, кв. 34, УПИ ІV-1773. 

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

2992-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 



на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление - 
декларация  с вх. № МД10-2600/50/07.12.2010 г. и поради липсата на 
доказателства, че имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна 
не освобождава “ДЕЛОВА СЕДМИЦА МЕДИА” ООД, представлявано от 
Константин Дилчев Василев – управител на “ДЕЛОВА СЕДМИЦА 
МЕДИА” ООД, адрес гр. София 1303, бул. “Инж. Иван Иванов” № 70, вх. Б 
от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имоти, 
находящи се в гр. Варна, р-н “Приморски”, м-ст “Хоризонт”, представляващ 
лозе и хавра. 

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

2993-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба  с вх. № 
ОС10-94.С/25/07.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът не 
се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Станка 
Иванова Симеонова - Кръстева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ж.к.  “Младост”, бл. 
107, вх. 5, ет. 8, ап. 62. 

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

2994-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба  с вх. № 
МД10-2600/51/10.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава “ДЖЕЙ 
МАК” ООД, представлявано от Джеймс Терънс Солт – управител на 
“ДЖЕЙ МАК” ООД, адрес ул. “Драган Цанков” № 4, офис 1, чрез 
пълномощника му адв. Панайот Куртев Панайотов от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. “Константин Иречек” № 5. 

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



2995-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с вх. 
№ РД10-94.С/485/13.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Сийка Димова Минева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, м-ст “Каракуш”, м-ст 
“Бозалъка”, м-ст “Ада тарла”. 

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

2996-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с вх. 
№ РД10-94.С/485/13.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Христо Димов Кехайов от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, м-ст “Каракуш”, м-ст 
“Бозалъка”, м-ст “Ада тарла”. 

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

2997-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с вх. 
№ РД10-94.С/485/13.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Стоян Димов Кехайов от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2011 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, м-ст “Каракуш”, м-ст 
“Бозалъка”, м-ст “Ада тарла”. 

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

2998-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 



РД10-94.Н/332/15.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Николай 
Христов Мушков от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Патриарх Ефтимий” № 19, 
магазин. 

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

2999-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с вх. 
№ МД10-2600/33/16.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
“Ученически отдих и спорт” ЕАД, Териториално звено “Експлоатация 
почивни бази” – Варна, представлявано от Николай Войнов – ръководител  
ТЗ ЕПБ Варна, адрес гр. Варна, ул. “Отец Паисий” № 36, ет. 1, ап. 97 от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имоти, 
находящи се в гр. Варна, както следва:  

1. Почивна база Велико Търново – кв. Галата 
2. Почивна база “Стария фар” Плевен – кв. “Галата” 
3. Почивна база к.к. “Св. Св. Константин и Елена” – к-с “Св. Св. 

Константин и Елена” 
4. Склад “Звездица” – с. Звездица 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 

3000-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с вх. 
№ РД10-94.П/254/17.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Павел Иванов Василев от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Дубровник”, бл. 
17, ет. 2, ап. 7. 

/Резултати от поименно явно гласуване 



за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 

3001-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с вх. 
№ РД10-94.П/254/17.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Павлина Иванова Василева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Дубровник”, бл. 
17, ет. 2, ап. 7. 

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

3002-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с вх. 
№ ОС10-94.К/19/30.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Калина 
Димчева Гаева от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Български орел” № 19, ателие. 

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

3003-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с вх. 
№ ОС10-94.В/25/30.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Вероника 
Георгиева Фурнаджиева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Дружба” № 26. 

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



3004-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с декларация с вх. 
№ МД10-9302/4/30.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Юлия 
Илиева Ботева от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, р-н “Аспарухово”, кв. “Прибой”, 
идентификатор 10135.5549.1585.1. 

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

3005-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с вх. 
№ ОС10-94.Т/11/30.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Тодорка Атанасова Фурнаджиева – управител на ЕООД “АЛДО – ЖВ” от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имоти, 
находящи се в гр. Варна, ж.к. “Чайка” 196, два магазина. 

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

3006-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
РД10-2600/1744/03.01.2011 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
“НИКСА” ООД, представлявано от инж. Красимир Нейчев Червенков – 
управител на “НИКСА” ООД, адрес гр. Варна, ул. “Тодор Влайков” № 2, вх. 
“Б”, ет. 1, ап. 1 от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, ул. “Тодор Влайков” № 2, 4, 6 и 
8, както следва: 

 - Ап. 3, ет. 2, вх. А 
 - Ап. 11, ет. 4, вх. А 
 - Ап. 13, ет.5, вх. А 
 - Ап. 18, ет. 6, вх. А 
 - Ап. 3, ет.3, вх. Б 
 - Ап. 4, ет. 3, вх. Б 



 - Ап. 8, ет. 4, вх. Б 
 - Ап. 12, ет. 4, вх. Б 
 - Ап. 18, ет. 5, вх. Б 
 - Ап. 24, ет. 6, вх. Б 
 - Ап. 25, ет. 6, вх. Б 
 - кабинет 2, ет. 2, вх. Б 
 - кафе – бар на трето ниво, ет. 2, вх. Б 
 - ателие 1, ет. 7, вх. Б 
 - гараж № 40 , партерен етаж 
 - паркоместа в подземен етаж с №№ 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 

23 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 

3007-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба – 
декларация с вх. № МД11-94.С/1/03.01.2011 г. и поради липсата на 
доказателства, че имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не 
освобождава Станка Мойнова Димитрова от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  р-н 
Приморски, ул.“Салтанат” № 71. 

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

3008-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба – 
декларация с вх. № МД11-94.С/1/03.01.2011 г. и поради липсата на 
доказателства, че имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не 
освобождава Тодор Иванов Димитров от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  р-н Приморски, 
ул.“Салтанат” № 71. 

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



3009-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с декларация с вх. 
№ РД10-2600/1741/03.01.2011 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
“Рогачево естейт” ЕООД, представлявано от Андрей Валентинович Орехов, 
адрес гр. Варна, ул. “Даме Груев” № 24, офис 1 от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  кв. 
Виница, м-ст Манастирски рид, имот № 2223. 

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

3010-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
ОС10-94.Н/29/30.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът не 
се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Надежда 
Йорданова Атанасова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна,   ул.“Горазд” № 2. 

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

 

 
 
 Янко СТАНЕВ 
Още една точка. Сега, колеги последната точка, това са измененията 

в Наредбата за определяне размера на местни данъци и цени на услуги на 
територията на Община Варна. Има ли нужда да я чета или направо на 
дебата, защото всичко е ясно. Давай на дебата. Има едно предложение сега 
направеното в началото от Донева.  

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Г-н Начков.   
 
Пламен НАЧКОВ 
Това, което администрацията предлага и какво е предложението на г-

жа Донева, за да се види каква е разликата и тогава вече, ако има 
изказващи се да ... 

 
 



Неделчо МИХАЙЛОВ 
Да. Моля ви, без диалогов режим. Има официално процедурно 

предложение, което ... 
 
Пламен НАЧКОВ 
Вие сте запознат, но има хора, които не са запознати.  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
... което ще бъде подложено на гласуване. Моля, който е съгласен с 

предложението на г-н Начков да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за - 30; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
Г-н председател, моля запознайте ... 

 
 Янко СТАНЕВ 
Уважаеми колеги, колежката Донева предлага в раздела 

“Туристически данък”, дефакто това е предложението, после ще кажа 
предложението, в раздела “Туристически данък”, тъй като ние не можем да 
... в чл. 56 не може да променим т. 6, тя е за този месец е закована в закона, 
от  01.01.2011 г. размера на данъка предлага тя с 20% да бъде понижен, 
което вие можете да си направите сметка, можем да го запишем с 
абсолютни цифри, можем да го запишем и с процент. Това го прави на база 
на едно наше решение от миналата година, което е свързано с размера на 
тогавашната туристическа такса, взето мисля, че юни или юли месец. Да, 
до 30 юни, тъй като то важи за следващата година само ако се вземе преди 
30 юни. Това е предложението на г-жа Донева. Фактически, част от това 
предложение е свързано основно с претенциите на част от гилдията, че 
изключително много се повишава тежестта на туристически данък с 
размер с абсолютната нетна стойност на начина, по който бяхме 
формулирали туристическата такса. Пред мен са прогнозите на 
администрацията. За тази година и вие преди малко гласувахте бюджета, 
където 3,8 мил. за 2010 г. писахме в отчета, чеса приходите за 
туристическата такса, а 3,5 мил. за 2011 г. сме прогнозирал;и приходите по 
данъка с първия месец, който е. Сега, може ли г-н Начков да довърша? Не. 
От тук нататък при прогнозите при новия закон, който както вие знаете 
предвижда 30% задължително задължително се плаща, а нагоре от 30% 
нататък на базата на фактическата регистрирана запълняемост, ако 
направим едни изчисления за цялата леглова база, тук включително имам и 
на колегите вече от хотелиерите изчисленията, но няма как да ги проверим 
за толкова кратко време. То излиза, че при 100% запълняемост при това, 
което се предлага, при 100%, значи това 30% в закона го взимаме 



задължително и останалите 70% се декларират при 100%, когато тук 
никога не сме имали максималните обеми сме достигали 70 – 80%, 90% на 
луксозните. 4 306 305 лв. ще бъдат приходите при 100%. Това, което мен 
ме притеснява и колегите от финансовите отдели, е че тази цифра е 
нереална, тъй като тя не може да се доближи до такава отчетност. И затова 
ние предложихме във връзка със закона тази сума и на финансовата 
комисия гласувахме тази сума. Предложението на г-жа Донева има връзка 
с логиката на онова решение, което бяхме взели. Аз така я разбрах, когато 
тя се аргументира пред нас преди това.  

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Г-н Начков, имате думата, заповядайте.               
        
Пламен НАЧКОВ 
След като се запознах с това, което г-н Станев каза и предложението 

на г-жа Донева, нещата обаче в случая се разделят не по начина, по който 
се изчисляват тук, като прогнозна сума на 100%, защото нищо няма на 
100%, нали. Важно е друго обстоятелство, че при 3,8 събрани в 2010 г. ние 
планираме 3,5. Но пък завишаваме таксата, данъка ... 

 
 Янко СТАНЕВ 
Оставяме старата.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Нека да се доизкажа. Затова, за да бъдем последователни ... Значи 

има едно прието решение лятото, юни месец мисля беше, за 
туристическата такса. Тази такса вече е договорена в туристическите 
пакети на борсите, които са проведени. Хотелиерите разчитат, че това са 
парите, които те трябваше да внесат на база на леглодните, защото там 
начинът на изплащане на туристическа такса беше съвсем друг, на заето 
легло. В случая, за да не повишаваме тежестта на туристическия данък е 
по-хубаво според мен да се съобразим с предложението на гилдията, като 
никой не е ясно каква ще е интензивността на сезона, каква 
продължителност ще има и дали ще бъде в рамките на 40 или 50% 
заетостта, а изчисленията ще покажат друго. Допълнителна тежест, която 
идва за хотелиерите е данъкът върху недвижимите имоти, който до сега се 
изчисляваше на отчетната стойност, а сега е върху данъчната оценка. И 
фактически допълнителния разход, който се очертава на хотелиерите, той в 
момента не им е разчетен в пакетите и променяйки и данъка тежестта и 
възможността да го изплатят става вече по-трудно контролируема. Затова 
аз ви предлагам с нищо заложената сума от 3,5 мил. не е заплашена от 
изпълнение, ако ние ... Да.  

 



 Янко СТАНЕВ 
От изпълнение изобщо не е заплашена. Няма да се изпълни изобщо 

... 
 
Пламен НАЧКОВ 
Не е заплашена в положителен размер от изпълнение, ако приложим, 

ако приемем предложението на г-жа Донева.  
 
 Янко СТАНЕВ 
Аз искам ... искам да кажа нещо .... 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Благодаря на г-н Начков.  
 
 Янко СТАНЕВ 
... за взетите решения накрая, както трябва. Вижте сега. Няколко 

прости цифри. Значи имате заетост за 2008 г. на леглата средно на база 365 
дни в проценти максималното декларирано тогава е 26% и то в курортния 
комплекс “Св. Константин и Елена”, за “Златни пясъци” е 22%, няма да 
цитирам другите курорти в България, които не ни интересуват. Това е 
официално от, така. За 2009 г. заетостта н леглата в проценти на база пак 
365 дни е 24% в “Св. Константин и Елена”, нали, и 18% в “Златни пясъци”, 
8% “Елените”, където са убили рибата, нали естествено и т.н. По тия 
цифри мога да си направя сметката какво се утежнява, да в категория пет 
звезди съм наясно съчетано с данъка за какво става въпрос, но аз не 
приемам едни изчисления, които на око взимат 20% от данъка, защото това 
ще направи следните промени в цифричките. Ако в нашето предложение 
имаме 0,70 лв. за нощувка, 70 ст. за нощувка, колкото е при запазването на 
размера на туристическия данък, хайде само за данък ще говорим, сега тук 
се предлага с 20 ст. по-малко. Това даже е 32 – 33%. Да. Второто, което е 
три звезди от 0,80, колкото е нашето предложение предлага 0,60, вечер 
тука е 30%. И т.н., аз мисля, че това е много ... Вижте казвам го, като ... Не 
ми пука от това кой хотелиер какво си мисли и кой се сърди. Смятам, че 
този въпрос трябва да се обсъди сериозно, да седнат съюзът на 
хотелиерите, да седнат асоциацията, да седне с нашите експерти и да го 
говорят, защото не така в последния момент, в 90мин. да се слагат тука на 
масата едно контра предложение, което го няма в бюджета. Или тогава, 
това което сме правили, някакви междинни варианти, в които хем да не се 
сгърчи много бюджета, хем нали да направим един добър жест, пък бил 
той и политически.  

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Моля ви, ако обичате г-н Начков. 



 
 Янко СТАНЕВ 
Затова моето лично предложение, г-н председател ...Ей къде е. 

Добре, дайте разчет.  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Сега аз искам да взема думата в момента. Първо, моля ви наистина 

без диалогов режим и без микрофоните. Г-н Станев, ако обичате. Искам да 
кажа нещо на колегите, които не знам дали са вникнали точно в текста, че 
тук става въпрос за промяна единствено, доста сериозна промяна на 
правилника и до колкото разбирам, г-жо Донева, разликата в това, което е 
предложено от комисията касае, ако не се лъжа чл. 56, ако трябва да бъдем 
точни. Това е всъщност промяната, която Вие желаете. Чл. 56, т.6 и т. 7.  

 
 Янко СТАНЕВ 
Точка 7 само, т. 6 не може да бъде.  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Добре, извинете за ... Бихте ли ... Тъй като ще продължа явно и двете, 

двата варианта на този текст, който оформя този правилник с новото 
понятие туристически данък, това нещо просто трябва да се вербализира.  

 
 Янко СТАНЕВ 
Разликата в това, което предлага г-жа Донева и всъщност не г-жа 

Донева, въпреки, че аз .... 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Вие сте конкретен носител. 
 
 Янко СТАНЕВ 
Да не са 20% сумите. Добре. Така. Значи има две предложения до 

този момент. Едното е нашето, 70 ст. първа и втора, трета категория – 80, 
четвърта – 1,10, всичко това е на нощувка, пета – 2 лв. за нощувка. 
Направете си сметка дали е много. Другото предложение е 1,60 за пет 
звезди, сложете го срещу 2 лв., 0, 90 ст. срещу четири звезди, 0,60 ст. 
срещу три звезди и срещу една и две звезди – 0, 50ст. Това е с двете 
алтернативи, като цифрички. Аз съм на мнение, че трябва да подкрепим 
становището на администрацията, на експертите на администрацията.  

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Така. На лице са при нас две предложения. Първо ще гласуваме 

предложението на общинската администрация. Простете за грешката, 
първо ще гласуваме предложението на г-жа Донева. Чисто формално е 



логиката така, защото интересно, кое по-отдалечено във времето и как 
гледаме във времето. Аз бих могъл да споря по този въпрос. Защото аз бих 
могъл да кажа, че по-отдалечено във времето назад е предложението на 
Снежана Донева или общинската администрация, зависи от гледната точка 
към кое време гледаме. Гласуваме предложението на г-жа Снежана 
Донева.  

 
Иван НЕДЯЛКОВ  
Лелееее ... 
 
 Янко СТАНЕВ 
Ама цяло решение на комисията по “Финанси и бюджет” имаше, там 

никой от вас не се изказа, какво се случи за два дена, кой бръмна, кой се 
разходи толкова бързо между вас. Аз да не съм балама. Хайдее.. Стоя в 
сайта два месеца предложението. 
 

Неделчо МИХАЙЛОВ 
Г-н Недялков, искате да промените вота си ли?  Иван Недялков – 

против. Предполагам, че е настъпило просветление у Вас. В един 
определен момент.  

В процедура на броене сме в момента, ако обичате г-н Симов.  
  
 Гласува се предложението на госпожа Снежана Донева. 
 
(1) Считано от 1 февруари 2011 г. размерът на данъка се определя, 
както следва: 
1. категория 1 и 2 звезди – 0,50 лв. за нощувка; 
2. категория 3 звезди –       0,60 лв. за нощувка; 
3. категория 4 звезди –       0,90 лв. за нощувка; 
4. категория 5 звезди –       1,60 лв. за нощувка. 
 

Резултати от гласуването: за - 31; против - 5; въздържали се – 1; 
отсъстващи - 14, предложението се приема. 

 
 Янко СТАНЕВ 
Тогава ще предложа ... 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 

 Заповядайте г-н Симов, процедура право на отрицателен вот.  
 
 Красимир СИМОВ 
 Колеги, точно това се опитах преди малко, когато гласувахме 
бюджета да ви кажа, че когато нещата не минават през комисии, когато не 



минават през един обществен дебат, където да бъдат страната, което касае, 
както в случая хотелиерите и слава богу, че доста хотелиери има в нашия 
Общински съвет, за да по един или друг начин нещата да се променят. 
Разбирате ........, защото това предложение е взето на база разговори на 
комисията, решение на Общински съвет и ............. през политическия 
бизнес за тази година. Но колеги, вие говорите за 20%, ние в момента 
намалихме над 30%. Ама вие го ..., значи ето до какво води едно решение, 
което е от два дена на сесия директно. Затова аз така или иначе гласувам 
против това да се внасят нещата директно на общинска сесия, за това бях 
против.  
 

 Янко СТАНЕВ 
 Оспорвам гласуването.  
 

Неделчо МИХАЙЛОВ 
 Благодаря на г-н Симов.  
 

 Янко СТАНЕВ 
 Ще го оспоря гласуването, аз още когато ви казах, когато ви зачетох 
цифрите ви обясних, 45 – 30, там Влади ми подсказваше процентите .... 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 

 Човек, до къде я докарахме?  
 

 Янко СТАНЕВ 
 Оспорвам гласуването.  
 
 Орлин СИМЕОНОВ 
 При 37 как ще го оспорвате поименно гласуване? Колега Станев, 
поименното ... Колега Станев ... Не може да се оспори. Ето даже .... 
 

 Янко СТАНЕВ 
 А бе може всичко.  
 
 Орлин СИМЕОНОВ 
 ... Пламен Андреев казва, че не може да се оспорва.  
 

Янко СТАНЕВ 
 Виж, виж. Нека да кажа. Да, аз знам кой .... Аз пък предлагам тогава, 
понеже предложението на г-н Начков по същество не съдържаше цифри, а 
беше допълнение към предложението на г-жа Донева само за 20%, 
предлагам точно това да се гласува. Да възложим на администрацията да 



гласува размера на данъка с равен на туристическата такса. Която сме 
намалили с 20%. Ето  ви предложение.  
 
 Орлин СИМЕОНОВ 
 Г-н председател, ще продължаваме ли времето или ... 
 

Неделчо МИХАЙЛОВ 
Оставих ви, извинявайте колеги, оставих ви, понеже гласуването 

беше свързано с леко напрежение, оставих ви за изпускане на клапата, но 
моля ви от тук нататък няма да позволя никой да говори, без да вземе 
думата. Нека да уважаваме сами пр5авилника, който сами сме си създали 
все пак.  

 
 Янко СТАНЕВ 
..... г-н Начков, който излезе, да бъде равен размера на туристическия 

данък спрямо размерите на туристическата такса. Кое гласувахте? 20% или 
цифрите? Кое от двете неща гласувахте? Не, не. Искам да питам. Г-жа 
Донев.     
   

Неделчо МИХАЙЛОВ 
 Добре, г-н Станев, благодаря Ви. 
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Това не са мои цифрички, г-н Станев. Това са цифрички, които са 
разгледани в комисията заедно с туристическия бранш.  
 

 Янко СТАНЕВ 
 В коя комисия? 
 
 Снежана ДОНЕВА 
  В комисията, която миналата година приехме тия цифрички, както 
Вие ги казахте. 
 

 Янко СТАНЕВ 
 Ама тия цифрички не са 20%.  
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Комисията го прие и Общинския съвет - 36 го гласуваха.  
 

Неделчо МИХАЙЛОВ 
 Проекто – решенията по постоянната комисия “Финанси и бюджет” 
приключиха. Следва ...  
 



 Янко СТАНЕВ 
 Не, аз не се ... не са приключили. Толкова лесно не можете да се 
отървете. Спокойно бе! Спокойно. Значи така не става с бързане на коляно 
и с прекалено олицетворение на демокрацията. Аз искам да кажа две 
думички. Като изключа, уважаеми г-н председател, уважаем г-н кмете, 
имам правото, като председател, тъй като сигурно този мандат това е 
последният бюджет, който правим със сигурност, дано да не е и някоя 
голяма актуализация. Искам да кажа няколко думи. С изключение на 
последния въпрос бях искрено щастлив от липсата на тежък популизъм, 
който съпровождаше обикновено гласуванията в Общинския съвет и в 
моята комисия. Колеги аз искрено ви благодаря за това, че тази година 
много мъжествено се държахте и нямаше онези традиционни раздувания 
на разходната част на бюджета, които съпровождаха всяко ведно заседание 
на предишното подготвяне на бюджета. По същия начин искам да 
благодаря и на администрацията, не знам по какъв начин се 
дисциплинираха, но така или иначе направиха този стегнат бюджет. 
Специално обаче искам да благодаря на екипа на дирекция “Финанси и 
бюджет” и на г-жа Господинова, защото знам, защото знам, защото видях 
какво означава един екип да подготви цифри в такива бързи срокове, за да 
бъдем първата община от голям размер, от голям мащаб, която си приема 
бюджета, приема си всички нормативни документи, съобразява ги с 
министерството на финансите. За това ще поднеса едни цветя на г-жа 
Господинова от ваше име, ще благодаря на г-н кмета, вероятно и той ще 
иска да каже нещо в наша заслуга, но наистина смятам, че ако туй нещо 
накрая не бяхте го, сега да не оставам само хубаво да кажа, ако не бяхте 
гласували туй на края щеше да бъде най-хубавата сесия за приемане на 
бюджет, на която съм присъствал. Гласувах всичко аз. Цялата наредба я 
гласувахме поименно. Добре. Г-н Начков, г-н председател, тогава ще 
направя още две предложения, г-н Начков разрешава. Аз забравих, че 50 
години опит, 120 години партия, забравих, че сте по процедурите. Аз съм 
по практиката. Аз болният, като умрял с подобрение не ми харесва.  
 

Неделчо МИХАЙЛОВ 
 Моля ви, престанете с тоя диалогов режим. Има още нещо, което 
трябва да се приеме като проекто – решение.  
 

 Янко СТАНЕВ 
 Предлагам г-н председател да подложите целия, всички изменения 
на допълнения в наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Варна съдържащи се в приложение 3.12. Като до 
този момент единствената промяна, което е направена е промяната на 
туристическата такса.  
 



Неделчо МИХАЙЛОВ 
 Такава беше и моята първоначална мисъл, г-н председател на 
комисията, да се вербализира предложението, за да няма яснота или 
неяснота за някого. И така сега ... Моля Ви г-жо Донева. Ако обичате, моля 
ви. Моля за тишина. Който е за предложението на постоянната комисия по 
“Финанси и бюджет” касаещ туристическия данък с поправката дадена по 
предложение на г-жа Донева, процедура на поименно гласуване. Г-н 
Симов, моето уважение към Вашия целеви председател, но моля Ви 
оставете ме да си свърша работата, както трябва, за да няма обжалване 
после.  
 

 Янко СТАНЕВ 
 Резултата! Ама и аз имам файда, моят данък по-малък бе. Вие каква 
файда имате?  
 

3011-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.1, ал. 2 от ЗМДТ 
във връзка с § 25, ал. 1 и   § 26 от ЗИД на ЗМДТ (ДВ,  бр. 98 от 14.12.2010 
г.) и по  предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
9302/14/11.01.2011г.,Общински съвет – Варна приема следните изменения и 
допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Варна: 

 
§ 1. В чл. 2 се създават нови точки 7 и 8: 
7. Туристически данък. 
8. Други местни данъци, определени със закон. 
 
§ 2. В чл. 6, ал. 4 се отменя. 
§ 3. В чл. 7 се правят следните допълнения: 
1. В  ал. 2 накрая се добавя „или съответната част от него”. 
2.  Създава се нова алинея 5: 
(5) За имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е 

лицето, на което имотът е предоставен за управление. 
 
§ 4. В чл. 9, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения: 
1. в брой в касите на общината, находящи се на: 
- бул. „Сливница” № 191; 
- ул. „Ген. Колев” № 92, ет. 1 /сградата на район „Приморски”/; 
- бул. „Съборни” № 15; 
- кв. „Аспарухово” – ул. „Искър” № 40 /зад IV РПУ/; 
- бул. „Вл. Варненчик” бл. 10; 
- в магазин „Била” до Кооперативен пазар. 
 
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения: 



1. Ал. 1 се изменя така: 
(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в 

следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за 
която е дължим. 

2. Ал. 2 се изменя така: 
(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави 

отстъпка 5 на сто. 
 
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения: 
1. Ал. 1 се изменя така: 
(1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-

високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно 
Приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси, а за жилищните 
имоти – данъчната им оценка съгласно Приложение № 2 към Закона за 
местните данъци и такси. 

2. Ал. 3 се изменя така: 
(3) Данъчната оценка на имотите по чл. 7, ал. 2, върху които са построени 

сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по Приложение № 2 
към Закона за местните данъци и такси. 

 
§ 7. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Ал. 3 се изменя така: 
(3) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са 

регистрирани за движение в страната. 
2. Създава се нова ал. 6 със следното съдържание: 
(6) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при 

придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по 
давност. 

 
§ 8. Чл. 33 се допълва така: 
Чл. 33. Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в 

левове в момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност – към 
момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който 
подлежи на вписване. Имуществото се оценява по реда на чл. 46, ал. 2 от 
Закона за местните данъци и такси. 

 
§ 9. В чл. 36, ал. 2 се правят следните изменения: 
(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, 

ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни 
средства, а в случаите по чл. 31, ал. 6 – към момента на издаване на акта, 
удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване. 

 
§ 10. Чл. 40, ал. 12 се  допълва, както следва: 



(12) Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория L7e  по 
Закона за движение по пътищата е в размер на 125 лв. 

 
§ 11. Чл. 45, ал.1 се изменя така: 
(2) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в 

следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за 
която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година 
се прави отстъпка 5 на сто. Данъкът се заплаща по начините, описани в чл. 
9. 

 
§ 12. Чл.51, ал. 1, т.2 се изменя така: 
2.   физическите лица, включително едноличните търговци, които 

извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида 
патентна дейност от посочените в т.      1-36 от Приложение № 4 към Закона 
за местните данъци и такси, заплащат патентния данък само за тази 
дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване 
на повече от три дейности облекчението не се прилага. 
 
§ 13. Създава се нов раздел VI със следното съдържание: 

 
РАЗДЕЛ VI 

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 
Чл. 56. (1) С туристически данък се облагат нощувките. 
(3)  Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. 
(4) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на общината по 
местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по 
смисъла на Закона за туризма. 
(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на 
всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна 
година. 
(6) Декларацията по ал. 4 не се подава за предоставените нощувки през 
2010 г. 
(7) Размерът на туристическия данък за м. януари 2011 г. се определя, 
както следва: 
1. категория 1 звезда –           0,60 лв. за нощувка; 
2. категория 2 звезди –           0,80 лв. за нощувка; 
3. категория 3, 4 и 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка. 
(8) Считано от 1 февруари 2011 г. размерът на данъка се определя, 
както следва: 
5. категория 1 и 2 звезди – 0,50 лв. за нощувка; 
6. категория 3 звезди –       0,60 лв. за нощувка; 
7. категория 4 звезди –       0,90 лв. за нощувка; 
8. категория 5 звезди –       1,60 лв. за нощувка. 



Чл. 57. Размерът на дължимия туристически данък за всеки календарен 
месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се 
умножи по размера на данъка по чл. 56, ал. 6, респ. чл. 56, ал. 7. 
Чл. 58. Дължимият данък по чл. 57 се внася от данъчно задължените лица 
до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени 
нощувките. 
Чл. 59. Когато сборът на данъка по чл. 57 за календарната година е по-
малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет на средството 
за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно 
задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение 
на средството за подслон или мястото за настаняване   до   1 март на 
следващата календарна година, независимо дали обектът се използва. 
Чл. 60. Разликата по чл. 59 се определя по реда, предвиден в чл. 61с, ал. 5 от 
Закона за местните данъци и такси. 
Чл. 61. Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон 
и местата за настаняване, в срок до 1 март 2011 г. подават писмена 
декларация с информация за броя на леглата в средството за подслон или 
мястото за настаняване пред категоризиращия орган по чл. 52 от Закона за 
туризма. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 
 
 
 
 Янко СТАНЕВ 
И едно предложение на комисията по “Финанси бюджет”, което съм 

пропуснал.  
Това нещо е необходимо да се подпише и от председателя на 

Общински съвет, за първи път в новата практика на Министерски съвет, за 
да може да бъде одобрен.  

Нали ти казах да дойдеш в моята листа. Ама който говори.  
                

Неделчо МИХАЙЛОВ 
 Моля, който е съгласен с така направеното предложение да гласува.  
 

3012-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302(162)28.12.2010 
г., Общински съвет - Варна одобрява Междинната оценка на “Общинския 
план за развитие 2007-2013” на Община Варна за периода 2007-2010г., 
съгласно приложение. 

/за-27, против-0, въздържали се-0/ 
 



Благодаря на д-р Станев.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н кмета поиска думата за няколко слова. Заповядайте г-н 

Йорданов.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Много кратки, много сърдечни, действително от сърце. 

Непреднамерена искрена благодарност за всички онези, които извървяха 
този кратък, като време, но изпълнен с много трудности път към 
приемането на бюджета днес. Приключвам с това, че преди години 
попаднали в гр. Варна туристи от други страни са заставали пред сградата 
на общината с усещането, че застават пред хотел с учудването, че той е 
затворен. Днес, това тяхно усещане намери своето потвърждение. Намери 
своето обяснение, защо хората не случайно са заставали пред затворените 
врати на Община Варна с усещането, че стават пред хотел. Последно, най-
последно. Истинско удоволствие за мен беше да видя да гласуват за това 
предложение хора, които бяха против бюджета въобще. Това също беше 
интересно да се наблюдава, защото, ако не можеш да го събориш, то 
трябва да направиш опит да го намалиш в абсолютни размери. Но честито 
на всички ни. Да си пожелаем успех и в спазването и в изпълнението на 
бюджета. Благодаря ви още веднъж.    

 
Николай АПОСТОЛОВ 

 Благодаря на г-н кмета. Поради изчерпване на точката по “Финанси 
и бюджет” преминаваме към точка четвърта в дневния ред.  

                   
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІV. 

По точка  четвърта от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Здравеопазване” относно: 
 4.1 - учредяване на търговско дружество с ограничена отговорност 
“АМБУЛАТОРИЯ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „БЕЛОДРОБЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 
ВАРНА” ЕООД 
         

Докл.: д-р И.Митковски - председател ПК 
 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Точката, която беше предложена от д-р Митковски касае диспансера 

по белодробни заболявания. Заповядате д-р Митковски.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Става дума за разкриване на 

медицински център към Специализираната болница за активно лечение по 
пневмо – физиатрични заболявания Варна. Във Варна се утвърди 
практиката към специализираните лечебни заведения да се разкриват 
медицински центрове. По този начин според мен, а и според комисията по 
“Здравеопазване” до голяма степен се подпомага лечението и се затваря 
кръга на лечение на пациенти със специфични заболявания. И по този 
начин лекарите, които ги лекуват в тези специализирани лечебни заведения 
ще могат да продължат лечението им и наблюдението им вече в извън 
болнична обстановка.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги? От колегите, които пушат пред 

залата, мнения и съображения? Влизайки колегите казват, че няма мнения и 
съображения, но има поименно гласуване, затова ще помоля общинските 
съветници бързо да приключат с цигарите и да преминем в режим на 
поименно гласуване, тъй като трябва да им чувам вота. Поименно 
гласуване. Още веднъж два пъти ще го повторя. Поименно гласуване, 
колеги. Те всичките там бе. И Янко, той сега я запали. Колеги, очаквам ви 
за поименното гласуване.  

 
 Общ брой присъстващи общински съветници –33 

 Общински съвет – Варна прие следните 



Р Е Ш Е Н И Я : 

 3013-4. 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, във връзка с 
предложение от управителя на „СБАЛПФЗ-Варна” ЕООД с вх. № ОС10-
9903/45/06.12.2010г., Общински съвет – Варна  в качеството си на 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на  
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 
ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ВАРНА” ЕООД решава да 
бъде учредено търговско дружество с ограничена отговорност 
“АМБУЛАТОРИЯ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „БЕЛОДРОБЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 
ВАРНА” ЕООД, при следните условия: 

1. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 
ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ВАРНА” да учреди по реда 
на ЗЛЗ търговско дружество с ограничена отговорност, представляващо 
лечебно заведение за извънболнична помощ: амбулатория за 
специализирана медицинска помощ- медицински център с едноличен 
собственик на капитала „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ВАРНА” 
ЕООД,  при следните условия: 

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ: “АМБУЛАТОРИЯ МЕДИЦИНСКИ 
ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 
„БЕЛОДРОБЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА” ЕООД; 

1.2. Седалището и адреса на управлението на дружеството е: 
гр.Варна, ул.  “Мануш войвода” 11а. 

1.3. Предмет на дейност на медицинския център – амбулаторен 
прием в кабинетите на центъра, диагностика, лечение диспансеризация, 
консултации, профилактика, предписване на лекарства, лаборатирни 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. 

1.4.  Капиталът на дружеството е в размер на 100 лв. лева, 
разпределен на 100 / сто/ дяла с номинална стойност от по 1 (един) лев.  

1.5. Дружеството се учредява за неопределен срок. 
1.6. Приема Устав /учредителен акт/ на дружеството. 
1.7. Управител на дружеството до провеждане на конкурс е д-р 

БОРЯН СИМЕОНОВ ИВАНОВ. 
 Изпълнението на настоящото решение  да се възложи на  Управителя 

на СБАЛПФЗ-Варна”  ЕООД.    
/Резултати от поименно явно гласуване 



за-33, против-0, въздържали се-0, отсъстват-18/ 
 
 
   3014-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 60, ал. 1 от АПК, предвид обстоятелството, че регистрацията на 
“АМБУЛАТОРИЯ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „БЕЛОДРОБЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 
ВАРНА” ЕООД  е наложителна, тъй като неспазването на сроковете за 
регистрация пред Министерството на здравеопазването би довело до 
значителна и трудно поправима вреда с оглед здравето на пациентите, както 
и забавянето на регистрацията би довело до невъзможност за сключване на 
договор с РЗОК-Варна, Общински съвет – Варна допуска предварително 
изпълнение на решенията, относно регистрацията на “АМБУЛАТОРИЯ 
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ „БЕЛОДРОБЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА” ЕООД 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-33, против-0, въздържали се-0, отсъстват-18/ 

 
 
 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред. 



V. 
 

 По точка пета от дневния ред 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от 

комисията по “Приватизация и следприватизационен контрол”: 
5.1 - приемане на отчет за изпълнението на Годишния план за 

приватизация за 2010 г.  
 5.2 - приемане на Годишен план за приватизация за 2011 г. 
         

Докл.: Т.Трендафилова-председател Комисия 
по приватизация и следприватизационен 
контрол 

 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Давам думата на г-жа Теодора Трендафилова. Заповядайте.  
 
 
Общ брой присъстващи общински съветници –34 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

3015-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от  ЗМСМА,  
Общински съвет – Варна приема  „Отчет за изпълнението на Годишен план 
за приватизация за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.”, съгласно 
приложение. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0, въздържали се-0, отсъстват-17/ 

 
 

3016-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от  ЗМСМА и чл. 6, ал. 
2 от ЗПСК,  Общински съвет – Варна приема „Годишен план за 
приватизация за  2011 г.”, съгласно приложение. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-33, против-0, въздържали се-0, отсъстват-18/ 
 
 
Преминаваме към точка шеста от дневния ред.  
 



VІ. 
 

 По точка шеста от дневния ред. 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от 

комисията по “„Архитектура, строителство, устройство, организация и 
развитие на територията на общината и населените места” относно: 

6.1 - одобряване на План за регулация и застрояване за УПИ 
10135.2043.257 “за гробищен парк” по кадастралната карта на район 
“Приморски”, м-ст “Кара тепе”, землище “Виница”, гр. Варна 

6.2 - възлагане на Кмета на Община Варна да проведе процедура за 
определяне на терени за гробищни паркове на територията на Община 
Варна,  с цел дългосрочно решаване на проблема. 

6.3 - одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен 
план /ПП/ за обект: “Кабелна линия 20 кV (за електрозахранване на 
трафопост в УПИ VІІ-993-1021, кв. 28 /през ПИ 060010 по КВС на 
землище с. Тополи, община Варна”. 

6.4 - одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен 
план /ПП/ за обект: “Кабелно захранване за БКТП 800 кVА 20/0,4 кV от 
РОМзК на съществуващ желязорешетъчен стълб на въздушен 
електропровод 20 кV, извод “Етър” в ПИ 032078 по КВС на землище с. 
Тополи, община Варна”. 
         

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

 
 
 
Г-н Владимир ТОНЕВ чете проекта за решение. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги? Г-н Симов, заповядайте, докато г-н 

Симов говори ще помоля колегите да влязат в залата, гласуванията са явни. 
Няма да стане само с чуване на гласове. Заповядайте. 

 
Красимир СИМОВ 
Колеги, смятам, че на втората комисия имаме решение на Общински 

съвет, които отхвърля предложение за направата на гробищен парк там. 
Втори път се внася това нещо, на комисията аз изложих достатъчно 
аргументи в различни посоки. Първо, не спазвайки 300 метровата 
санитарна зона, която е задължителна, както за строеж, така и за направата 
на гробище и за която показах документа, която РИОКОЗ Варна е 
отхвърлило поради този аргумент направата на ПУП. Това е първото, а 
второто, доказах ви, че и броя на жителите, които ще обслужват това 



гробище по нормативите наредба номер 21, по нормативите на тази 
наредба за 2,70 м. за жител, три пъти по-голям трябва да бъде терена, за да 
бъде направено гробище в този район. Въпреки това имаше мнозинство, 
което гласува за и затова влезе днес в дневния ред. Колеги, за всички 
смятам, че тогава стана ясно, че е взет един терен от нуждата, не казвам, че 
няма нужда и че не трябва да има гробище, и за “Виница”, и за 
”Владиславово”, и за “Младост” и за доста други райони, защото това е 
един проблем, който ние тепърва ще го догонваме във времето, но този 
терен е взет и по някакъв начин са обединени определени институции, 
които отговарят да го адаптират за нуждите на гробищен парк, което и ние 
продължаваме да правим в момента. Може във времето да се получи нещо, 
което да прилича на гробищен парк с много, много средства, които смятам, 
че Община Варна на този етап не може да си позволи. Затова имаше 
предложение още тогава да се търсят терени, които да решат по-
кардинално нещата за гробищен парк.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други мнения и съображения? Заповядайте г-н Липчев.     
  

 
Петър ЛИПЧЕВ 
.............., но това което видях, искам да ви покажа къде се разполага 

и къде се намира гробищният парк, а .... не знам може би това ли е най-
доброто решение? Според мен това е най-лошото решение за гробищен 
парк на Виница, което в момента ни се предлага да гласуваме. Ще си 
позволя само да ви покажа оттук картата и формата. Това е разположено от 
разклона за “бар Наздраве” по пътя за “Аладжа манастир” или за природен 
парк “Златни пясъци” и има вид на ... теренът е като на една сплескана 
осмица покрай  пътя. Денивелацията е около 15 метра, теренът е около 
30дка, състои се от три зони. Имаме зона “А”, която е около 3-4 дка, 
където целият терен е залесена територия. В зона “А”, трябва да се изсекат 
дърветата на 100%, в зона “Б”, който представлява около 17дка, там е на 
50% може да се изсекат дърветата, а в зона “В”, където е 12 дка, 100% 
трябва да се запазят дърветата. Значи средно се получава на тази 
територия, че трябва да се запазят дърветата от около 70%, ако сложим и 
денивелацията, която е около 15 метра – ефективността на това 
мероприятие е минимална. В същото време в момента във “Виница” има 
доста пустеещи  ниви. Пак го казвам, казвам го като човек, който от 37 
години живее във “Виница”. Учил съм там, имаше тука и представители и 
жители на квартала, а те си заминаха. Даже искаха и разрешението да се 
отказват. Нямам абсолютно никакъв интерес, живия достатъчно далече от 
това место, което е определено за гробищен парк. Не ми пречи на мястото 
или на къщата където живея. Просто ви го казвам като гражданин на Варна 



и като човек който е пряко засегнат от това във “Виница” да има гробищен 
парк. Аз предлагам да го отложим сега и нека да се впрегнат институциите, 
мозъците и администрациите във Варна и да решат в максимално кратки 
срокове проблемът с гробищния парк, който да бъде направен на 
подходящо място и на подходящ терен. Такива терени уверявам ви има 
много. Не съм аз човека който ще го определи това нещо. Само да ви 
покажа ... 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Липчев и версията на председателя на комисията г-

н Тонев. 
 

Владимир ТОНЕВ 
Няма да изказвам версии. Ще кажа само фактите. Господин Липчев 

накрая заключи съвсем правилно, че не знае. Оказа се, че има грешка на 
Общинския съвет на комисия, в комисията се изтъкнаха, бяха поканени 
всички специалисти чуха се абсолютно всичките доводи на г-н Симов, 
въпреки тогава, че г-н Симов реши, че имаме съгласувателно писмо за 
намаляване на отстоянието от 300 м. и писмото на РИОСВ е изменено с 
РИОСВ е вече съгласувано. Въпросното писмо, където ви го прочетох 
преди малко. Сега пак казват, че отстоянието е 300 м. ......... отстояние е 
намалено съгласно правомощията на Министерството на 
Здравеопазването. Имаше специалисти в комисията, на които им вярвам. 
Които обясниха, че от 2 години и половина го движат точно този проблем. 
Не са намерили многото пустеещи земи, за които господин Липчев твърди 
че ги има. Казват, че няма. Казват, че няма друг технически начин в 
момента за решаване. Опитали са се в някой от така наречените пустеещи 
земи, които се оказали частна собственост и хората са искали по 40 евро на 
кв., защото годините са били 2009, вероятно сега няма да искат много по-
малко с една дума това место ни е подарено от Изпълнителната Агенция 
по горите и казват, че дървената растителност, която е там в момента е 
вече с отживели функции. Освен това беше и председателя, пардон 
Директора на гробищния парк, които казва, че не е толкова непопулярно 
между дърветата да се правят гробищни паркове. Виждал ги е на много 
места по света. За това предлагам да не влизаме в много дебати и те са за 
комисиите както винаги е настоявал г-н Симов и да преминем към режим 
на гласуване. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, ако няма други мнения и съображения, нека да отчетем под 

внимание фактите изнесени от председателя на комисията, и да поканя 
Общински съветници, ако има пред залата да  влязат вътре, предвид факта, 
че гласуването  е явно. Има ли съветници ред залата? Да влязат вътре щом 



има. Явно гласуване. Решението е важно за този гробищен парк. Момичета 
бихте ли поканили колегите, ако има отвън още. Да разбирам, че не искат 
да влязат? Колеги който е съгласен  с така направеното предложение от 
председателя на комисията по “Архитектура”, моля да гласува. Задръжте 
ръцете, за да можем да преброим и да свършим ангажимента които имаме 
към града.  

 
Резултати от гласуването: за - 23; против - 4; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 
 
Гласуването е оспорено. Следва ново гласуване. 

 
Общ брой присъстващи общински съветници –33 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

3017-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 14 от Закона за горите – писмо № 08-
290/01.03.2010г. на Изпълнителна агенция по горите към МЗХ, чл. 4 от 
Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната 
среда – писмо № 47-22-ПСК-2209/07.01.2010г. на Министерството на 
здравеопазването и решение № ВА-291-ПР/2009г. на РИОСВ – Варна, във 
връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
14010/25.11.2010г., Общински съвет-Варна одобрява План за регулация и 
застрояване за УПИ № 10135.2043.257 “за гробищен парк” по кадастралната 
карта на район “Приморски”, м-ст “Кара тепе”, землище “Виница”. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-24, против-4, въздържали се-2, отсъстват-21/ 

 
 
 

Красимир СИМОВ 
Колеги, това беше тенденцията, а комисията, на която се гледа. Има, 

времето ще си покаже, кое решение е било най-оптимално. Ако в 
действителност се вложат средства които благодарение на “Финанси и 
бюджет” се гласуваха 120 000 лв. точно за гробищният парк. Ще се строи 
разбира се знаете, че ще ни се случи това нещо и ако има една добра воля 
от управителя на “Обреди”, който ще стопанисва този гробищен парк, аз 
си мисля, че може от части вместо 3 години 5 години да се използва този 
гробищен парк. И за да няма съмнение, че този терен от 30 дка. ще се 
предлага на частна фирма или на някой друг, който да стопанисва този 
терен, който също да извършва гробищна дейност, който знае че е 



разрешено по закон, аз ви предлагам да вземем сега едно решение и това 
решение е много простичко. Да включим в Наредбата за гробищните 
паркове на територията на Община Варна предоставяне за управление на 
“Обреди” ЕООД в тази наредба в чл. 1 да включим и “гробищен парк”. Г-н 
Тонев бихте ли ми казали наименованието какво дере беше там? 
 

Владимир ТОНЕВ 
Район “Приморски”, местност “Кара тепе”. 

 
Красимир СИМОВ 
“Гробищен парк в местността “Кара тепе” на местност “Виница” и 

може да се ....... утре за това ви предлагам да вземем това процедурно 
решение, което автоматично прави статута на терена публична общинска 
собственост, когато е в Наредбата за гробищен парк и в управлението на 
фирма “обреди”, това е моето процедурно предложение. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Чухте предложението на г-н Симов. Мнения и съображения? На 

микрофона, ако обичате г-н Симеонов. 
 

Орлин СИМЕОНОВ 
Като на предното предложение, аз смятам, че първо защо се прави яз 

няма да го коментирам, но има си съответния ред. Като се прави и се иска 
смяна на статута на общинската собственост да е ясно, че това става пак 
чрез комисия и вкарване в съответния дневен ред на сесия. Така че считам 
че предложението не може да се разглежда сега на сесия. Още повече че 
отлично се знае че за това трябва количествено ... 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Дуплика от г-н Симов. 

 
Красимир СИМОВ 
Защо се прави това предложение аз се чудя защо г-н Симеонов не 

желае да направи това предложение този терен да бъде публична общинска 
собственост и в управление на фирма “Обреди”. Аз това ме притеснява, 
когато едни 30 дка, се отделят на едно прекрасно място с гора и да се .... 
колеги, ако действително имаме воля да се  случи нещо добро там, това е 
начина. Включване в Наредбата за гробищни паркове на този терен. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, така или иначе г-н Симов е направил процедурно 

предложение, трябва да го гласуваме. Който е съгласен с така направеното 
предложени второто беше на г-н Симеонов да се включи в комисията по 



“Собственост”, където да се разгледа и да се предложи, както му е реда. 
Така че който е съгласен с предложението на г-н Симов, моля да гласува.   

 
Резултати от гласуването: за - 14; против - 0; въздържали се – 11, 

предложението се приема. 
 
Предложението на г-н Симов, което току що гласувахме е оспорено. 

Гласуваме го поименно. Господин Симов мисля, че през комисия, едва ли 
ще има общински съветник, против вашето предложение. 
 

Красимир СИМОВ 
Това трябва да бъде елемент от решението, което ни предлага 

комисията. Не може ние да изваждаме един терен и да го оставим ничий в 
момента, за да минава наново. Едно логично следствие в управление по 
наредбата на фирма “Обреди”.   
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Спомням си, че два часа заседава комисията, имаше сигурно 15 

общински съветника, никой не го каза там, сега е пропуснато, сега пак 
отново, сега пак. Добре гласуваме поименно, няма да споря. Гласуваме 
предложението на г-н Симов въпросният терен за гробищен парк, г-н 
Симов да не сбъркам да ме проправите, въпросният терен за гробищен 
парк да бъде включен в Наредбата за управление и в капитала на 
“Обреди”, нали така? 
 

Красимир СИМОВ 
Не, то е достатъчно да влезе в Наредбата. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Хайде прочетете наново. 

 
Красимир СИМОВ 
УПИ.., цитира се УПИ-то, терена определен за гробищен парк на 

“Кара тепе”, местност” Виница” да бъде включен в Наредбата за 
гробищните паркове на територията на Община Варна, предоставен за 
управление на фирма “Обреди” в чл. 1. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има ли някой, който не чу, точната формулировка? Няма. Както иска 

г-н Симов. 
 

 
 



Орлин СИМЕОНОВ 
Сега г-н Председател, ще ви помоля за минута значи разбирам 

желанието на Красимир Симов, но трябва да разбера и колегата, че  има 
някой неща, които не могат да станат сега. Трябва да се, по принцип този 
въпрос, за да се гласува трябва квалифицирано мнозинство. Това имаме ли 
го в момента? Имаме ли го или го нямаме? Нямаме го. Второ: спазен ли е 
ред, а ... нали да стои на сайта това предложение еди кога си? Не. Какво 
правим? Ако само си използваме микрофона за да си казваме личните 
впечатления, ми се струва несериозно.   
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Симов, последно става ли? Валерия Ангелова. Мнението на още 

един юрист ще чуем. Още един юрист. 
 

Валерия АНГЕЛОВА 
С оглед на направените изявления, аз тъй като смятам да подкрепя 

приложението на колегата Симов правя следното предложение да се 
допълни решението. Предложението на г-н Симов за допълване на 
Наредбата ние да го гласуваме сега с едно допълнение, че  го обнародваме 
в сайта на Общината в 15 дневен срок както са разпоредбите на АПК, след 
което ще си го приемем. Това според мене е най-чистия начин. 
 

Владимир ТОНЕВ 
.... да го приемем на следваща сесия или нашето решени е сега да 

бъде като приемане? 
 

Валерия АНГЕЛОВА 
Значи, нашето решение сега, а .... може да бъде са си кажем проекта 

за промяна в 15 дневен срок на сайта на общината. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Рискуваме да бъде обжалвано. Аз мисля, че веднъж гласувано 

предложението на председателя на комисията нищо не пречи това което 
каза г-н Симеонов да влезе в комисия да се качи в сайта и само след една 
сесия, едва ли от тук присъстващите, някой ще има нещо против 
въпросния терен да не бъде в капитала на “Обреди”. Може би някой ....... 

 
Валерия АНГЕЛОВА 
Значи, само да уточня. Гробищата не влизат в капитала на “Обреди”. 

Те стават публична общинска собственост и само се предоставят за 
управление на “Обреди”, но смятам, че няма пречка от тук направеното 
предложение да решим да бъде качето на сайта. След което вече по 
същество да го гласуваме, като предложение, за което са минали 15 дена, 



ако гражданите имат някакви съображения и ли възражения по АПК да ги 
подадат и да се влезе на комисия. Чист формализъм би било, от тук 
насетне да се вкарва пред общинския съвет, да минава през комисия и да се 
обнародва, т.е още един месец загуба на време. Това е моето мнение. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Добре. Да ви помоля още веднъж да го формулирате така или иначе 

ще гласуваме поименно. Да гласуваме нещо формулирано още веднъж  ако 
ви моля за записа. Г-н Симов надявам се да слушате дали одобрявате. 
 

Валерия АНГЕЛОВА 
Аз предлагам, тъй като не разполагам с текста на решението мисля, 

че беше сега тука и колежката Софрониева, говоря на изуст, нямам АПК 
пред себе си, на основание съответният чл. 70 ли кой беше от АПК, за 
публикуване и закона за нормативните актове, не мога в момента да ги 
цитирам, общински съвет – Варна обнародва промяна, проект за изменение 
на чл. 1 от Наредбата за гробищните паркове, като изменението придобива 
следния вид: текста, като съответните възражения и съображения могат да 
бъдат подадени в 15 дневен срок. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Това достатъчно ли е съгласно ..... адвокат доверениците .... 

 
Валерия АНГЕЛОВА 
Аз изразявам становище, няма да влизам в юридически спорове. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Становище от адвокат-довереник. 

 
Павел ХРИСТОВ 
Ако ми позволите преди аз да кажа, само. В режим на оспорено 

гласуване сме, как формулираме нови предложения, нека да гласуваме и да 
видим какво ще излезе. Имаме оспорване на гласуването. Аз също 
подкрепих предложението на г-н Симов, но въпреки всичко сме в режим 
на оспорено гласуване. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Поименно го чета, защото е оспорено.  

 
Резултати от гласуването: за - 10; против - 4; въздържали се – 20; 

отсъстващи - 17, предложението не се приема. 
 

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, успокоителната новина е, че имаме още три решения и след 

това може да починем и да продължим утре. 
 
 

3018-6. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 11 
от ЗМСМА, Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
проведе процедура за определяне на терени за гробищни паркове на 
територията на Община Варна,  с цел дългосрочно решаване на проблема. 
 /за-31, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

3019-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД11-9302/2/04.01.2011г., Общински съвет-Варна одобрява 
Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект: 
“Кабелна линия 20 кV /за електрозахранване на трафопост в УПИ VІІ-
993=1021, кв. 28 /през ПИ 060010 по КВС на землище с. Тополи, община 
Варна”. 
 /за-33, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

3020-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД11-9302/3/04.01.2011г., Общински съвет-Варна одобрява 
Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект: 
“Кабелно захранване за БКТП 800 кVА 20/0,4 кV от РОМзК на 
съществуващ желязорешетъчен стълб на въздушен електропровод 20 кV, 
извод “Етър” в ПИ 032078 по КВС на землище с. Тополи, община Варна”. 
 /за-31, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Следващото предложение за решение, което трябва да гласуваме е  
във връзка с продължаване на работата ни утре.  
 

 
3021-6. На основание чл.54, ал.2 от „Правилник за организацията и 

дейността на Общинския съвет-Варна, неговите комисии и 
взаимодействието им с общинската администрация”, Общински съвет-



Варна прекъсва работата на Тридесет и първото заседание на общинския 
съвет и решава същото да продължи на 20.01.2011 г. от 09.00 ч. в Пленарна 
зала на Община Варна, с останалите точки от приетия дневен ред. 
 /за-31, против-0, въздържали се-0/  

 
 

 
        
 
  
   
              

                                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Втори ден - 20.01.2011 г. – 09.00 часа 

 
Присъстват  44 общински съветници, отсъстват 7 общински 

съветници: 
 Добромир Гичев Кондов 
 Иван Стоянов Славков 
 Калояна Мирчева Димитрова 
 Красимир минков Маринов 
 Красимир тодоров Узунов 
 Пламен Георгиев Пенев 
 Пламен Начков Печев 
  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
В 9:30 часа на 20.01.2011 в присъственият списък подписи са 

положили 30 общински съветника, следователно има кворум и можем да 
открием вторият работен ден на Тридесет и първото заседание на 
Общински съвет – Варна. Продължаваме с точката, на която беше ред 
вчера. А именно това точка седем от приетият дневен ред. Разглеждане на 
предложения за решения от ПК “Социални дейности  и жилищна 
политика”. Давам думата на председателя на комисията да докладва 
проектите за решенията. Заповядайте г-н Христов. 
 
 

VІІ. 
 

По точка седма от дневния ред. 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Социални дейности и жилищна политика” относно: 
7.1 - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския 

съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата 
Сава Златомиров Михайлов и Милко Златомиров Михайлов от гр. Варна 
във връзка с предложение от Кмета на Община Варна с вх. № РД -10-
94.Д(413)04.01.2011 г.. 

7.2 - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата 
Виктор Костадинов Иванов и Милен Костадинов Иванов от гр. Варна във 
връзка с предложение от Кмета на Община Варна с вх. № РД -10-
94.С(492)17.12.2010 г.. 

7.3 - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето 



Виктория Димитрова Христова от гр. Варна във връзка с предложение от 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-94.Р(246)17.12.2010 г.. 

7.4 - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето 
Донна Михайлова Михайлова от гр. Варна във връзка с предложение от 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-94.Д(365)06.12.2010 г.. 
 
     

Докл.: П.Христов-председател ПК „СДЖП” 
 
 

 
 
Павел ХРИСТОВ 
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги добър ден. 

Предложенията на комисията са четири и поради факта, че са с еднакви 
основания ще ви предложа да ги гласуваме анблок като изчета номерата на 
предложенията и имената на децата. Всички предложения касаят даване на 
съгласие за отпускане на персонални пенсии на деца. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
  Колеги, предложение от председателя на ПК “Социални дейности и 
жилищна политика” за гласуване на четирите проекта за решения, предвид 
техният идентичен характер предложенията са бъдат гласувани анблок. 
Който е съгласен с така направеното предложение   на председателя на 
комисията, моля да гласува.   
 
 Резултати от гласуването:за26, против-0, въздържали се-0, 
решението се приема. 
 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли мнения и съображения по направените предложения? Не 

виждам. 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –34 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
3022-7. 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.Д(413)04.01.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за отпускане 
на персонална пенсия на децата Сава Златомиров Михайлов и Милко 
Златомиров Михайлов от гр. Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0, въздържали се-0, отсъстват-17/ 

 

 

3023-7. 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.С(492)17.12.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за отпускане 
на персонална пенсия на децата Виктор Костадинов Иванов и Милен 
Костадинов Иванов от гр. Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0, въздържали се-0, отсъстват-17/ 

 

 

 3024-7. 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.Р(246)17.12.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за отпускане 
на персонална пенсия на детето Виктория Димитрова Христова от гр. 
Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0, въздържали се-0, отсъстват-17/ 

 
 
 
 3025-7. 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.Д(365)06.12.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за отпускане 
на персонална пенсия на детето Донна Михайлова Михайлова от гр. Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0, въздържали се-0, отсъстват-17/ 
 

 
 
 
 
 



VІІІ. 
 
 По точка осма от дневния ред. 
   ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Младежки дейности и спорт” относно: 

7.1 - приемане на Програма “Младежки дейности” 2011 г.” на обща 
стойност 466 000 /четиристотин шестдесет и шест хиляди/ лева  

7.2 - приемане на Програма “Спорт – 2011 г.” на обща стойност 724 
000 /седемстотин двадесет и четири хиляди/ лева 

7.3 - приемане на Програма “Социален туризъм – 2011 г.” на обща 
стойност 30 000 /тридесет хиляди/ лева 

7.4 - приемане на „Програма за превенция на рисковото 
поведение сред деца и млади хора – 2011 г.” на обща стойност 347 000 
/триста четиридесет и седем хиляди/ лева 
         

Докл.: Н.Пашов-председател ПК „МДС” 
 

Николай ПАШОВ 
Уважаеми господин Председател, колеги. Правя процедурно 

предложение, тъй като основанията и на четирите проекти за решения на 
“МДС” са на едно и също основания, също да бъдат гласувани анблок. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения по направеното предложение? Не виждам. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 
 
 Резултати от гласуването: за-29, против-0, въздържали се-0, 
предложението се приема. 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –30 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
3026-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и т. 23 във връзка с чл. 

17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-11-9302/9/10.01.2011 г., Общински съвет – Варна, приема 
Програма “Младежки дейности” 2011 г.” на обща стойност 466 000 
/четиристотин шестдесет и шест хиляди лева/, съгласно приложение 1. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-30, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21/ 



 
 
 
3027-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и т. 23 във връзка с чл. 

17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-11-9302/9/10.01.2011 г., Общински съвет – Варна, приема 
Програма “Спорт – 2011 г.” на обща стойност 724 000 /седемстотин 
двадесет и четири хиляди лева/, съгласно приложение 2. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-30, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21/ 
 
 
 
3028-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и т. 23 във връзка с чл. 

17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-11-9302/9/10.01.2011 г., Общински съвет – Варна, приема 
Програма “Социален туризъм – 2011 г.” на обща стойност 30 000 
/тридесет хиляди лева/, съгласно приложение 3. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-30, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21/ 
 
 
 
3029-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и т. 23 във връзка с чл. 

17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-11-9302/10/10.01.2011 г., Общински съвет – Варна, приема 
„Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади 
хора – 2011 г.” на обща стойност 347 000 /триста четиридесет и седем 
хиляди лева/, съгласно приложение 4. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-30, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІХ. 
 

По точка девета от дневния ред. 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

„Борба с корупцията и корупционните практики” относно: 
9.1 - даване на съгласие преди публикуване на предмета и условията 

на Обществените поръчки над 100 000 лв., същите да бъдат утвърдени от 
Общински съвет – Варна. 

 
    Докл.: П.Липчев-председател на ВрК 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Преминаваме към следващата точка от дневният ред, а именно точка 

девет. Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Борба с 
корупцията и корупционните практики”. В залата не присъства 
председателя на комисията и с оглед на това, че вчера ние приехме 
предложението от подобен характер отправено от господин Севастиянов. 
Аз предлагам т.9 да бъде оттеглена от дневния ред  и да продължим с т. 10, 
а именно разглеждане на предложението за решение от ПК “Собственост и 
стопанство”. 
 

Орлин СИМЕОНОВ 
По отношение на тази точка не съм съгласен с Вашето становище, 

защото... Направеното предложение от колегата Севастиянов е за 500 000 
лв., праг на обществената поръчка,  а тук има предложение което е 
фактически за 100 000 лв., то фактически е 110 000 лв., неправилно е 
написано в дневния ред. И тъй като липсва председателя на ВрК, аз 
считам, че този въпрос, трябва да се разглежда на следващата сесия. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
За това предложих да се оттегли и да продължим със следващата 

точка поради отсъствие на председателя.  Колеги, който е съгласен т.9 да 
бъде оттеглена от дневният ред и тя да бъде разгледана на следваща сесия, 
моля да гласува.  
 
 Резултати от гласуването: за-31, против-0, въздържали се-1, 
предложението се приема. 
 
 
 
 
 



Х. 
 

 По точка десета от дневния ред. 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Собственост и стопанство” относно: 
10.1 - допълнение на решение № 2735-8/28/10,17.11.2010 г. във връзка с 

продължаване на процедурата по постъпило искане за отписване на имот-
публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул.”Цар Калоян” 
№ 5. 

10.2 - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на Общинско предприятие „Спортни имоти”, имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, І-ви м.р., 
бул. „Република”, Закрит басейн „Делфини” с идентификатор 
10135.3511.577.1 

10.3 - включване от фонд ”Продажби” във фонд „Ведомствен” на 
жилище находящо се в гр.Варна, ул. „Ген. Колев № 85, ет.5, ап.19. 

10.4 - включване във фонд „Жилища за настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди” на жилище, находящо се в гр. 
Варна, жк. „Младост” бл.104, вх.4, ет.8, ап.22. 

10.5 - одобряване на пазарни оценки за целите на данъчното облагане 
във връзка с решение № 2604-5/27/06,07.10.2010 г. 

10.6 - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
м.„Зеленика”, представляваща земя с площ 208,00кв. м. идеални части от 
ПИ № 10135.5545.3075, целия с площ 808,00 кв.м. 

10.7 - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ 882,00 
кв.м. ид.части от ПИ № 10135.3511.654 по КК и КР на район „Младост”, 
ж.к. „Възраждане” І-ви м.р., гр.Варна, целият с площ 1857,00 кв.м. 

10.8 - отмяна на Решения № 2088-5 и 2089-5 от протокол № 
21/24.03.2010 г., одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 199.00 м2  идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.4502.88 (идентичен с УПИ ІІІ-общ. обслужване”), целият с площ  234.00 м2, 
с административен адрес, жк. „Владислав Варненчик”, кв. 18, гр. Варна 

10.9 - одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран експерт 
– оценител във връзка с реализиране на продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж. к. „Вл. 
Варненчик”, ул. „Антон Франгя” № 16, представляващ ПИ № 
10135.4504.274 с площ 363,00 кв. м. 

10.10 - одобряване на  пазарна оценка, изготвена от оценител на 
имоти  във връзка с реализиране на разпоредителна сделка за имот, 



находящ се в  гр. Варна, ул. „Славянска” № 1,3,5  съставляващ 
идентификатор № 10135.1508.283 

10.11 - одобряване на пазарна оценка  и вземане на решение за 
учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост тип  БКТП със 
застроена площ 21,00 кв.м. и прилежащата сервитутна зона върху площ 
58,00 кв.м. за обслужване на БКТП върху имот-частна общинска 
собственост ПИ № 10135. 5502.579, по КК и КР на район „Аспарухово”. 

10.12 - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост тип  БКТП със 
застроена площ 16,12 кв.м. и прилежащата сервитутна зона върху площ 7,8 
кв.м. за обслужване на БКТП върху имот-частна общинска собственост, 
съставляващ УПИ ІV-„трафопост”, кв.575, по плана на 14 м.р. на 
гр.Варна. 

10.13 - изменение на устава на „Дентален център I - Варна” ЕООД. 
10.14 - обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот – 

публична общинска собственост, представляващ ПИ 10135.2559.238 – 
предмет на АОС № 3522/2005 г. 

10.15 - даване на съгласие за продажба чрез публично оповестен 
конкурс на недвижим имот находящ се в гр. Варна, м. „Салтанат” № 59 с 
пазарна оценка в размер на   1 396 600 лв. срещу цена представляваща 
проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация, в съответствие с одобрен проект на пристройка на два етажа с 
подземен етаж за две групи деца, физкултурен салон и басейн към детска 
градина ОДГ № 9 „Ален мак” по плана на жк. „Чайка”. 

10.16 -  одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, с.о. „Пчелина”, 
представляващ урегулиран поземлен имот  УПИ  XI-158, с площ 513,00 кв.м. 
 10.17 – упълномощаване на представителя на община Варна  във 
„Варна Ефкон” ООД проф.Н.Джагаров да гласува за приемане 
собствеността на изградената система за видеонаблюдение. 
 10.18 – писмо – покана от управителя на „Водоснабдяване и 
канализация – Варна” ООД за свикване на извънредно неприсъствено 
общо събрание на съдружниците и даване съгласие  за вземане на решения 
по точките от дневния ред. 
      
      Докл: О.Симеонов-председател ПК 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 



 
3030-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и 

по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 10-
9302/107/29.12.2010 г., Общински съвет – Варна допълва свое Решение № 
2735-8/28/10,17.11.2010 г. както следва: 

„Отписването на имота-публична държавна собственост с 
административен адрес: гр.Варна, ул.”Цар Калоян” № 25, който съгласно 
одобрени със Заповед № РД-18-98/10.11.2008 r. на ИД на АГКК кадастрална 
карта и кадастрален регистър на район „Одесос” представлява: поземлен имот 
10135.1507.758 с площ 267 кв.м.; двуетажна сграда с идеитификатор 
10135.1507.758.1 със застроена площ 159 кв.м.; едноетажна сграда с 
идентификатор 10135.1507.758.2 със застроена площ 38 кв.м. е във връзка с 
предоставяне на същия на сдружение с нестопанска цел и дейност в 
обществена полза „Народно читалище Стара Варна 2010” с председател 
на управителния съвет г-н Ламбрин Сотиров за осъществяване целите на 
сдружението. 

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението.” 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 
 

 
 

Орлин СИМЕОНОВ 
Уважаеми господин председател, предвид обстоятелството, че има 

точка в дневния ред, която изисква квалифицирано мнозинство от 34 гласа 
ще Ви помоля да се провери кворума дали имаме необходимият кворум, в 
противен случай да оттеглим точката от дневния ред. 
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Уважаеми колеги, които................. 

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Тука искам да допълня, че тази точка реално погледнато за нейното 

приемане е необходимо да се приеме за да се знае дали ще се прави 
публично-частно партньорство. 
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Уважаеми колеги, пред залата. Следващото решение изисква 

квалифицирано мнозинство от 34 гласа. Ако имате желание това да бъде 
подкрепено, ви моля да влезете в залата. Искаме да проверим кворума, тъй 
като тридесет и четири човека няма в залата, з ада знаем, дали следва тази 



тока да бъде оттеглена. Решение № 9.2 от “Собственост и стопанство” 
второто решение. Проверка на кворума колеги.  

 
Резултати от проверка на кворума тук-35, отсъстват-16.  
 
Заповядайте господин Симеонов кворумът е на лице. 

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Уважаеми колеги точката, която трябва да разгледаме и да вземем 

решение с квалифицирано мнозинство е т.9.14. Искам само да обясня по 
тази точка от дневния ред... се касае за имот който се намира на ул. “д-р 
Желязкова” и предназначението на този парцел не се променя, касае се за 
изграждане на етажен гараж и тъй като по този проект има описан и този 
имот за частно партньорство е необходимо статута да се смени от 
публични на частна-общинска собственост в конкретният случай този, 
които ще участват в конкурса...............във всички случай имат задължение 
да изградят гараж на този парцел. Преди това са провеждани конкурси във 
връзка с отдаването  на концесия, не са се осъществили, заради това такъв 
е и статута на имота. 
 
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Мнения и съображения. От господин Гуцанов. Заповядайте. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Моят въпрос е какви са последващите действия, които следват от тук 

нататък, че се налага прехвърлянето на собствеността от една в друга един 
път? И как така някой знае за ПЧП, ще се явява на този конкурс, той 
проявил еди си какво желание. Конкурсът явен ли е, таен ли е? 
Предварително ли са водени разговори? Защото много така странно 
прозвуча,това което го казахте преди малко от микрофон. Като че ли 
всичко предварително е решено? 
 

Орлин СИМЕОНОВ 
Господин Гуцанов. Нищо предварително не е решено. И фактически 

преписката,материалите по това е че те постъпиха в комисията и бяха 
върнати от мен защото не може да се участва с имот който е публична-
общинска собственост в ПЧП.  И поради тази причина се внесе ново 
предложение от “Общинска собственост” за да се види статута на този 
парцел. Той е 1780 кв. и се намира точно срещу бензиностанцията “ОМВ” 
на “Железкова” 
 
 



 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз го знам много добре, тъй като знам колко пъти са се провеждали 

конкурси за отдаване на паркинг. Моят въпрос беше, коренно различен от 
това което Вие отговорихте.  Нищо общо няма с това, което Вие 
отговорихте. 
 

Орлин СИМЕОНОВ 
Не знам какво знае г-н Гуцанов? Аз казвам това, което аз знам. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Не аз само попитах, какви са .................. действията от тук нататък, 

иначе имотът два пъти се е пробвал да бъде предоставен на концесия за 
отдаване за да бъде изграден там нужният паркинг, етажен, за да може да 
обслужва квартала. За това имотът е пределно известен.  За какво е 
неговото предназначение и не случайно там е било предвидено да има 
такъв паркинг. Въпросът е съвсем друг.  Коментирахте преди малко, че ще 
има ПЧП, и че някой който ще участва изявява желание да вземе този 
имот. Това прозвуча в залата и това беше странното – там е въпроса? 
 

Орлин СИМЕОНОВ 
Не е странно. Аз Ви казах какви документи постъпиха в комисията 

по “Собственост и стопанство”, за да Вие ясно за какво иде реч. Ако искате 
съвсем точки подробности, тука е и госпожа Трендафилова, преписката е в 
момента при нея, така че може.... 
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Госпожа Трендафилова в залата ли е? Може ли да даде отговор на 

конкретния въпрос? 
 

Борислав ГУЦАНОВ 
Ясно е какво те искат. Ясно е че искат да се прехвърли собствеността 

от един вид в друг вид, за да може да стане сделката. Въпросът е кой е този 
който иска? Конкретен въпрос. 
 

Орлин СИМЕОНОВ 
А, интересува ви името.... До сега е имало една фирма, която е 

кандидат – “Стоян Строй”....., която изгражда детската градина.... 
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Отговорът на конкретния въпрос, беше даден. Коя е фирмата. Мисля, 

че всички разбраха. Други мнения и съображения, колеги. Не виждам. С 
гласуване решаваме въпроса.    



 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
3031-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и чл.6, ал.1 от 

ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна  с вх.№ РД 10-
9302/164/29.12.2010 г., Общински съвет – Варна обявява за частна 
общинска собственост недвижим имот – предмет на Акта за публична 
общинска собственост № 3522/2005 г., представляващ ПИ 10135.2559.238 
с площ 1780 кв.м. по одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД 
на АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Приморски”, 
идентичен с УПИ II – „за етажен гараж” в кв.798 по плана на 17-ти п.р. на 
гр.Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-24, против-5, въздържали се-9, отсъстват-13/ 
Решението не се приема. 

 
 
 

3032-10. 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. № МДС 10-9303/87/23.12.2010 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на  Общинско предприятие „Спортни имоти”, имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, І-ви м.р., 
бул. „Република”, Закрит басейн „Делфини” с идентификатор 
10135.3511.577.1, представляващ: 

- етаж на кота -2.65 със застроена площ 195 кв.м., състоящ се от 
абонатна, помещение помпиер, техническо помещение, битово помещение, 
тоалет-баня, стая за химикали реагенти, филтърно помещение за басейна, 
компесаторен  резелвоар, коридор и стълбище;   

- етаж на кота 0.00 със застроена площ 666 кв.м., състоящ се от  
централен вход, преддверие, охрана, каса, покрита зала с басейн до 50 
човека, съблекални с душове-2 броя, тоалетни-3 броя, асгуст, коридори и 
стълбища; 

- етаж на кота +3.00 със застроена площ 139,40 кв.м., състоящ се от  
зала за кафе, техническо помещение, стая администратор, тоалет, склад-
кафе, стая за треньор, лекарски кабинет и коридори.  

Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС № 
6091/11.06.2010 г.   

Безвъзмездното управление се учредява на ОП„Спортни имоти” за 
срок от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед  за 
безвъзмездно управление на ОП „Спортни имоти”, както и осъществяването 



на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0, въздържали се-0, отсъстват-17/ 

 
 

3033-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.2, ал.2 от 
НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 
10-9302/153/07.12.2010 г., Общински съвет – Варна включва от фонд 
”ПРОДАЖБИ” във фонд „ВЕДОМСТВЕН” следното жилище: 

 Апартамент № 19, находящ се в гр.Варна, ул. „Ген. Колев № 85, 
ет.5 

 За имота има съставен АОС № 2969/2004 г. 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 

 
 
 

3034-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.2, ал.2 от 
НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
43721/07.12.2010 г., Общински съвет – Варна  включва във фонд „Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” следното 
жилище  

 Апартамент № 22, находящ се в гр. Варна, жк. „Младост” бл.104, 
вх.4, ет.8 

 За имота има съставен АОС № 5962/2010 г. 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 

 
 

Г-н Орлин СИМЕОНОВ чете следващия проект за решение – т.9.5. 
 
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Мнения и съображение, колеги.  Не виждам. Преди да преминем към 

режим на поименно гласуване, току що разбрах, че колежката Евгения 
Александрова има рожден ден. Нека да я поздравим с крепко здраве, много 
политически успехи и участие в следващият мандат. Честит Рожден Ден!  
 

Орлин СИМЕОНОВ 
Честит рожден ден и от мен.  

 
 



3035-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, 
предл.2 от ЗОС и свое Решение № 2604-5/27/06,07.10.2010 г. и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх.  № РД 10-9302/158/27.12.2010 
г., Общински съвет-Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от 
лицензиран експерт-оценител за целите на данъчното облагане по Закона за 
данък върху добавената стойност, по повод реализиране на разпоредителна 
сделка - доброволна делба между Община Варна и „Пътища и мостове” 
ЕООД на поземлени имоти: ПИ 10135.2556.358 и ПИ 10135.2556.1. 

Пазарната оценка, за частта от ПИ 10135.2556.358, с площ 533,86 
кв.м. ид. части, които ще бъдат придобити от „Пътища и мостове” ЕООД 
при извършване на доброволната делба е 174 572,22(сто седемдесет и четири 
хиляди петстотин седемдесет и две цяло и двадесет и две стотни) лева, при 
пазарна стойност на 1(един) кв.м. – 327,00 (триста двадесет и седем) лева, 
без ДДС, платими от данъчно задълженото лице „Пътища и мостове” 
ЕООД. 

Пазарната оценка за частта от ПИ 10135.2556.1, с площ 533,86 кв.м. 
ид. части, които ще бъдат придобити от ОБЩИНА ВАРНА при извършване 
на доброволната делба е 174 572,22(сто седемдесет и четири хиляди 
петстотин седемдесет и две цяло и двадесет и две стотни) лева, без ДДС, 
платими от данъчно задълженото лице ОБЩИНА Варна. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-33, против-0, въздържали се-0, отсъстват-18/ 
 
 

 
 

Орлин СИМЕОНОВ 
Уважаеми господин председател, предвид идентичността на 

основанията ще ви помоля и на вниманието разбира се поставяйки на 
колегите – т. 9.6; 9.7; 9.8.1; 9.8.2 и 9.8.3 да бъдат разгледани анблок като 
преди това да се разгледа т. 9.8.1 
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, чухте предложението на председателя. 

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Тъй като има отмяна на решения.  

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ  
Чухте предложението на председателя на комисията за гласуване на 

решение от 9.6 до 9.8 анблок. Мнения и съображения има ли? Колегите 
пред зала да влязат, тъй като няма кворум и трябва да дадем почивка, за да 
се съберем. Колегиите през зала ще влязат ли? Ръководителите на групи 
ще си вкарат ли хората в залата?  Не е почивка. Чакам да си вкарат групите 
в залата. Господин Луков, да видите къде е доцент Трошев? И групата да 
влезе вътре. Влизат ли общинските съветници в залата? Колеги който е 
съгласен с процедурното предложение на г-н Симеонов, моля да гласува.  

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

решението се приема. 
 

Г-н Орлин СИМЕОНОВ чете т.9.8.1. 
 

3040-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 28558/17.12.2010 г.,  Общински 
съвет – Варна отменя свои Решения № 2088-5 и 2089-5 от протокол № 
21/24.03.2010 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-33, против-0, въздържали се-0, отсъстват-18/ 

 
 

Г-н Орлин СИМЕОНОВ чете точки 9.6.1;   9.6.2;     9.7.1;      9.7.2.;    
9.8.2.;   9.8.3.    
 

Панко АНЧЕВ  
Нямам мнение и съображение, господин Председател, но помолете 

Председателя на комисията, когато чете предложенията решения да ги чете 
ясно и малко по-силно. Нищо не се чува – мън-мън-мън....... Такива важни 
неща решаваме, а то чете сякаш............  
 

Орлин СИМЕОНОВ 
Вие и без това гласувате против..... 

 
Панко АНЧЕВ  
Как гласувам и как не гласувам си е моя работа, нали така. Четете 

като хората сега, не може така. Даже и Вие извинете, така почти заспахте и 
не можете да разберете дали е свършила да говори или не. 
  

Николай АПОСТОЛОВ  
Има резон в искането нека го удовлетворим. 

 



Снежана ДОНЕВА 
Само искам да помоля да запазите тишина в залата, защото  наистина 

не се чува. Аз не чувам от тука , а камо ли в залата. Всички говорят!  
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Господин Симеонов ще си вземе бележка и ще чете четливо и по-

високо, защото е прав. Влизаме в режим на гласуване.  
 

Петър ЛИПЧЕВ 
Извинявайте направи ми впечатление г-н Симеонов и колеги, че 

оценката по т. 9.7.1. е намалена  от 278 200 лв. на 158 760 лв. По принцип, 
ако никой не го закупи. Почти два пъти намалена тази оценка. На какво... 
как ще го обясните това нещо? Това е решение на комисията и  е взето с 12 
“за” и 3  “въздържали се” колеги, явно?  
 

Орлин СИМЕОНОВ 
  Отговорът е в това, че беше изготвена за тази преписка отделно 
оценка от молителя, ако се не лъжа, беше Златков ли? Като оценката която 
беше представена от негов независим експерт оценител беше много ниска 
и се получи голяма разлика между тази оценка която първоначално ни 
предлага Д-я “ОС” и тази която той, реално погледнато представя пред нас. 
И за това се взе решение при това съотношение на гласуващите в 
комисията да се намали първоначално определената от Д-я “ОС” оценка от 
размер на 278 200 лв. на 158 760 лв.  и това ако се не лъжа беше 160 или 
180 лв. на кв.м. без ДДС. 
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Отговора беше изчерпателен. Други питания? Не виждам. Поименно 

гласуване колеги. 
 
 
 Общински съвет-Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

3036-10. 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 7004/07.12.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост чрез 
изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, м.„Зеленика”, представляваща земя с площ 208,00(двеста и осем) 
кв. м. идеални части от ПИ № 10135.5545.3075(десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.три хиляди седемдесет и пет), 
целия с площ 808,00(осемстотин и осем)кв.м., при граници на имота: ПИ № 



10135.5545.9511, (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.девет хиляди петстотин и единадесет), ПИ 
№10135.5545.3529(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и девет), ПИ 
№10135.5545.3074(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.три хиляди седемдесет и четири), ПИ 
№10135.5545.9510(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.девет хиляди петстотин и десет) в размер на 
12 120,00(дванадесет хиляди сто и двадесет) лева без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1,00(един) кв. м. – 58,27(петдесет и осем лева и 
двадесет и седем стотинки) лева, без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 
 
3037-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 

от ЗОС, по реда на чл. 33, предл. 2 и чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 7004/07.12.2010 г., Общински съвет 
– Варна реши да се прекрати съсобствеността между Община Варна, от 
една страна, и от друга страна – Петър Минков Петров и Теодора 
Димитрова Петрова, чрез продажба на имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, м.”Зеленика”, представляващ земя с площ 
208,00(двеста и осем) кв. м. идеални части от ПИ №10135.5545.3075(десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.три 
хиляди седемдесет и пет), целият с площ 808,00(осемстотин и осем)кв.м., 
при граници на имота: ПИ № 10135.5545.9511, (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.девет хиляди петстотин и 
единадесет), ПИ №10135.5545.3529(десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин четиридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и 
девет), ПИ №10135.5545.3074(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин четиридесет и пет.три хиляди седемдесет и четири), ПИ 
№10135.5545.9510(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.девет хиляди петстотин и десет). 

 За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6078/17.05.2010 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – 
за сумата от  12 120,00(дванадесет хиляди сто и двадесет) лева, без включен 
ДДС, на съсобствениците Петър Минков Петров и Теодора Димитрова 
Петрова, при равни квоти. 

 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-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 
 
3038-10. 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 36091/06.12.2010 г., Общински съвет-Варна намалява пазарна 
оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща  882,00 (осемстотин осемдесет и два) кв.м. ид.части от ПИ 
№ 10135.3511.654(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.шестстотин петдесет и четири), по КК и КР на район 
„Младост”, ж.к. „Възраждане” І-ви м.р., гр.Варна, целият с площ 1857,00 
(хиляда осемстотин петдесет и седем) кв.м., от 278 200,00(двеста 
седемдесет и осем хиляди и двеста) лева без включен ДДС на 158 760 (сто 
петдесет и осем хиляди седемстотин и шестдесет) лева без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1(един) кв.м. 180 (сто и осемдесет) лева без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 
 
3039-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от 

ЗОС, чл.33, по реда на чл.34 от НРПУРОИ на Община Варна и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 36091/06.12.2010 г., 
Общински съвет-Варна реши да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна и от друга страна Златко Георгиев Кирчев, чрез 
продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в ж.к. 
„Възраждане” І-ви м.р., гр.Варна, представляващ  882,00 (осемстотин 
осемдесет и два) кв.м. ид.части от ПИ № 10135.3511.654(десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.шестстотин петдесет и 
четири), по КК и КР на район „Младост”, целият с площ 1857,00 (хиляда 
осемстотин петдесет и седем) кв.м., при граници: 10135.3511.621(десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.шестстотин 
двадесет и едно), 10135.3511.591(десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и единадесет.петстотин деветдесет и едно). 

За гореописаният имот е съставен акт за частна общинска собственост 
№ 6280/ 26.11.2010 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – 
за сумата от  158 760 (сто петдесет и осем хиляди седемстотин и шестдесет) 
лева без включен ДДС на съсобственика Златко Георгиев Кирчев. 

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-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 

 
3041-10. 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 28558/17.12.2010 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   199.00 (сто деветдесет и девет) м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.4502.88 (идентичен с УПИ ІІІ-общ. обслужване”) (десет 
хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди петстотин и две.осемдесет и 
осем)   целия с площ  234.00 (двеста тридесет и четири) м2, с 
административен адрес, жк „Владислав Варненчик”, кв. 18, гр. Варна, в 
размер на  25 352,00 (двадесет и пет хиляди триста петдесет и две) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  127,40 (сто двадесет и 
седем лева и четиридесет стотинки) лева, без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 

 
 

3042-10. 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 28558/17.12.2010 
г., Общински съвет - Варна  решава да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна  ЕТ „ДАДИ-88-СВЕТЛА 
ТОДОРОВА”, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията 
по ф.д № 4386/1990, ЕИК 813100396, със седалище  и адрес на управление: 
гр. Варна, жк. „Владислав Варненчик”, бл. 402, вх. 1, ет. 3, ап. 8, 
представлявано и управлявано от Светла Иванова Тодорова, с постоянен 
адрес: гр. Варна, чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес жк. „Владислав Варненчик”, кв. 18, гр. Варна, 
представляващ 199.00 (сто деветдесет и девет стотни) м2  идеални части от 
ПИ с идентификатор 10135.4502.88 (идентичен с УПИ ІІІ-общ. обслужване”) 
(десет хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди петстотин и две.осемдесет 
и осем), целият с площ  234.00 (двеста тридесет и четири) м2, при граници 
на имота: ПИ № 10135.4502.87 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 
хиляди петстотин и две. осемдесет и седем), ПИ № 10135.4502.85 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и две.осемдесет и пет) 
на съсобственика  ЕТ „ДАДИ-88-СВЕТЛА ТОДОРОВА” 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост №  3455/2005 г. 



Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от   25 352,00 (двадесет и пет хиляди триста петдесет и две) лева, без 
включен ДДС  на ЕТ „ДАДИ-88-СВЕТЛА ТОДОРОВА” 

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-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 

 
 

Г-н Орлин СИМЕОНОВ чете 9.9.  
 
 

3043-10. 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 
5767/27.12.2010 г., Общински съвет – Варна 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 39 000,00 (тридесет и 
девет хиляди) лева без включен ДДС за недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, жк. „Вл. Варненчик”, ул. „Антон 
Франгя” № 16 (шестнадесет), представляващ ПИ № 10135.4504.274 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.двеста 
седемдесет и четири) с площ 363,00 (триста шестдесет и три) кв. м., при 
пазарна стойност без включен ДДС на 1,00 (един) кв. м. възлизаща на 
107,44 (сто и седем лева и четиридесет и четири стотинки), във връзка с 
реализиране на продажба на описания недвижим имот на Иван Димитров 
Иванов на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, по реда на чл. 29 от НРПУРОИ на 
Общински съвет – Варна. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5607/31.03.2009 г. 

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-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 
 
Г-н Симеонов  чете т.9.10. 
 
3044-10. 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 
28775, 25656, 16882, 16867/07.12.2010 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 
51,30 (петдесет и едно цяло и тридесет стотни) м2 идеални части от 506,00 
(петстотин и шест) м2, съответстващи на  застроената площ на жилищна 
сграда, изградена в имот частна общинска собственост по АОС № 
839/06.10.1998 г., представляващ Поземлен имот  с идентификатор № 
10135.1508.283 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
осем.двеста осемдесет и три) целия с площ 1 416,00 (хиляда четиристотин и 
шестнадесет) м2, находящ се в  гр. Варна, ул. „Славянска” № 1,3,5  в 
размер на 40 080,00 (четиридесет хиляди и осемдесет) лева, без включен 
ДДС,при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 781,29 (седемстотин осемдесет и 
един лева и двадесет и девет стотинки) лева, без ДДС на Клара Георгиева 
Докова и Милица Михайлова Стоянова, Миленка Василева Костадинов,  
Ирина Иванова Стоянова и Виолетка Крумова Мицова при следните квоти: 

- Клара Георгиева Докова и Милица Михайлова Стоянова - 10,20 
м2 ид. части от 506,00 (петстотин и шест) м2 , съответстващи на  застроената 
площ на жилищна сграда, изградена в имот частна общинска собственост 
представляващ Поземлен имот  с идентификатор № 10135.1508.283 на 
стойност  7 969,00 (седем хиляди деветстотин шестдесет и девет) лева, без 
включено ДДС. 

- Миленка Василева Костадинова - 19,30 м2 ид. части от 506,00 
(петстотин и шест) м2, съответстващи на  застроената площ на жилищна 
сграда, изградена в имот частна общинска собственост представляващ 
Поземлен имот  с идентификатор № 10135.1508.283  на стойност  15 079,00 
(петнадесет хиляди  и седемдесет и девет) лева, без включено ДДС 

- Ирина Иванова Стоянова - 10,91 м2 ид. части от 506,00 
(петстотин и шест) м2, съответстващи на  застроената площ на жилищна 
сграда, изградена в имот частна общинска собственост представляващ 
Поземлен имот с идентификатор № 10135.1508.283  на стойност  
8 524,00(осем хиляди петстотин двадесет и четири) лева, без включено ДДС 

- Виолетка Крумова Мицова - 10,89 м2 ид. части от 506,00 
(петстотин и шест) м2, съответстващи на  застроената площ на жилищна 
сграда, изградена в имот частна общинска собственост представляващ 
Поземлен имот с идентификатор № 10135.1508.283  на стойност  8 508,00 
(осем хиляди петстотин и осем) лева,  без включено ДДС 

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

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 

 
 



Орлин СИМЕОНОВ 
Господин Председател предлагам решения  9.1.11.;  9.1.12.;, предвид 

основанието. Става въпрос за одобряване на пазарна оценка и във връзка с 
учредяване на право на строеж за изграждане на трафопостове ще ви 
помоля да бъдат гласувани анблок. 
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Да видим дали съм ви разбрал правилно т. 9.11. и 9.12. Сега във 

връзка с вчерашното преименуване, точката е 10.11 и 10.12 правилно ли 
разбрах? Нали сложихме вчера “Здравеопазване” четвърта точка и всички 
задни се преномеруваха. И вашата точка....предложение от председателя н 
комисия... 
 

Орлин СИМЕОНОВ 
Извинявам се много, когато говори председателя, това не е диалог.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Господин Симеонов, предлагате т. 10.11 и.10.12 да бъдат гласувани 

анблок. Правилно ли разбрах?  Да бъдат гласувани анблок. Разбрахме. 
Колеги, който е съгласен с предложението на председателя на комисията, 
моля да гласува.   

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

предложението се приема. 
 

Г-н Орлин СИМЕОНОВ чете 9.11.1 и 9.11.2 ;  9.12.1;  9.12.2  
 
 
 Общински съвет-Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

3045-10. 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 10-2600/1172/07.12.2010 г., Общински съвет-Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с учредяване право на строеж за 
изграждане на нов трафопост тип  БКТП със застроена площ 21,00 кв.м. и 
прилежащата сервитутна зона върху площ 58,00 кв.м. за обслужване на 
БКТП върху имот-частна общинска собственост ПИ № 10135.5502.579, по 
КК и КР на район „Аспарухово”. Оценката е  изготвена от независим 
оценител с оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, 
като същата е съответно: за отстъпеното право на строеж  в размер от  
4185,00 (четири хиляди сто осемдесет и пет) лв., без включен ДДС; за 
прилежащата сервитутна зона за обслужване на БКТП в размер от 



4969,00(четири хиляди деветстотин шестдесет и девет) лв., без включен 
ДДС, или общата пазарна оценка е 9 154,00(девет хиляди сто петдесет и 
четири) лв. без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 
3046-10. На основание чл. 21,  ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от 

ЗОС, във връзка с чл.62, ал.1 от Закона за енергетиката и чл.38, ал.1, т.4 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 10-
2600/1172/07.12.2010 г.,  Общински съвет  - Варна дава съгласие Кметът на 
Община Варна да учреди право на строеж на “Е.ОН България Мрежи“АД  
гр.Варна за изграждане на нов трафопост тип  БКТП със застроена площ 
21,00 кв.м. и прилежащата сервитутна зона върху площ 58,00 кв.м. за 
обслужване на БКТП върху имот-частна общинска собственост ПИ № 
10135.5502.579, по КК и КР на район „Аспарухово”,  съставляващ УПИ ІІІ-
за трафопост”, кв.151, по плана на 27 м.р., гр.Варна, целият с площ 79,00 
кв.м., при съседи: 10135.5502.95, по одобрената по решение № пазарна 
цена. 

Описаният имот е частна общинска собственост на основание АОС 
6283/24.11.2010 г. 

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

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

 
3047-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ОБС 9-2600/57/07.12.2010 г., Общински съвет-Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвени във връзка с учредяване право на строеж за 
изграждане на нов трафопост тип  БКТП със застроена площ 16,12 кв.м. и 
прилежащата сервитутна зона върху площ 7,8 кв.м. за обслужване на БКТП 
върху имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІV-
„трафопост”, кв.575, по плана на 14 м.р. на гр.Варна, до съществуващ 
общински трафопост в имота под № 1038(№І-5). Оценката е  изготвена от 
независим оценител с оценителска правоспособност за оценка на 
недвижими имоти, като същата е съответно: за отстъпеното право на строеж  
в размер от  8 501,00(осем хиляди петстотин и един) лв. без включен ДДС; 
за прилежащата сервитутна зона за обслужване на БКТП в размер от 
2 714,00(две хиляди седемстотин и четиринадесет) лв., без включен ДДС, 



или общата пазарна оценка е 11 215,00(единадесет хиляди двеста и 
петнадесет) лв. без включен ДДС. 

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

 
3048-10. На основание чл. 21,  ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от 

ЗОС, във връзка с чл.62, ал.1 от Закона за енергетиката и чл.38, ал.1, т.4 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС 9-
2600/57/07.12.2010 г., Общински съвет  - Варна дава съгласие Кметът на 
Община Варна да учреди право на строеж на “Е.ОН България Мрежи“АД  
гр.Варна за изграждане на нов трафопост тип  БКТП със застроена площ 
16,12 кв.м. и прилежащата сервитутна зона върху площ 7,8 кв.м. за 
обслужване на БКТП върху имот-частна общинска собственост, 
съставляващ УПИ ІV-„трафопост”, кв.575, по плана на 14 м.р. на гр.Варна, 
целият с площ 154,00 кв.м., при съседи: ул.”Отец Паисий” и 
бул.”Сливница”, УПИ ІІ-„за читалище”, обособен съгласно изменение на 
ЗРП на част от кв.575, по плана на 14 м.р. със Заповед № Р-291/15.08.1996 г. 
на Кмета на Община Варна, до съществуващ общински трафопост в имота 
под № 1038(№І-5), по одобрената по решение №  пазарна цена. 

Описаният имот е частна общинска собственост на основание АОС 
№2/30.10. 1996 г. 

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

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

 
Г-н Орлин СИМЕОНОВ чете 9.13 

 
 

3049-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА, , чл. 137, ал. 
1, т. 1 от ТЗ, чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба за реда за упражняване на правата 
на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, във връзка с молба рег. № ОС 10-2600 /21/ 28.10.10 г. от 
Управителя на “Дентален център І Варна” ЕООД и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ОС 10-2600/21/09.12.2010 г.,  Общински 
съвет – Варна допълва свое решение № 1697-5-2 /Пр. 17/ 13, 14.10.2009 г., 
както следва: 

І. Изменя чл. 5 от Устава на “Дентален център І Варна” ЕООД, който 
да придобие следният вид: 



Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 628 900 /шестстотин 
двадесет и осем хиляди и деветстотин/ лева, разпределен в 62 890 
/шестдесет и две хиляди осемстотин и деветдесет/ дяла от по 10 /десет/ лева 
всеки, представляващи парична и непарична вноска, както следва: 

І/ непарична вноска в размер на 396 500 /триста деветдесет и шест 
хиляди и петстотин/ лева, представляващи следните дълготрайни 
материални активи, внесени от Община Варна, едноличен собственик на 
капитала по балансова стойност на ДМА: 

1. Поземлен имот с идентификатор 10135.1504.84 с площ 1316 кв.м. 
по кадастралната карта на район “Одесос”, одобрена със заповед РД-18-
98/10.11.2008 г., находящ се в гр. Варна, бул. “Съборни № 24, със стар 
идентификатор ПИ № 64, кв. 430 по плана на 4-ти микрорайон на гр. Варна, 
подробно описан в АЧОС № 404/14.10.1997 г. 

2. Обособени части от осем етажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1, със застроена площ 354 кв.м. с предназначение за здравно 
заведение, изградена в поземлен имот с идентификатор 10135.1504.84, 
описана в АЧОС № 404 от 14.10.1997 г.: сутеренен етаж – самостоятелен 
обект в сграда, с идентификатор 10135.1504.84.1.1, с площ 722.44 кв.м. и 
прилежащи части 61.84 кв.м.; първи етаж – самостоятелен обект в сграда, с 
идентификатор 10135.1504.84.1.2 с площ 425.25 кв.м. и прилежащи части 
155.75 кв.м.; втори етаж - самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 
10135.1504.84.1.3 с площ 590.88 кв.м. и прилежащи части 52.17 кв.м.; трети 
етаж - самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 10135.1504.84.1.4 с 
площ 332.47 кв.м. и прилежащи части 55.10 кв.м.; четвърти етаж - 
самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 10135.1504.84.1.5 с площ 
332.47 кв.м. и прилежащи части 55.10 кв.м. 

3. Сграда с идентификатор 10135.1504.84.2 със застроена площ 226 
кв.м., находяща се на ул. “Хаджи Стамат Сидеров” № 4, с предназначение 
за здравно заведение, разположена в поземлен имот с идентификатор 
10135.1504.84, описана в АЧОС № 404 от 14.10.1997 г. 

ІІ/ парична вноска в размер на 232 400 /двеста тридесет и две хиляди 
и четиристотин/ лева, внесена изцяло по сметка на дружеството от Община 
Варна, едноличен собственик на капитала. 

Възлага на Управителя на “Дентален център І Варна” ЕООД да 
предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението”. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 

 
 

Г-н Орлин СИМЕОНОВ чете 9.15 
 

3050-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 



Община Варна с вх.№ РД 10-9302/163/07.01.2011 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за продажба, на самосрутваща се и изключително 
опасна за обитаване сграда (констатирано с Протокол от 21.02.2008 г. на  
комисия назначена със Заповед № 38/30.01.2008 на Кмета на район 
Приморски)  с идентификатор № 10135.536.54.1 със застроена площ 145 м2, 
нуждаеща се  от реконструкция, с възможност за пристрояване и 
надстрояване  разположена в недвижим имот  с идентификатор № 
10135.536.54 с площ 2 406 м2  по АЧОС № 5891/29.10.2009 г. и с площ 2 409 
м2  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед 
№300-5-18/04.03.04 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, м. „Салтанат” № 59, предмет на АОС №5891/29.10.2009 г., с 
пазарна оценка, определена от независим оценител, в размер на 1 396 600  
лв. (един милион триста деветдесет и шест хиляди и шестстотин) лева, без 
включен ДДС, от които  стойност на сградата – 200 000 (двеста хиляди) 
лева и стойност на земята – 1 196 600( милион сто деветдесет и шест хиляди 
и шестстотин) лева без включен ДДС, срещу цена, представляваща: 

- проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация, в съответствие с одобрен проект, на пристройка  на два 
етажа с подземен етаж за две групи деца, физкултурен салон и басейн  
към детска градина ОДГ № 9 „Ален мак”, по плана на жк „Чайка”, 
гр.Варна,   разположена в поземлен имот с идентификатор №  
10135.2562.165 с площ 7 095 м2

, одобрен със Заповед № РД-18-
92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК кадастралната карта и кадастрален 
регистър на район „Приморски”, съгласно АОС 2972/12.03.2004 г., вписан  
в СВ- Агенция по вписванията – гр. Варна на 16.04.2004 г., том ХХІ, № 179, 
вх. регистър 6759, дело № 4897 на стойност в размер на 1 396 600  лв. (един 
милион триста деветдесет и шест хиляди и шестстотин) лева, без включен 
ДДС. 

 
Сделката се облага с ДДС. 

Публично оповестения конкурс да се проведе при следните 

условия. 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
1. Право на участие в публично оповестения конкурс имат еднолични 

търговци и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 



1.4 представят удостоверение от Централния професионален регистър 
на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр. 108/2006 г.)- за 
строежи от първа категория или договор за изпълнение на строителството 
на пристройка към детска градина с едноличен търговец или юридическо 
лице, притежаващо удостоверение от Централния професионален регистър 
на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ,бр. 108/2006 г.) – за 
строежи от първа категория 

1.5  представят копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и 
разходи за последните 3 /три/ години, съгласно Закона за счетоводството; 

1.6 представят банкова гаранция за сумата от  1 675 920  лв. (един 
милион  шестстотин седемдесет и пет хиляди деветстотин и двадесет) лева, 
без включен ДДС, която да гарантира изпълнението на поетите задължения 

 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

следните документи: 
 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

конкурсните документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация – оригинал; 

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци 
и юридическите лица – оригинал; 

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

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

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

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

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

2.10. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, за 
получаване и запознаване с конкурсните условия; 



2.11. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.12. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 

2.13. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за 
извършен оглед на имотите; 

2.14. заверено за вярност от кандидата копие на удостоверението от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за камарата на 
строителите /ДВ, бр.108/2006 г./ – първа група или договор за изпълнение 
на строителството на детската градина с едноличен търговец или 
юридическо лице, притежаващо удостоверение от Централния 
професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група; 

2.15 банкова гаранция за сумата от  1 675 920  лв. (един милион  
шестстотин седемдесет и пет хиляди деветстотин и двадесет) лева, без 
включен ДДС, която да гарнира изпълнението на поетите задължения 

2.16. платежен документ за внесен депозит в размер на 139 660  (сто 
тридесет и девет хиляди и шестстотин и шестдесет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB9790 3362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.17. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая №1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от        

2 000лв. /две хиляди лева/, с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB9790 8462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна, като при 
закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени 
следните документи: документ за самоличност, удостоверение за актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно; 

2.18. предложение по отделните критерии за оценка, запечатано в 
отделен плик. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи. 

 
3. Състезателни  елементи и тежест в общата оценка на 

предложението: 
 
3.1. Фирмена адекватност:  



К1 –  разликата между предложената цена на недвижимия имот и 
стойността на инвестицията в размер на не по-малко от  1 396 600  лв. (един 
милион триста деветдесет и шест хиляди и шестстотин) лева – 50% 

К2 – срок на изпълнение (не по-кратък от 4 (четири) месеца и  не по-
дълъг от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на 
договора със спечелилия публично оповестения конкурс или от влизане в 
сила на разрешението за строеж на пристройката  (взема се предвид по-
късната дата от двете) – 50 % 

 
4. Формула за оценка на предложенията: 
 
К= К1+К2 
 
5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения 

конкурс, задължително да се включат горепосочените условия, да се 
представи банкова гаранция (в оригинал), за сумата спечелена от 
кандидата на конкурса, която се освобождава след представяне на 
разрешение за ползване и да се предвиди неустойка при неспазване на 
срока на изпълнение на инвестицията за проектиране, изграждане, 
оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация, в съответствие с 
одобрен архитектурен проект, на  пристройка на два етажа с подземен 
етаж за две групи деца, физкултурен салон и басейн  към детска 
градина към детска градина № 9 „Ален мак”  , по плана на жк „Чайка”, 
в размер на 0,5 % на ден, но не повече от 15 % от 1 396 600  лв. (един 
милион триста деветдесет и шест хиляди и шестстотин) лева, без включен 
Данък добавена стойност. Собствеността върху недвижимия имот се 
прехвърля на спечелилия конкурса след издаване на разрешение за 
ползване, като същия заплаща разходите по прехвърлянето.   

6. Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението, като контрола от страна на Община Варна по извършваните 
строителни работи, оборудване, обзавеждане на  пристройката към детската 
градина от спечелилия публично оповестения конкурс, да се осъществява от 
оторизиран експерт общинско предприятие “Инвестиционна политика” и от 
експерт от дирекция “Образование” при Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-4, въздържали се-0, отсъстват-15 
не участват в гласуването-3/ 
 

 
 
 
 



Веселин МАРЕШКИ 
По Закона за конфликт на интереси ние най-вероятно ще участваме в 

този конкурс и за това не трябваше да приемаме участието в гласуването за 
това тримата сме свързани лица и ..... 
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Марешки. Има резон. Обясни ни участието си в 

гласуването, което е абсолютно почтено от негова страна, благодаря още 
веднъж. Продължаваме г-н Симеонов. 
 
 

Г-н Орлин СИМЕОНОВ чете  9.16.1. и 9.16.2.   
 
 

3051-10. 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 10-9302/156/17.12.2010 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, с.о 
„Пчелина”, представляващ Урегулиран поземлен имот  УПИ ХІ-158 
(единадесет – сто петдесет и осем) с площ 513,00 (петстотин и тринадесет) 
м2, при граници:улица, УПИ Х-159(десет-сто петдесет и девет), УПИ ХІІ -
160 (дванадесет – сто и шестдесет), УПИ ХІІІ -161 (тринадесет – сто 
шестдесет и едно), УПИ ХІV – 157 (четиринадесет – сто петдесет и седем)  
в размер на  34 500 (тридесет и четири хиляди и петстотин), без  включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  - 67,25 (шестдесет и седем лева и 
двадесет и пет  стотинки) 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-33, против-0, въздържали се-0, отсъстват-18/ 
 

 
3052-10. 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 10-9302/156/17.12.2010 г., Общински 
съвет - Варна  решава да се проведе публичен търг с явно наддаване   за 
продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
с.о „Пчелина”, представляващ УПИ ХІ-158 (единадесет – сто петдесет и 
осем) с площ 513,00 (петстотин и тринадесет) м2, при граници: улица, УПИ 
Х-159(десет-сто петдесет и девет), УПИ ХІІ -160 (дванадесет – сто и 
шестдесет), УПИ ХІІІ -161 (тринадесет – сто шестдесет и едно), УПИ ХІV – 
157 (четиринадесет – сто петдесет и седем), УПИ IX – 150(девет – сто и 
петдесет). 



За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5729/13.07.2009 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 34 500 (тридесет и четири хиляди и 
петстотин) лева, без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена  в размер на  3 450,00 (три хиляди  четиристотин 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, по образец, за участие в търга; 

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 – 
оригинал /за юридически лица и еднолични търговци/; 

2.4. Удостоверение от съдебно изпълнителна служба при съответния 
Районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу участника 
/оригинал/; 

2.5. Свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица и едноличните 
търговци /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. БУЛСТАТ/ ЕИК – удостоверение от Агенция по вписванията 
/оригинал/; 

2.10. Декларация, по образец, за получаване и запознаване с тръжните 
условия; 

2.11. Декларация, по образец, за извършен оглед на обекта; 

2.12. Декларация, по образец, за неразгласа на информацията, 
предоставена във връзка с участието в търга 

2.13. Платежен документ за внесен депозит в размер на 3 450,00 (три 
хиляди  четиристотин и петдесет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.14. 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-33, против-0, въздържали се-0, отсъстват-18/ 

 



Г-н Орлин СИМЕОНОВ чете  предложението за упълномощаване на 
представителя на община Варна в Общото събрание на “Ефкон Варна” 
ООД. 
 
 

3053-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.7, ал.1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет 
– Варна упълномощава представителя на Община Варна - Николай Филев 
Джагаров да участва в Общо събрание на съдружниците във „ВАРНА 
ЕФКОН” ООД и да гласува по посочения в предварително обявения 
дневен ред  с проекторешение по единствената точка, а именно: 

Точка единствена: Приемане собствеността  на  цялото 
оборудване на изградената система за обществено видео-наблюдение на 
гр.Варна от досегашния собственик - „Ефкон АГ – Австрия”, ведно със 
съответстващия към него софтуер, изградената инфраструктура на видео 
наблюдението и оборудването на командния център. 

По точка единствена от дневния ред  представителя на Община 
Варна във „ВАРНА ЕФКОН” ООД  да гласува по следния начин:  

1. Съвместното дружество да приеме собствеността на цялото 
оборудване на системата за обществено видео-наблюдение от досегашния 
собственик - „Ефкон АГ”- Австрия, ведно със съответстващия към него 
софтуер, изградената инфраструктура на видео-наблюдението и 
оборудването на командния център. 

2. При предложение за промяна на предварително обявения дневен 
ред, представителя на Община Варна да гласува – ПРОТИВ.  

3. При промяна на дневния ред представителят на Община Варна да 
гласува по негова преценка, с оглед най-добрата защита интересите на 
Община Варна.  
 /за-28, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
 

Г-н Орлин СИМЕОНОВ чете  предложението за решение по писмо-
покана от управителя на “В и К” ООД. 
 
 

3054-10. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.139, ал.2 от 
ТЗ и във връзка с писмо – покана от управителя на „Водоснабдяване и 
канализация – Варна” ООД за свикване на извънредно неприсъствено 
общо събрание на съдружниците с вх.№ ОС 10-2600/125/21.12.2010 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие  за вземане на решения по точките 
от дневния ред както следва: 



1. Отдаване под наем чрез тьрг на недвижим имот, собственост на 
дружеството, представляващ самостоятелна сграда - ресторант, с РЗП 281 
кв.м, намираща се в двора на дружеството в гр.Варна, ул. „Прилеп” № 33. 

Решение: Дава съгласие да се отдаде под наем чрез търг недвижим 
имот, собственост на „ВиК – Варна”, представляващ самостоятелна сграда 
- ресторант, с РЗП 281 кв.м, намираща се в двора на дружеството в 
гр.Варна, ул.,,Прилеп” № 33, като началната тръжна цена при провеждане 
на процедурата за отдаването под наем на имота да бъде не по-ниска от 2 
100 (две хиляди и сто) лева/месечно без ДДС съгласно експертна оценка на 
лицензиран оценител, която е приета от работна група в МРРБ - писмо за 
даване на разрешение  изх.№ 26-В-63/16.07.2010 г.  

2. Отдаване под наем чрез тьрг на недвижимо имущество, 
собственост на дружеството, представляващо самостоятелна сграда - 
работнически стол, с РЗП 601 кв.м, намираща се в двора на дружеството в 
гр.Варна, ул.,,Прилеп” № 33. 

Решение: Дава съгласие да се отдаде под наем чрез тьрг недвижим 
имот, собственост на „ВиК – Варна”, представляващ самостоятелна сграда 
- работнически стол, с РЗП 601 кв.м, намираща се в двора на дружеството в 
гр.Варна, ул.,,Прилеп” № 33, като началната тръжна цена при провеждане 
на процедурата за отдаването под наем на имота да бъде не по-ниска от 3 
000 (три хиляди) лева/месечно без ДДС съгласно експертна оценка на 
лицензиран оценител, която е приета от работна група в МРРБ - писмо за 
даване на разрешение изх.№ 26-В-66/16.07.2010 г. 

3.Отдаване под наем чрез тьрг на част от недвижим имот, 
собственост на дружеството, представляващ част от фоайе с площ 47.22 
кв.м., ведно с оборудване и обзавеждане, намиращо се в административна 
сграда II на дружеството в rp.Bapнa, ул. „Прилеп” № 33. 

Решение: Дава съгласие да се отдаде под наем чрез търг част от 
недвижим имот, собственост на „ВиК – Варна”, представляващ част от 
фоайе с площ 47.22 кв.м., ведно с оборудване и обзавеждане, намиращо се 
в административна сграда II на дружеството в гр.Варна, ул.,,Прилеп” № 33, 
като началната тръжна цена при провеждане на процедурата за отдаването 
под наем на имота да бъде не по-ниска от 500 (петстотин) лева/месечно без 
ДДС съгласно експертна оценка на лицензиран оценител, която е приета от 
работна група в МРРБ - писмо за даване на разрешение изх.№ 26-В-
64/16.07.2010 r. 

4.Отдаване под наем чрез търг на недвижим имот, собственост на 
дружеството, представляващ самостоятелен поземлен имот (ПИ) с 
идентификатор 10135.2553.25 - парцел с площ 2 957 кв.м., намиращ се в 
гр.Варна, ул. „Прилеп” № 33. 

Решение: Дава съгласие да се отдаде под наем чрез тьрг част от 
недвижим имот, собственост на „ВиК – Варна”, представляващ 
самостоятелен ПИ с идентификатор 10135.2553.25 - парцел с площ 2 957 



кв.м, намиращ се в гр.Варна, ул. „Прилеп” № 33, като началната тръжна 
цена при провеждане на процедурата за отдаването под наем на имота да 
бъде не по-ниска от 1 300 (хиляда и триста) лева/месечно без ДДС 
съгласно експертна оценка на лицензиран оценител, която е приета от 
работна група в МРРБ - писмо за даване на разрешение изх.№ 26-В-
65/16.07.2010 г. 

5.Упълномощаване на управителя на „ВиК – Варна” ООД да 
извърши необходимите правни и фактически действия по отдаването под 
наем на недвижимите имоти, посочени в т.1, т.2, т.3 и т.4, в съответствие с 
действащата нормативна уредба. 

Решение: Дава съгласие общото събрание на съдружниците да 
упълномощи управителя да извърши необходимите правни и фактически 
действия по отдаването под наем на недвижимите имоти, посочени в т.1, 
т.2, т.3 и т.4, в съответствие с действащата нормативна уредба. 
 /за-27, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХІ. 
 
 По точка единадесета от дневния ред. 
 ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от председателя на Общински 
съвет-Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 
периода 01.07.2010 г. – 31.12.2010 г. 
 

Докл.: Н.Апостолов-председател ОбС 
 
 
 Снежана ДОНЕВА 

Имате всички раздаден отчета. Предлагам да не го чете председателя 
на Общинския съвет, ако решим..................., който е съгласен с моето 
предложение, моля да гласува.  
 
 Резултати от гласуването: за-27, против-0, въздържали се-0, 
предложението се приема. 
 
 Предлагам следният проект за решение. 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –29 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
3055-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и 

във връзка с чл.8, ал.1, т.11 от „Правилника за организация и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация”, Общински съвет – Варна приема „Отчет на 
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински съвет 
– Варна и неговите комисии за периода 01.07.2010 – 31.12.2010г.”, 
съгласно приложение. 
 /за-28, против-0, въздържали се-1/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХІІ. 
 

 По точка дванадесета от дневния ред. 
 ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински 
съвет-Варна. 
         

Докл.: Н.Апостолов-председател ОбС 
 
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Уважаеми колеги преминаваме към последната точка от дневният 

ред, а именно Промени в съставите на ПК и Вр. К. По тази точка не са 
постъпили в Канцеларията на Общински съвет заявления за преминаване и 
питам има ли някой тук в залата, който иска да напусне дадена комисия и 
да бъде преместен в друга такава?  
 

Иван НЕДЯЛКОВ 
Господин Председател не съм подал писмено заявление. Моля да 

бъда освободен от ПК “Правна комисия”. 
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Господин Иван Недялков иска да бъде освободен от ПК “Правна комисия” 
и да премине... или? Не. Само да бъде освободен от “Правната комисия”.  
 

Димо СТОЕВ 
Аз също искам да бъда освободен от ПК “СС”. 

 
Павел ХРИСТОВ 
Уважаеми господин Председател, бих искал да изляза от състава на 

ПК”МДС” и да вляза в състава на ПК “КДР”. 
 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Моля да бъда освободена от ПК “МДС” и ако Закона позволява, тъй 

като не съм убедена, че в действителност имам правото да бъда... да имам 
правота да вляза в Комисията “Конфликт на интереси”. Освен това бих 
искала да помоля колегите, бихте ли направили една така статистика, 
колко хора ще останат в ПК “Правна комисия”, която така или иначе е 
важна? Това е един абсурден казус...двама души. Аз не знам какво правим? 
Това е важна комисия. 
 

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ  
За сега остават двама, ако никой не иска да влезе ще мислим в комисията 
на г-жа Донева как да процедираме?  
 

Неделчо МИХАЙЛОВ 
Уважаеми господин Председател, моля да бъда освободен от 

задълженията си като член от ПК “МДС” и да бъда включен в състава на 
ПК “Правна комисия” 
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Казусът току що беше решен. Благодаря на г-н Михайлов.  

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Моля да бъде освободен от ПК “ФБ” и да премина в ПК “КДР”. 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –34 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

3056-12. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет-Варна освобождава от състава на ПК 
„Правна комисия” общинския съветник Иван Стефанов Недялков. 
 /за-30, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

3057-12. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет-Варна освобождава от състава на ПК 
„Собственост и стопанство” общинския съветник Димо Атанасов Стоев. 
 /за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
  

3058-12-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общинския 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” общинския съветник Павел Алексеев 
Христов. 



 /за-34, против-0, въздържали се-0/ 
3058-12-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет-Варна решава общинския съветник 
Павел Алексеев Христов да бъде член на ПК „Култура и духовно 
развитие”. 
 /за-34, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

3059-12-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общинския 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” общинския съветник Евгения Александрова 
Александрова. 
 /за-31, против-0, въздържали се-0/ 

3059-12-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет-Варна решава общинския съветник 
Евгения Александрова Александрова да бъде член на ПК 
„Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” 
 /за-31, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
3060-12-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общинския 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” общинския съветник Неделчо Михайлов 
Димов. 
 /за-34, против-0, въздържали се-0/ 

3060-12-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет-Варна решава общинския съветник 
Неделчо Михайлов Димов да бъде член на ПК „Правна комисия”. 
 /за-34, против-0, въздържали се-0/ 
 

3061-12-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общинския 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” общинския съветник Петър Николаев Липчев. 
 /за-33, против-0, въздържали се-0/ 

3061-12-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет-Варна решава общинския съветник 
Петър Николаев Липчев да бъде член на ПК „Култура и духовно развитие” 
 /за-33, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Закривам Тридесет и първото заседание на Общински съвет – Варна  

поради изчерпване на дневния ред. Благодаря ви.  
 

 
Тридесет и първото заседание на Общински съвет-Варна завърши в 

11.30 часа на 20.01.2011 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/ 
 



 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


