
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 33 

 
Тридесет и третото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Николай 
Апостолов, се проведе на 20.04.2011 г. от 09.00 до 17.00 часа и на 
21.04.2011 г. от 09.00 до 11.30 часа. 
 

 
Присъстват  48 общински съветници, отсъстват 3 общински 

съветници: 
 Димо Атанасов Стоев 
 Добромир Гичев Кондов 
 Иван Стоянов Славков 
 

/Начало на следобедното заседание – 13.15 ч.:  общински съветници, 
не положили подпис в присъствения списък до края на заседателния ден/: 

 
 Анелия Димитрова Клисарова 
 Валентин Христов Милков 
 Димо Атанасов Стоев 
 Добромир Гичев Кондов 
 Иван Стоянов Славков 
 Йорданка Милева Несторова 
 Красимир Милчев Симов 
 Неделчо Михайлов Димов 
 Пламен Начков Печев 
 Снежана Николова Донева 
 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
... следователно е налице необходимия кворум за работа и това ми 

дава основание да открием Тридесет и третото заседание на Общински 
съвет – Варна в 9:10 часа. Дневният ред ви е раздаден, разпространен е, 
имате думата за мнения и съображения, г-н Янко Станев. Да се готви 
Павел Христов и Евгения Александрова.   

 
Янко СТАНЕВ 
Предлагам в дневния ред точка шест да стане точка “Собственост и 

стопанство” и в нея да бъде включено предложение на кмета Кирил 
Йорданов – обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот-
публична общинска собственост, предмет на АОС № 6390/2011 г.  

 



 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на д-р Станев. Павел Христов заповядайте, да се готви 

Евгения Александрова.  
 
Павел ХРИСТОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, предлагам към точка 

“Социални дейности и жилищна политика” да бъдат включени още две 
подточки, а именно: приемане на общинска програма за закрила на детето 
за 2011 г. и като четвърта подточка към “Социални дейности” предлагам 
едно решение – Общински съвет Варна дава съгласие за кандидатстване в 
партньорското сдружение - бизнес агенция по оперативна програма 
развитие на човешки ресурси приоритет на ОС 5, социално включване на 
.... социалната икономика, основна област на интервенция 51, подкрепа на 
социална икономика, процедура “Нови възможности”, бюджетна линия БГ 
051 ПО 0015.102. Двете решения са гледани на комисия, но след 
обявяването на дневния ред и затова не можахме в срок да ги подадем. И 
като трето предложение имам към точката “Финанси и бюджет” да бъде 
включена точка разглеждане и гласуване на сумата от 1500 лв. за 
покриване на разходи за участници на международен конкурс по 
математика и проектиране на ....  в Москва на четирима ученика от 
математическа гимназия, а именно Иван Лазаров, Лея-Тереза 
Тенекеджиева, Деница Добрева, Мартин Рублев. Става въпрос за четири 
варненски ученици, които са класирани в международен кръг на 
олимпиадата. Не им достигат 1500 лв. за участие от общо 4800 евро. 
Благодаря.   

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Христов. Евгения Александрова.  
 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Предлагам, уважаеми колеги, като точка три да стане предложение за 

разглеждане факта, че излъчваме в момента по ефирна телевизия Варна, 
която практически не съществува. Бих искала да поставя този въпрос и 
предложението веднага да го направя, да сменим телевизията, по която 
излъчваме с радио-телевизионен център Варна, т.е. държавния 
телевизионен център към БНТ 1, което е съвсем логично. По този начин 
елиминираме всички пристрастия или пък някакви съмнения, че имаме 
някаква обективност. Това е като предложение за точка три, ако решите. В 
друга точка можем да го сложим, но все пак искам да ви напомня, че ние 
практически нямаме никакво участие в момента във визуалния, медийния 
план на град Варна. Второ, бих помолила и знам, че всички биха били 
съгласни в точката за отпускане на еднократни помощи, не зная дали е към 



здравна или социална комисия, Панко Анчев беше предложил сумата от 
3000 лв. за семейството на Радка Мерева, тогава тя беше жива, в момента 
вече не е . Моля тази сума да бъде повдигната на 5000 лв. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Други мнения и съображения, предложения. Има ли 

други предложения, колеги? Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Един въпрос, г-н Апостолов. Какво стана с решението на комисията 

по “Собственост и стопанство” относно 16-те декара в Морската градина?  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Въпросът към кого?  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Въпросът естествено е към Вас, до колкото знам все още Вие сте 

председател. Ще се гледа ли в дневния ред, няма ли да се гледа, ще има ли 
такова решение, няма ли да има ...  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Явно сте закъснели, като предното ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Не, аз не съм закъснял, но тъй като интересът е много голям и затова 

нека да го обясните.   
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Нека да обясня, ако обичате. Като първо предложение за включване 

в дневния ред, г-н Янко Станев предложи да бъде включено именно 
предложението на г-н кмета касаещо въпросния терен. Задоволява ли Ви 
отговора? Включва се.  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Г-н Янко Станев не е председател на комисията по “Собственост и 

стопанство”, а председател на комисията по “Финанси и бюджет”. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Имам информация за това, но е общински съветник. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Тогава моля от групата на БСП почивка, да дойде кмета на общината 

и да даде обяснение ще влезе ли това нещо в дневния ред и защо е 



подписано. Имаме право на почивка по време на гледане, на която и да е от 
точките, така че молим за почивка. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колко минути казахте? 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Толкова, колкото е по правилник, но нека кмета на общината или 

този, който изпълнява длъжността кмет, да каже включено ли е това, защо 
е подписано и какви ще бъдат процедурите от тук нататък по терена в 
Морската градина. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Това не може ли да го каже, когато гледаме точката, която така или 

иначе има искане да се включи в дневния ред.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Не, сега искаме. Кметът трябва да присъства на сесия на Общинския 

съвет или човека, който изпълнява длъжността.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
15 мин. почивка, разбрах, по искане на БСП. Колеги, започваме 

работа в 9:30 ч. Ще помоля началник отдела, г-жа Граматикова да покани 
кмета на града и г-н Базитов ... 

 
... фактически почивката изтече. Моля колегите да заемат местата си 

в залата в предвид на това, че и кмета на града - г-н Кирил Йорданов успя 
да дойде в залата, така както беше искането на г-н Гуцанов. За да вървим 
напред, други мнения, съображения и предложения относно така 
предложения дневен ред има ли?  

Колеги, току що ми беше връчена подписка от името на младежкото 
обединение на БСП-Варна, под мотото “Да спасим Морската градина” 
срещу решението на комисията по “Собственост и стопанство”. Подписите 
без да съм ги броил имам уверението, че са 2400, 2416 с точност. За да 
бъдем коректни, продължавам да чета: подписка в подкрепа на 
предложението на кмета на града Кирил Йорданов да бъде разширена 
детската градина в местност “Салтанат”. Нека не допускаме различни 
рекламни акции да попречат на тази идея, да осигурим повече места за 
децата ни в детските заведения. Тук подписите по уверение от другите 
вносители и по бързата проверка, която направих са 4500. Аз съм 
изключително удовлетворен от факта, че под наше ръководство 
гражданското общество се активира и заема такава дейна позиция по такъв 
значим за града проблем. Моята молба към колегите съветници е добре да 



анализират, да отчетат обществените настроения и нека гласуват по начин, 
по който смятат, че е най-добре в защита интересите на варненци. Нека не 
се поддаваме на партийни лозунги и други прокламации. Мнения и 
съображения по дневния ред, има ли други? Г-н Гуцанов.  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Да, молим г-н кмета да вземе отношение по въпроса за 16-те декара в 

Морската градина и след това  ще ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Гуцанов. Г-н кмета Кирил Йорданов е в залата, има 

ли готовност да даде разяснения по въпроса касаещ предложението, така 
както е отправено искането на г-н Гуцанов.            

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

съветници, уважаеми варненци.  
Току що Вие г-н председател казахте, че се активира, активизира се 

общественото, гражданското общество в града. Активност се забелязва, но 
разбира се тя може да бъде тълкувана двояко, то се разцепва може би, то се 
противопоставя, но нека да приемем, че това е за добро, след като се 
обсъжда въпрос важен. Още веднъж, разбира се този въпрос е важен не 
само с измеренията на предложението, което аз съм направил, за което ще 
кажа няколко суми, то е важно и с оглед на мотивите на другата страна, 
другото виждане. 2 хил. и колко подписа извинете казахте за ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
2416 против.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
И 4 хил. ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
4500. 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Не бива да изпадаме в… Помолих да се повторят цифрите, защото не 

бива да изпадаме във властта на абсолютните измерения на тези цифри. 
Под този надслов “Да спасим Морската градина” аз съм учуден, че са 
толкова подписите. Те ще станат и повече, ако подписката има и повече 
време, няма съмнение. Под надслов могат да бъдат събрани подписите на 
90% и повече от варненци, под този надслов. Припомням на младите хора 
в залата и извън залата, че преди много години вече издадох заповед за 



забрана строителството в Морската градина. Забрана за строителство в 
Морската градина не само там, в Чайка, в Бриз и на Златни пясъци. За 
Златни пясъци забраната ми се наложи да бъде отменена с акт на 
министъра на регионалното развитие и благоустройството, който се 
публикува в Държавен вестник. За Чайка, тъй като моите правомощия се 
изчерпаха, готвя, не е тайна за общинските съветници, предложение до 
Общинския съвет въз основа на неговите правомощия да продължи 
забраната за строителство в квартал “Чайка”. Излишно е да се връщам на 
причините довели до строителство в Морската градина въобще, не му е 
мястото днес, но те са ясни и те се коренят в началото на 90-те години, 
няма да се връщам там. Само с две изречения ще припомня еуфорията 
около така наречения строителен хаос в 2005 г., когато се оказа, че 
докладчика по тези въпроси с негова родствена фирма надзирава 21 от тези 
обекти. Наложи се да се предизвика експертиза на учените от БАН, за да се 
мотивира обратно в противния смисъл и общественото мнение. Аз бях 
наясно за себе си. Все неща в този смисъл и все като проявление в много 
конкретен период на цикличното иначе четири годишно развитие на 
демокрацията, на демократичните процеси. Припомням ги само като знак 
за моята готовност да стъпя още днес, както до сега в една по-обстойна 
дискусия що се отнася до Морската градина, като ценност, като даденост. 
В Общия устройствен план с всичко, което ми е на разположение ще 
настоявам и ще отстоявам позицията Има и друго виждане, Морската 
градина от пътя към “Далас”, който води условно за всеки да бъде ясно до 
стените на „Евксиноград“, да не бъде застроявана, а да бъде съхранена  в 
този си вид за сегашните разбира се варненци и за следващите поколения. 
Важно е, преди да пристъпя към излагане на мотивите ми да направя това 
предложение, да бъдат ясни тези позиции.  

 
........ 
И да няма автомобили.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Добре би било, ако автомобилите бяха по-малко в живота ни, но те са 

неизбежна съставка. Специално за Историческото ядро на всеки са ясни 
усилията, които бяха направени в тази насока, те се виждат и сега, те ще си 
проличат и в следващите месеци, особено летните. Друг е въпросът в каква 
степен хората са готови да приемат едно такова ограничение. Мога веднага 
да кажа мерките, които се вземат, бариерите, които ще се сложат, 
бетонните преграждения, защото всичко друго се изкърти, бетонните 
заграждения, които се поставиха и охраната, физическа ще застане там. 
Това е вън от всякакво съмнение. Освобождаването на Морската градина, 
където джиповете се разхождаха по алеята на възрожденците приключи, от 
където ходеха на дискотека едва ли не през арката на Морската градина. 



Спираха колите си на “Ларгото”, на “Княз Борис” и т.н., това са все мерки, 
които са взети по един безспорен начин, категорично. Сега да припомня за 
моето предложение за детската градина. Това е сложен практически 
състав, уважаеми ... Аз преди всичко към присъстващите в залата се 
обръщам, защото това на общинските съветници и без друго е ясно. Имаме 
такъв сложен фактически състав. Предложение на кмета до Общинския 
съвет, решение на Общинския съвет, с което той приема или отхвърля това 
предложение. Аз съм извървял своя път, като съм направил 
предложението. Днес предстои да се състои дискусия в присъствието на 
много хора, в която всеки да изкаже своето становище, а в крайна сметка 
броенето на гласовете ще покаже каква е волята на избраниците на същите 
хора, които присъстват в залата. Моите мотиви мога да посоча в две 
изречения. 250 места в детските градини, това е моята цел. Заявявам я 
официално, тя не е тайна. Цената, на която те трябва да бъдат изградени е 
разбирам, разковничето на раздора. И точно това предстои днес 
общинските съветници със своето гласуване да решат. Платима ли е тази 
цена или не, платима или не. В зависимост от решението на Общинския 
съвет ние ще имаме 250 места или 250 места по-малко, но които ще се 
опитаме да компенсираме, да компенсираме на друго място. Това няма да 
обрече целия този процес на провал. Съпоставими ли са величините е също 
така въпрос, който има няколко страни. За мен 250 места си струват. 
Преценката се прави на базата на заключение на цифри, зад които стоят 
подписи и отговорност на лицата, които са ги предложили, наказателна 
отговорност, поради което това също трябва да бъде взето в предвид. Тук 
няма субективизъм от гледна точка на вносителя на предложението за една 
или друга стойност, там се посочва цифра, стойност, зад която стои нечия 
отговорност, ако тя не е изчерпана съответно, респективно наказателна 
отговорност. Предстои да чуем дискусията и после ще видим как 
продължаваме нататък. Тук съм до известно време, защото така съвпадна 
сесията и с годишнината на Априлското въстание, с панорамата на 
варненското образувание и с ред други ангажименти. Ако съм забавил 
вашата работа, моля за извинение.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н кмета. Г-н Гуцанов поиска думата. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги, уважаеми варненци. Преди 

повече от 100 години е започнало изграждането на Морската градина, така 
наречената историческа част, когато Варна е била в пъти по-малка от това, 
което е в момента. Нима днешният общински съвет не може да вземе 
решение за разширяване на Морската градина и нейната историческа част, 
историческо ядро? От “Шокировия канал” до “Далас”, както каза г-н 



Йорданов, тъй като от “Далас” към „Евксиноград“ вече е застроено един 
път. Или са били много пъти по-умни и по-прозорливи хората преди нас, 
които са взели такова решение за създаването на Морската градина, или 
може би след нас свършва развитието на Варна? И не трябва да 
продължаваме да се стараем наистина да има разширяване на Морската 
градина? Кое е решението, което трябва да вземе един Общински съвет? 
На следващо място, тези 16 декара, за които става въпрос, са дарение 
преди повече от 60 год., като изрично е записано, че желанието на 
дарителя е да бъдат за деца с увреждания. Дарителят не е написал да бъдат 
продавани част от тези земи. На следващо място, много пъти сме говорили, 
че логопедичната детска градина, за която става въпрос ще бъде разширена 
на целия този терен, а не върху 6 декара. Пет чисто нови детски градини се 
построиха от края на предния мандат по една програма, за мое щастие, 
стартира по време на едно друго управление. В момента се строят още две. 
Ако става въпрос за 250-те места, каква е цената и кое е в момента 
разковничето? Да започнем и застрояването на тази част от Морската 
градина? Или не ни стигнаха строежите, които се направиха в Морската 
градина по една или друга причина, че още трябва да продължаваме? 
Какви доказателства повече трябва да изкарам? Дарение има, трябва да се 
разширява Морската градина, или няма други терени, с които да се 
направи ново строителство на детски градини. Аз се радвам, че стартира 
тази програма преди много години, защото тогава много хора не искаха да 
се строят детските градини и се казваше, че това е популизъм. Добре, че 
започнахме строителството на детските градини. Но нека да не 
спекулираме с тази тема в момента, а наистина да се запази Морската 
градина в тази си цялост поне, която е останала в момента и дай Боже да 
има по-добри времена, в които и втората част да бъде историческо ядро, 
така че след 50 години други съветници да казват, че историческото ядро 
вече е друго на Морската градина и наистина да има варненци, които да 
ръкопляскат на това, че има повече зелени площи на територията на Варна. 
Затова аз много Ви моля, г-н Йорданов да бъде изтеглено това 
предложение. И Вие и аз знаем много добре на каква територия трябва да 
бъде разширена логопедичната детска градина и да се търсят други 
варианти, по които да бъдат решени тези 250 места. Това е още градина и 
половина, което остава, което е нищо в сравнение с това, с което 
започнахме с Вас преди 6 години. Нека да не правим подобни замени и да 
не употребяваме подобни изрази в залата. Наистина Ви умолявам за 
изтеглянето на тези 16 декара. Най-малкото, което е и волята на дарителя е 
била такава. Благодаря Ви предварително.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Гуцанов. Г-н Марешки, да се готви д-р Митковски.  
 



Веселин МАРЕШКИ 
Уважаеми колеги, уважаеми варненци.  
Ще импровизирам, защото бяхме свидетели на едно стегнато, 

умерено, мотивирано изказване от страна на г-н кмета, срещу което се 
противопостави едно чисто популистично изказване на нашия колега 
Борислав Гуцанов. Защо казвам това. Да, запознати сме, че е имало акт, 
дарителски акт, който е предвидил да се случат определени неща, само че 
защо сега г-н Гуцанов се сети за дарителския акт? Когато се използваше за 
партийна централа това място, тези 20 години, когато той също е участвал 
в управлението на града и там нищо не се е случвало в интерес на децата, 
или се чака друг момент, в който евентуално партията, която представлява, 
ще се върне на власт и ще се опита да си върне това място, като 
представително за собствени цели. Мисля, че и обществения интерес и 
хората вече са на ясно, че най-вероятно има други интереси. При нас е 
попадал проект, който се е бил подготвял по времето, когато управляващи 
са били от БСП, в който този парцел се е предвиждал за едно много 
сериозно строителство, над 20 хил. кв. и аз питам под чия диктовка, с чии 
протекции въобще е тръгнал този проект? Или точно и да не би този 
популизъм, който в момента чуваме е точно за това, защото се блокира 
възможността за изграждането на нова кооперация там и затова, че 
интереса на децата не може да се устойности с пари, докато една нова 
кооперация е ясна по квадратни метри, по цена, по комисионна. И затова 
молбата ми е наистина хората независимо кой с кого и какво е говорил да 
си дадат една сметка, че толкова години волята на дарителите не е била 
спазена, за да спекулираме сега с нея. Да видим дали на финала може поне 
частично да удовлетворим тази воля за полза на варненци и най-вече на 
децата ни. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Марешки, нека г-н Митковски се изкаже.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Право на реплика преди това.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Да и това е вярно. Общинският съветник, който е засегнат, както е в 

случая г-н Гуцанов, има право на отговор до 2 мин. Заповядайте.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Право на реплика. Това е логопедична детска градина и се използва 

за деца много отдавна, един път. И втори път, точно по времето, когато аз 
съм бил председател на Общинския съвет никой никога не си е позволявал 
да подпише подобно нещо и то да влезе в зала, което Вие можете да 



направите г-н Апостолов и да го върнете на администрацията. Неща, които 
аз съм ги правил много пъти. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Д-р Митковски. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, радвам се, че БСП и председателя на БСП 

достигнаха до извода, който ние винаги сме защитавали, че Морската 
градина не е място за строежи. Това, което г-н Гуцанов казва е прав, нека 
да запазим това, което остана след тяхното управление на града 
незастроено в Морската градина. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на д-р Митковски. Колеги, ако имате други мнения и 

съображения последно или да разгледаме предложенията за ... Г-н 
Йорданов, заповядайте.  

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Бих искал със следващите няколко думи много внимателно, много 

внимателно да се опитаме да влизаме аналитично в темата без това 
допълнително да налива огън в маслото. Опитваме се много точно да 
претеглим смисъла на всяка дума, която казваме по конкретния случай. 
Много внимателно, днес говорим за съхраняването на останалото в 
Морската градина въобще като цяло или днес разглеждаме конкретен 
случай в рамките на цялото. Днес решаваме съдбата на Морската градина 
въобще какво да се случва там или гледаме конкретния случай, за който 
има мотиви “за” и “против”. Не казвам кои трябва да надделеят, но те 
трябва да бъдат чути за конкретния случай. Връщаме се няколко пъти на 
завещанието. В тесният смисъл на думата то вече е нарушено дори и в 
сегашното си състояние, ако се приеме, че то е за туберкулозно болни 
деца. В момента там има деца с други здравословни проблеми и нужди. В 
тесния смисъл на думата, но общият смисъл, че то е за деца. Това е 
акцентът, на който трябва да се спрем според мен, казвам лично мнение. За 
деца. Ако трябва да решим и на този момент ще дойда. Конкретно име 
казвате аз ще коментирам ситуацията в нейните възможни развития за 250 
деца ние можем да им намерим място и другаде. И със сигурност ще има 
нужда от нови 250 места. Но климата, сигурността на Морската градина са 
една добра среда за деца. Реципрочната страна, която се търси каквато и да 
е тя не може да бъде реализирана извън духа на това, което вие, пак 
общинските съветници, окончателно ще вземете решение. Целта обаче е 
една и от сега е ясна, винаги, винаги може да бъде допуснато изключение 
от решаващите органи, какъвто е Общинският съвет с цел задоволяване 



нужди на децата и нищо друго конкретно и ясно да наложи това правило, 
като изключение. Това е от порядъка на съображенията за сигурност 
национална, ако щете и т.н. и да наложи ограничения в онази степен, 
тежести, в които той прецени. За втората част говоря, извън детската 
градина. И то не може да се различава от режима, който ще бъде наложен 
тук, да се надяваме и спазван. Точно, не вземам страна. Опитвам се да 
внеса порядък в аргументите, в начина на мислене на дискусията, която ще 
последва и пак казвам, решението неминуемо ще последва и всеки от нас 
ще се съобрази с него каквото и да е то. Молбата ми е .......                 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
... защото е пределно ясно, че там трябва да има единствено и само 

детска градина и с действията си аз съм го доказал това нещо, какво трябва 
да има. А не да изправяме на изпитание в момента Общинския съвет, а не 
да има подписки в града и пред самата детска градина какво и как да се 
случва, и не да се запази или не и тази малко останала част от Морската 
градина, и не да експлоатираме детските градини и училищата, както беше 
на предната сесия, както е и в момента и да опорочаваме с всяка една сесия 
хубавите неща, които бяха направени. Това ли искаме да направим? 
Защото в това се превръща в момента Общинския съвет. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Завършихте ли?  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Затова аз още веднъж умолявам кмета да изтегли това предложение, 

да бъде гледано как и по какъв начин да бъдат осигурени оставащите 200 
или 250 места в детските градини, които не достигат, а не да става залог 
Морската градина. Моля още веднъж г-н Йорданов за това нещо. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Три пъти чух, че го помолихте. Г-н кмета вдига ръка, надявам се, че 

... Г-н Базитов. Да се готви г-н Симов.  
 
БАЗИТОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми общински 

съветници. Тъй като беше споделено, че с мен е воден разговор за цялата 
част от сега преписаната към логопедичната градина площ, аз искам да 
заявя, че точно такъв разговор за цялата част не е воден, много сериозно го 
заявявам. Цялата част стана достояние на логопедичната градина преди 
няколко години, тя не е била част от логопедичната градина. Тази част 
преди може би четири години или пет, ще каже г-жа Теодора 
Трендафилов, стана част от детската градина. Детската градина се намира 



и ползва една сграда, в която помещенията са изключително в не много 
добро състояние. Целта на това предложение е, освен строителството за 
250 деца, да се реновира и тази част на детската градина и да се получи 
един великолепен детски комплекс в рамките на 250 деца, защото мисля 
като професионалист, мислим, че това е най-оптималния вариант на броя 
на децата в една детска градина, както има такъв за училища. Училищата 
са по 650 оптимален вариант, а в сградите на нашите общински училища са 
по 1700. Такъв учебен процес трудно се управлява, затова е предложението 
за 250 деца. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Базитов. Надявам се с изказването на г-н Симов да 

приключим, разбира се подадена е заявка и от г-н Джагаров, ще го чуем и 
него.  

 
Красимир СИМОВ 
Уважаеми г-н кмете, г-н председател, колеги. Дебата до момента 

подсказва точно това, че ние не сме готови за решение и ще ви кажа защо. 
Първо сесията не е започнала, ние не можем да изберем дневен ред. Имаше 
едно предложение. Първо има предложение, което е гледано на комисия и 
председателя не си позволява да го вкара-Председател на комисията и 
председател на Общинския съвет. После, кмета не прави постъпление да 
влезе неговото предложение, което е разписано, а днес г-н Янко Станев го 
вкарва по някаква причина. Г-н кмета не може да го изтегли, днес в 
момента сме в ситуация, в която може да си го изтегли г-н Станев или ние 
да не го гласуваме и колеги, затова ви предлагам ние наистина да не 
приемем това предложение днес, да го върнем, защото наистина нито от 
тази страна на залата са убедени за причините, за които трябва да се случи 
в едната или в другата посока, нито съм сигурен, че и съветниците не знаят 
бъдещето на това, което ще се случи в момента там, и всяко решение ще 
бъде грешно за времето, за Морската градина и за града, това е ясно за 
всички. Искам, за да стане малко ясно и се изненадвам на г-н Марешки, 
когато всички медии пишат, че той е инвеститора на 10-те декара, в които 
ще бъдат дадени на частно лице да каже какво намерение има да се случи 
на тези 10 декара в Морската градина. Според мен това е важното, което 
днес е хубаво да чуят и варненци и аз като общински съветник да знам 
какво ще се случи там на тези 10 декара, за да знам в тази Морска градина 
ще го заобикалям ли това място или ще го ползвам. Бих казал и ..., да, той 
декларира, че ще бъде тенис корт, защо да не го ползва. Затова аз неговото 
мнение искам да го чуя. Искам да чуя мнението и на една група ... 

 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ  
Нека не коментираме слухове.  
 
Красимир СИМОВ 
... това са “Нашият град”, които подкрепиха предложението на 

комисията по “Собственост и стопанство”. Така ние ще можем да изградим 
едно мнение, за да знаем какво ще се случва там и дали действително 
трябва да се подкрепи или не това предложение.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Или още три месеца ще дадем повод за популизъм. Г-н Джагаров е 

преди Вас.  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Реплика.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Джагаров. Реплика на г-н Марешки.  
 
Красимир СИМОВ 
Г-н председател, мисля,  че този проблем не три, а и пет месеца да го 

гледаме, мисля че си заслужава, защото е едно много важно решение за 
града ни.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Ние не гледаме, ние ... Г-н Михайлов, заповядайте.  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Реплика, тъй като беше замесено в изказването на г-н Симов групата 

на “Нашия град”. Г-н Симов, за разлика от Вас ние не винаги смятаме, че 
нашето мнение е толкова важно, че да го споделяме с всички и аз смятам, 
че единствения начин, с който да разберете нашето мнение е гласуването. 
Това е едно и второ, не веднъж са ни обвинявали в това, че не правим 
политически изказвания по време началото на политическия сезон, аз ще 
помоля Вас, г-н Симов и колегите да не бъркат мълчанието ни с незнание, 
а учтивостта ни с мекушавост. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря, г-н Джагаров. Вие изказване ли имате или реплика.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Изказване. Искам отдавна да се изкажа.  
 



Николай АПОСТОЛОВ  
Изказване. Нека да чуем две реплики и преминаваме към изказване. 

Първата е на г-н Станев, втората е на г-н Марешки. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, колеги, гости. 

Първото ми предложение е служебно. Току що видях, че в точа 18 от 
дневния ред от моята комисия е пропуснато, и моля да бъде добавено в 
дневния ред терминът “да бъдат увеличени средствата със 130 хил. лв. за 
рентген телевизионна установка “Сприндер” за МБАЛ “Св. Анна” АД. С д-
р Митковски, председателя на постоянната комисия по “Здравеопазване” 
току-що го говорихме това нещо. Това е първият въпрос, който според мен 
е по-важен от другия дебат, но понеже така или иначе влязохме в 
политическата действителност, няма как да не се изкуша и аз да 
ликвидирам част от приличието, което ме беше обзело в началото на 
сесията и да кажа и моето мнение. Образно казано тия 250 места за децата 
не трябват на мен лично, на моите приятели, на хората, с които разговарям. 
Според мен е хубаво в детската градина, ще кажа нещо, което сигурно ще 
бъде еретично, да бъдат построени 5-6 детски градини, да бъдат построени 
градини, в които децата, чиито родители имат възможност да ги водят до 
там. Защото ще бъде трудно аз от “Аспарухово” да го водя, или от 
“Владиславово”. Но в централната част на града, където е съвсем друг 
климата, съвсем други условията за живот на децата, да играят там деца, 
защото по този начин ще изтрия в себе си онова неудобство, което 
чувствам предвид на това там да има различни къщи на различни велики 
люде, за които не знам защо никой не пита кой, кога, защо, как, чии 
министърчета, чии зам. министърчета, чий началник на отдел се е 
подписал и го е нарисувал, а сега за детската градина изведнъж става 
политическо въстание под формата на скромна революция в едната и в 
другата посока. Приемам мнението на всички, аз ще подкрепя 
изграждането на детска градина в Морската градина и ще внеса 
предложение за изграждането на още детски градини, защото до колкото 
си спомням, г-н Базитов, ако не греша около 600 места беше дефицита, а 
имаме след тази година минимална раждаемост на първокласниците, 
имаме повишен бум в раждаемостта на Варна и ще има все повече нужда 
от детски градини. Може да не бъда подкрепен за това, вероятно ще бъда 
подкрепен за нещо друго. Всичко добро, което се е случило накрая ще 
завърши в този Общински съвет се е случвало и с нашето участие на 
групата на ДПС, вероятно и не всички добри неща пак са се случвали с 
нашето участие, това е нашата позиция. Това е нашия живот и на нашите 
деца. Благодаря.  

 
 



 
Николай АПОСТОЛОВ  
Реплика от г-н Марешки, ще моля колегите да се ограничават в 

рамките на 2 мин.  
 
Веселин МАРЕШКИ 
Уважаеми колеги с риск да ви досадя, но така или иначе беше 

замесено моето име. Аз съм изключително учуден, че точно така беше 
зададен въпроса и това може би е така, защото аз никога не реагирам на 
всички глупости, които се пишат за мен в някои медии, ясно е по какви 
причини нали и аз съм бил собственик на вестник, знаем как стават тези 
неща. Аз не отговарям, не ги гледам, не ги чета. Но ще използвам случая 
да ви припомня, че преди няколко сесии гледахме подобна сделка за 2,5 
декара в Морската градина, в която г-н Гуцанов беше твърдо “за” тази 
сделка и тогава не искаше, напротив казваше “той е наш приятел”, нали. 
Значи ние сега за приятели ли ще го правим или за децата? Нека да сме 
наясно. И точно преди това и тези всички измислени натиски, това са, 
защото не е удобният човек и така. И тук по въпроса за двойния стандарт, 
нали когато едни декари се дават в Морската градина за тях се забравя, за 
други декари се вдига младежката организация нали под строй и тя се 
вижда, че не е много стройна, но както и да е. Искам да заявя обаче, че 
тези, които намесват името ми, много добре си спомням, че името ми 
беше, затова намесих и двата 2,5-те декара, защото си спомням, че там 
имаше някакви писания, че аз съм човекът и за 2,5-те декара. Значи нито за 
2,5-те декара не се явих, нито ще се явявам за някакви други декари. Аз 
всичко, което съм поискал съм си го купил и нямам нищо взето от 
общината. Така че недейте да спекулирате, не се подавайте на такива 
дребни инсимулации и нека да мислим наистина в посока на това дали това 
е добре за нечии тясно партийни интереси или това е добре за града. 
Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Гуцанов, заповядайте.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Само искам да припомня, г-н Станев, че до сега никой не си е 

позволявал да предлага 16 декара да бъде сменен статута им в Морската 
градина. Няма подобен прецедент. Второ, всички строителства, които са 
ставали в Морската градина не са били на общински терени. За първи път 
се предлага това нещо да се случи на общински терен. На следващо място, 
никога не съм си позволявал да подпиша подобно нещо, което Вие сте 
подписали, г-н Апостолов. По такъв начин 16 декара да се вкарват за 
обсъждане в залата, а този, който е подписал за 2,5-те декара и ги е вкарал, 



нека той да си носи тази отговорност. Не случайно апелирах да престанат 
подобни действия с Морската градина. Защото в момента говорим за 16 
декара, а на следващата сесия може да говорим за 160 декара. Един път 
като се отвори кутията на Пандора ето това става, което в момента се 
случва. Затова и на предната сесия дадохме 22 декара срещу 4 хил. кв. м. 
РЗП и беше спечелено от фирма, която вече е в закъснение при 
изпълнението си на детската градина във “Владиславово”. За какво става 
въпрос? Може би следващото училище ще го построим с 32 декара.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Други мнения и съображения  колеги, ако няма ... Г-н Джагаров, 

заповядайте.  
 
Николай ДЖАГАРОВ  
Г-н председател, г-н кмете, колеги. Извинявайте г-н Станев, вече 

говорихте достатъчно, не ... Ама дайте и аз да кажа две думи. Вижте ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Моля за тишина в залата. Слушам, проф. Джагаров.  
 
Николай ДЖАГАРОВ  
Вижте ... Има една притча, че пътят към ада е построен и настлан с 

добри намерения. Всички го знаем. Не може заради една благородна кауза 
да се нарушават принципите на градоустройството. Принципите, които във 
Варна са били спазвани не една или две години. Има други места, където 
могат да се построят детски градини, има други начини, където могат да се 
построят те. Обаче вижте, днес бяха казани много квалификации, 
определения, политически изказвания и т.н. Искам, искам общинските 
съветници и гражданите, които присъстват да са наясно, че тук спорът е 
принципен. Защото, когато нещо се разруши, никой не може да го 
възстанови. Ние много пъти сме обсъждали положението в Морската 
градина. Винаги се започва ... И други притчи мога да ви разкажа, как 
постепенно, постепенно може да бъде разрушено нещо голямо. Ерозията 
на общественото съзнание е голяма и днеска казва, че виждате ли това 
обществено съзнание, което днеска се е събудило било партийно 
организирано. Извинявайте, за два дена да събереш 4 хил. подписа, това 
говори за обществено съзнание и ние, като общински съветници, когато 
вземаме такива фундаментални решения по отношение на Морската 
градина трябва да имаме това нещо впредвид. Не може заради някакви си 
партийни указания или бизнес съображения да гласуваме. Това ще остане, 
разбирате ли ме. Ние много пъти сме обсъждали например 
инфраструктурата, защо тя е в това състояние. Ами защото така на парче 
са решавали въпроса и затова не може да се развие тази инфраструктура. 



Днес ще разрушим Морската градина, кой ще ни я възстанови? Обявили 
сме конституционен търг за нов парк във “Владиславово” и него ще 
унищожим след някоя и друга година? Къде са зелените площи? Заради 
благородната кауза, че трябва да има детски градини. Толкова ли не 
останаха места за детски градини. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Реплика от Янко Станев, с което се надявам да 

приключим ... И Вие ли реплика, г-н .... , нека г-н Станев, той е наред.  
 
................. 
За 4-те хил. подписа са в подкрепа на предложението.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Да, знаем го това.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете. Няма да правя 

някаква особена реплика, разбрах, че докато изляза просто се е споменало. 
Моята идея ще я доразвия. Освен това, че ще предложа на следващата 
сесия и на комисията съответно да бъдат изградени още поне три детски 
градини в района на Морската градина, старото и новото ядро, и до там да 
бъдат возени със специализиран транспорт децата, което ще направя много 
сериозно. Така както се подхилкваха много хора за боклука, за завода и за 
други неща и станаха и не мога да отрека ролята и влиянието и на г-н 
Гуцанов и на хората, които са в залата за всичко това, което се е случило. 
Но имам още едно предложение, да се разшири обхвата на Морската 
градина на Варна заедно с южния бряг на варненския залив. Да се 
продължи Морската градина на район “Аспарухово” до нос “Галата”, и 
включително след нос “Галата” до местността “Фичоза”, защото това е 
единствената екологична територия запазена към този момент без ниско, 
средно или високо строителство. Това ще бъде предложението ми за 
следващия път и ще моля да не се правят подписки “за” и “против”, защото 
не чувствам такава необходимост. Благодаря г-н председател. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Реплика от г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз ще подкрепя предложението на Янко Станев да има повече детски 

градини в Морската градина, защото началото на строителство на детските 
градини знаете кога и как започна и нямаме никакво разминаване по тази 
тема. Въпросът е не дали ще има една логопедична детска градина на 



територията на Морската градина или те ще бъдат три или четири. 
Естествено, ако могат и пет да бъдат още по-добре. Но не за сметка на 
други части от Морската градина. И тук е разковничето, затова нека да не 
казваме неща, които нямат нищо общо с истината. Всички сме “за” 
строителство на детски градини, но “против” това 10-те декара да отиват 
по неясни причини къде и как от тези 16 декара. Защото въпросът е тази 
градина да бъде построена върху всичките 16 декара. И затова нека да 
вземем решение, но кмета да предложени терен, който не е в територията 
на Морската градина, а детската градина да бъде разширена върху тези 16 
декара, така както се е мислело и така както се говореше по тази тема. И на 
следващо място аз предлагам да се вкара мораториум върху тези скрити 
замени това, което става през последните три сесии в Общинския съвет. Да 
престанат вече тези безумия, които се случват.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Симеонов и гласуваме. 
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Уважаеми колеги, аз искам само да обърна внимание, тук чух много 

неща само искам да задам един въпрос. Дали кмета, дали г-н Гуцанов знаят 
от тези 19 500 кв. м., колкото е била по принцип площта на логопедичната 
градина, къде отидоха разликата от три хиляди и кусур, 3 500 близо кв. м., 
където е построена една така наречена постройка “Галерия”. С кодово 
название “Галерия”, което представлява кооперация на четири етажа, 
според мен на 2 000 хил. кв. площ. На кого е тя, кой даде разрешение за 
изграждането на тази кооперация? Не беше ли тя публична общинска 
собственост? Е, на тези въпроси, ако се отговори ще се преустановят тези 
излишни приказки, които до сега чухме. Благодаря ви. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Доц. Трошев и гласуваме предложенията.   
 
Константин ТРОШЕВ 
Уважаеми колеги, може би забелязвате, че групата на ГЕРБ в 

общинския съвет не се включи в този дебат, защото ние не сме вносители, 
ние досега не сме участвали в тези разговори, прения, предложения и 
просто слушахме и то с много голямо удоволствие. Аз бих искал да помоля 
г-н кмета да назначи една малка проверка, колко от децата в тази детска 
градина са с чисто логопедични проблеми или изобщо със здравословни 
проблеми в момента. А не е точно така, защото ние не говорим за 
построяване изобщо на детски градини, а говорим за логопедична детска 
градина или за деца с особени здравословни проблеми. Имаме 
информация, че там в това отношение положението е малко по-различно от 



колкото тук в глобалните изказвания. И накрая г-н председател, аз мисля, 
че днешното ни събиране се превърна в среща на Общинския съвет с г-н 
Гуцанов. Извинявайте, но ние сме се събрали с предварително обявен 
проект за дневен ред, който обхваща два дни здрава работа и до сега не сме 
стигнали почти до никъде. Нека такива срещи да се състоят, но те да бъдат 
обявявани и организирани по съответния начин. Затова предлагам 
процедурно предложение да прекратим всички дебати досега и да 
пристъпим към работата, която сте предложили в проекта. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря и аз. Реплика и гласуваме процедурното предложение.      
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Доц. Трошев, не сте изключили от ГЕРБ г-н Апостолов, нали? 

Защото той го е подписал документа, за да влезе в комисията на г-н 
Симеонов. Той също е член на ГЕРБ предполагам. И предполагам, че с 
гласовете на ГЕРБ в момента в залата обсъждаме подобно нещо. Освен, 
ако тези хора не са изключени или може би няма член на ГЕРБ в 
Общинския съвет. Много ви моля, когато правите подобни изказвания 
недейте така да се изказвате неподготвен по темата, иначе съм съгласен да 
се приключи дебата по дневния ред и да се влезе вече в зала по същество, 
ако разбира се г-н Йорданов не си оттегли предложението.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Гуцанов, виждам че целият ден днеска много желаете да се 

споменава нашата политическа сила, виждам, че Ви е любима. Но нека да 
припомним, че аз съм длъжен да разпиша предложението на кмета и да го 
вкарам за разглеждане. А ... 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Вие не сте длъжен, вижте си правилника.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Не съм Ви дал думата, ако обичате. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
И не един или два пъти аз съм връщал подобни предложения, г-н 

Апостолов. Недейте да казвате неща, които нямат нищо общо с 
правилника.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Ако обичате ... Вие сте единствен, Вие сте единствен. Общинските 

съветници са тези, които трябва да обсъдят и да вземат решение. В нашата 



политическа сила, ние не взимаме еднолични решения, не организираме 
политически ... Така че моля ви се и мисля, че го доказвам. Колеги, който е 
съгласен ... Реплика.  

 
Константин ТРОШЕВ 
Сега, г-н Гуцанов, аз мисля, че Вие ... Ние сме говорили с Вас 

многократно за моя принцип в живота и този принцип в живота ... Да, не се 
смейте моля ви се, защото той се отнася и за всички вас. Това е мярката, 
Вие днес прекрачихте всякаква мярка. И не само Вие и тези, които Ви 
заобикалят. Защото подхвърлянията, смеховете и всичко останало говорят 
за предварително набелязания план на действие в днешния ден. Така че ... 
Да, може и конспирация да е било. Така че аз много съжалявам, но не 
искам Общинския съвет и неговите заседания и мисля, че всички колеги, 
които са тук, общински съветници също не биха искали да се превръщат в 
партийна трибуна на която и да е партия. Никой досега не си е позволявал 
такова нещо. Ние днес сме свидетели на организирано мероприятие, 
предизборно на БСП. Нека да има такива прояви, но те да не са на 
територията на Общинския съвет. И понеже направих процедурно 
предложение, моля ви се.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н кмета поиска думата. Надявам се финално. Други не са заявили 

участие, гласуваме след което процедурното предложение на доц. Трошев. 
Заповядайте г-н кмете.  

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Дали е финално и аз не мога да кажа, защото мисля, че доказваме не 

сме господари на ситуацията и трудно на самите себе си. Какво ми прави 
впечатление до този момент от дискусията. Това, което беше най-
оптимистичния момент на днешното заседание до този момент в 
препълнената част в дясно от мен започва да оредява. Напусналите залата 
можем да гадаем дали стоят още зад подписите си в една или друга посока,  
ще си присъединят ли към други подписки, изобщо как това ще се отрази, 
което чуват и виждат на по - нататъшните им нагласи да имат активна 
позиция по всичко онова, което се случва в обществото. Във всеки случай 
дотук примера, който се дава не е насърчителен, който даваме ние. Това 
първо. Второ, думата ми е за раздвоението, но не в клиничните му 
измерения. Обществените нагласи. Обсъждали сме, г-н Гуцанов този 
терен, обсъждали сме го и това е истината. Обсъждали сме го, като 
възможна разменна монета е точно думата, за да бъдат изградени тези 
мощности. Имало е предложение и то не е тайна, там да бъде изграден 
тенис комплекс, какъвто липсва на града. И това сме обсъждали. Защо 
трябва да го крием, в това няма нищо лошо. И нищо лошо няма. Г-н 



Джагаров, специално за Вас за принципите, не Ви виждам. Да, 
извинявайте. За принципите на градоустройството ли говорехте Вие? Ето 
тук е пак двойният стандарт. Искате ли да Ви припомня редица големи 
сгради построени в нашия град, които не са в унисон и хармония с 
принципите на градоустройството. Искате ли, готов ли сте или още сега ще 
помислите, че не е добре да влизате в тази  детайлна дискусия, която мога 
да изнеса? Искате ли да ви кажа, че никак няма да са успокоителни 
резултатите на проверката, която ще предизвикам с помощ на 
чуждестранни специалисти на случилото се в “Бриз”. За надзорните 
фирми, за издадените ПУП-ове, строителни разрешения, за отстоянията, за 
сигурността, за противопожарната сигурност и т.н. Не е момента за това. 
Пак казвам, готов съм на тази дискусия, но припомням – в момента пред 
вас има за задача да подложите на анализ, на дискусия 250 места на тази 
цена, ако цената е неприемлива на друго място 250 места. Ако се приеме, 
че е така там 250 места, но нека това да бъде съсредоточена една дискусия, 
когато й дойде времето, точката в дневния ред, който още не сме приели. 
Ако така отиват нещата няма да мога да отговарям на вашите въпроси. 
Сега, г-н Гуцанов, аз ще остана тук Вие задайте си въпроса, защото 
разбирам насоката на нещата на къде отиват, но ... 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Не, не, няма да Ви задам никакъв въпрос. Никога не съм Ви задавал 

през годините нито един въпрос.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Не за въпроса, за дискусията, в която така неизбежно влизаме.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
За дискусията, в която влизаме неизбежно -  много неща са 

обсъждани за терена, но никога той не е бил предлаган под никакъв повод 
в залата. Един път. 

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Значи ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
И втори път, относно разрешенията ... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Значи, за първи път днес с Вас имаме 100% покритие ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
... и никога ... 



 
Кирил ЙОРДАНОВ 
... не се отрича, че сме го коментирали като терен, на който могат да 

бъдат изградени.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
... детската градина да бъде изградена ... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Вариант.  
 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
... с басейн, ако си спомняте. Така да бъде изграден целия терен.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Спомняте ли си като се нарисува конфигурацията на терена ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Така че ... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
... която всъщност сега беше променена и увеличена със 100 декара.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
... а пък що се отнася до разрешенията, те не се дават от Общинския 

съвет, г-н Йорданов, за строителство, където и да било.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Сега, чувствам се неудобно действително, това е малко комсомолска 

дискусия става. Аз казах моето мнение, Вие го потвърдихте. Мисля, че 
това е същината на нещата. Ами ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н кмета. Гласуваме процедурното предложение на 

доц. Трошев. Който е съгласен колеги, да сложим край на дискусията, моля 
да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за -39 ; против -0 ; въздържали се- 0, 

предложението се приема .      
 
Предложението на доц. Трошев се приема. Колеги, гласуваме 

предложенията направени за допълнение на дневния ред. Предложението 



на г-н Янко Станев към точката по “Собственост и стопанство” да бъде 
включено за разглеждане така широко обсъжданото и дискутирано 
предложение за логопедичната градина, като точката по “Собственост и 
стопанство” да бъде изтеглена веднага след “Финанси и бюджет” под 
номер шест. Който е съгласен ... Реплика или нещо по гласуването? 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Процедурно предложение. Моля Ви да разделите гласуванията на 

две. Това са две различни ситуации и два различни казуса.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Кое имате впредвид точно? 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Като например вкарването или изкарването на определена точка от 

дневния ред и преместването на цяла точка в дневния ред. Това са два 
различни казуса, г-н председател. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Има резон. Благодаря.  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Моля Ви да не ги обединявате в едно гласуване, защото ще бъдем 

поставени в двусмислена ситуация.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Ок. Да, да не бъдем и ... Колегата Дончев.  
 
Драгомир ДОНЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, аз искам да ми се даде шанс и аз да 

направя едно предложение за включване на точка в дневния ред, защото 
закъснях в началото, а пък сега заради дебата в общи линии ... Става дума 
за две точки, които са гледани на моята комисия и е добре да ги вкараме на 
тази сесия, защото ще изтървем сроковете, които ги засягат. Едното е за 
приемане на моделната оценка за програмата за атмосферния въздух, а 
другата е за актуализация на въпросната програма. Има ги, като 
предложения предоставени от ... Е, ами някаква част от дневния ред. Като 
последна точка да речем, няма значение. Въпросът е да влязат в дневния 
ред на днешното заседание.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Колеги, предложението на Янко Станев. Който е съгласен 

така широко дискутираната точка касаеща терена на логопедичната 



градина да бъде включена за разглеждане към точката по “Собственост и 
стопанство”, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за - 29; против - 8; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 
 
Разделеното предложение, който е съгласен точката по “Собственост 

и стопанство” да бъде изтеглена в по-предни позиции, веднага след 
точката по “Финанси и бюджет” и да стане, като точка номер шест от 
дневния ред, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за - 19; против - 2; въздържали се – 9, 

предложението се приема. 
 
Следващото предложение на д-р Станев, към точката по “Финанси и 

бюджет” да бъде добавена сумата така както беше спомената от него след 
консултация с председателя на комисията по “Финанси и бюджет”, по 
“Здравеопазване”. Да, да. За 150 хил. лв. става въпрос. Който е “за”, моля 
да гласува.  

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател, аз мисля, че неправилно броите предната точка. 

Моля да бъде повторено гласуването. Тъй като Вие съобщавате ...  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Резултата беше обявен, да се бяхте сетили ... 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Ама ... Не, аз предлагам поименно гласуване.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Така и сме в процес на гласуване. Който е “за”, моля да гласува. 

Говорим за парите за “Здравеопазване”, за 150 хил. лв.  
    
Резултати от гласуването: за - 36; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател.         
  
Николай АПОСТОЛОВ  
Следващо предложение ...  
                              



Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател. Аз оспорих ...         
 
Николай АПОСТОЛОВ  
В режим на гласуване сме. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Аз оспорих гласуването, Вие не го подложихте на поименно 

гласуване.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Джагаров, ако обръщате внимание четях следващото 

предложение за гласуване.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Ами, ами ... Аз докато дойда до микрофона ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Ще се спънете, по-спокойно.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Ама не, извинявайте. Вие така можете да изчетете целия дневен ред. 

Аз нали трябва да дойда до микрофона. Какво искате? Веднага да 
реагираме ли? Недейте така. Ние сме хора. Аз го предлагам да бъде 
поименно гласуване.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Второто предложение на председателя на комисията по “Социални 

дейности и жилищна политика”, той направи три предложения искам само 
да ги припомня. Едното е предложението за включване в дневния ред 
програмата за закрила на детето, за включване за участие в 
проектопредложение по оперативната програма и към “Финанси и 
бюджет” гласуване на 1500 лв. за деца от математическата гимназия. Това 
са трите предложения, които г-н Павел Христов направи да бъдат 
включени съответно към комисията по “Социални дейности и жилищна 
политика” и към комисията по “Финанси и бюджет”. Който е “за”, моля да 
гласува.  

 
Резултати от гласуването: за - 32; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
                                          
Следващото предложение е на г-жа Евгения Александрова, която 

след справка за направените предложения в комисиите по “Социални 



дейности и жилищна политика” и комисията по “Здравеопазване”, оттегля 
своето предложение за гласуване на сума от 5000 лв. за покойната 
служителка от Общинския съвет г-жа Мерева. И остава само нейното 
предложение и аз предлагам то да бъде включено, като подточка четири, 
ако г-жа Александрова няма нищо предвид, като подточка четири в 
точката по “Структури и общинска администрация” да гласуваме смяна 
излъчванията от “Телевизия ефирна Варна”, към “Радио-телевизионен 
център Варна” за същата сума. Който е съгласен това да бъде включено 
към точката, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за - 32; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
   
Предложението на колегата Драгомир Дончев, като точка в дневния 

ред под номер седемнадесет да бъдат включени предложенията на 
комисията по “Опазване и възпроизводство на околната среда”, така както 
той ги направи, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за - 33; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Константин ТРОШЕВ 
Г-н председател.    
   
Николай АПОСТОЛОВ  
Гласуваме дневния ред. Реплика ли пак?  
 
Константин ТРОШЕВ 
Да, искам само една грешка да поправим, за да не отиде в протокола. 

Не съществува “Радио-телевизионен център Варна”. Такова нещо няма във 
Варна. Има “Регионален телевизионен център”, ако това мисли г-жа 
Александрова.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
За протокола да напишем “Регионален телевизионен център Варна”, 

благодаря. Благодаря. Грешка, приемам я като грешка на езика.  
Предложението на колегата Дончев. Обявихме ли го. Да обява още 

веднъж резултата за гласуването на предложението на колегата Дончев.  
 
Резултати от гласуването: за - 33; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 



И последното предложение, което на финала на пренията беше 
предложено от г-н Гуцанов, въпреки че нямам проект за решение. Да 
гласуваме мораториум касаещ въпросите за Морската градина. Не знам как 
да го формулирам, но трябва да го подложа на гласуване. Който е съгласен 
с ... Ами  да гласуваме мораториум върху сделките с имотите в Морската 
градина. Нямам информация, г-н Митковски. Нямам информация, но за да 
не ни атакуват, че не сме го гласували, те ще го формулират най-вероятно. 
Който е “за” предложението на г-н Гуцанов, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за - 1; против - 8; въздържали се – 9; 

неучастващи в гласуването - 8, предложението не се приема. 
 
Мораториума на г-н Гуцанов. Колеги, гласуваме дневния ред точка 

по точка. Моля ви да бъдете внимателни, за да не пропуснем някаква 
поредност след така създадения хаос. Моля колегите пред залата да заемат 
местата си, за да можем да приемем дневния ред поне до обяд.   

 
Общински съвет-Варна прие следния  
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1.  Питания и отговори на питания. 
/за - 29; против - 0; въздържали се – 0/ 

 
 2. Разглеждане на Заповед от областния управител на Област Варна, 
относно преразглеждане с вх. № РД 11 - 7706/100/27.03.2011 г. на Решение 
на Общински съвет - Варна № 3085 - 4 от Протокол № 32/09, 10.03.2011 г. 

/за - 29; против - 0; въздържали се – 1/ 
  

3. Разглеждане на оспорвания от кмета на община Варна: 
(1) - предложение от кмета на община Варна – Кирил Йорданов с 

вх.№ ПНО11-9303/62/23.03.2011 г., относно преразглеждане от Общински 
съвет-Варна на решения № 3141 – 11 и № 3142 – 11 от Протокол № 32/09, 
10.03.2011 г.  

(2) - предложение от кмета на община Варна – Кирил Йорданов с 
вх.№ ПНО11-9302/63/23.03.2011 г. относно връщане за ново разглеждане и 
обсъждане от Общински съвет-Варна на решение № 3071 – 3 от Протокол 
№ 32/09, 10.03.2011 г.   

/за - 29; против - 1; въздържали се – 0/ 
 

4. Разглеждане на предложение с вх.№ ОС11-2600/30/05.04.2011 г. от 
прокуриста на „Ученическо и столово хранене” ЕАД относно вземане на 



решение за продължаване на мандата на членовете на Съвета на 
директорите на дружеството. 

/за - 29; против - 0; въздържали се – 0/ 
 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 

бюджет” относно: 
 (1) - приемане на сумата за възстановяване  на разходите направени за 
принудително задържане на един брой ППС с техническо средство тип 
“Скоба”  

(2) - финансиране за конструктивно укрепване на СДГ № 34 “Горски  
кът” 

(3) - вземане на решение да бъдат отпуснати  32 000 лв. за 
изграждане на 100 м. алеи за гробищен парк “ЮГ” (Кантара), кв. 
Аспарухово  

(4) - извършване на авариен ремонт на покрива на Народно 
читалище “Христо Ботев - 1928” – Варна  

(5) - корекция на решение № 3066-3/32/09,10.03.2011г. 
(6) - промяна в списъка на обектите финансирани с банков заем за 

2011г.,  приет с решение № 2952-3, т. 2-ІV от Протокол № 
31/19,20.01.2011г.   

(7) - допълване списъка на обектите в д. 606 “Изграждане, ремонт и 
поддържане на улична мрежа”, приет с решение № 2952-3, т. 2-ІV от 
Протокол № 31/19,20.01.2011г.   

(8) - подписване на Споразумение  за партньорство между Община 
Варна, Община Аксаково и Община Белослав за подготовка и реализация на 
проект “Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна” – втори етап и 
изграждане на канализационна помпена станция “Акациите” и тласкател, 
гр. Варна, с което Община Варна ще кандидатства за финансиране в 
рамките на процедура BG161РО005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие 
на инфраструктурата за питейни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”, 
Приоритетна ос 1: “Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни отпадъчни води “ на ОП “Околна среда    2007-2013год.” 

(9) - подписване на Споразумение  за партньорство между Община 
Варна и “В и К” ООД за подготовката и реализацията на проект  
“Реконструкция и модернизация на  ПСОВ – Варна – втори етап и 
изграждане на канализационна помпена станция “Акациите” и тласкател, 
гр. Варна, с което   Община Варна ще кандидатства за финансиране в 
рамките на процедура BG161РО005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие 
на инфраструктурата за питейни отпадъчни води в агломерации с над 
10 000 е.ж.”, Приоритетна ос 1: “Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни отпадъчни води“ на ОП “Околна среда    
2007-2013год.”  



(10) - вземане на решение при актуализацията на бюджет 2011 на 
Община Варна да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 12 000 
лв. за изграждане на липсваща част от оградата на ОУ “Христо Ботев” и 
благоустрояване на околното пространство.   

(11) - разпределяне на печалбата на “СБОБАЛ - Варна” ЕООД за  
2010г. 

(12) - проектно предложение “Реконструкция и модернизация на 
ПСОВ – Варна – втори етап и изграждане на канализационна помпена 
станция “Акациите” и тласкател, гр. Варна”, с което Община Варна ще 
кандидатства за финансиране в рамките на процедура 
BG161РО005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”, Приоритетна 
ос 1: “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води” на ОП “Околна среда 2007-2013г.” 

(13) - подписване на Споразумение за Общинско сътрудничество, във 
връзка с внесено проектно предложение за кандидатстване за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос  3, 
Мярка на подкрепа 3 на ОП “Техническа помощ” с наименование 
“Изграждане и функциониране  на областни информационни центрове”  

(14) - участие на Община Варна с проектно предложение за 
кандидатстване по схема  за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ  по Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско 
развитие”, Операция 1.5 “Система за устойчив градски транспорт” на ОП 
“Регионално развитие” 2007- 2013г. 

  (15) - одобряване на Споразумение за партньорство между общините 
Варна, Аксаково и Белослав,  

  (16) - подписване на Анекс № 1 към споразумение № 5/12.03.2010г. 
за продължаване на съвместна дейност в областта на обезвреждането  на 
твърдите битови отпадъци на територията на Община Варна и Община 
Аксаково и изграждане на ново депо с. Въглен, община Аксаково, област 
Варна 

 (17) - даване на съгласие за опрощаване на дължими суми за наем, 
такса смет и дворно място на общински жилищни имоти на починали 
наематели в район “Одесос”. 

 (18) - вземане на решение за включване в приложение 4 функция 
“Здравеопазване”, дейност 469 “Други дейности по здравеопазване”   
закупуване на рентгенов апарат за зъбни снимки за нуждите на  ДКЦ ІІ 
”Свети Иван Рилски” Варна ЕООД 

(19) - опрощаване на държавни вземания  
(20) - освобождаване от такса битови отпадъци. 

 (21) - одобряване  на годишен доклад за наблюдението и 
изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г. за периода от 
01.01.2010 г. до 31.01.2010г. 



 (22) - отпускане на финансови средства за участие на ученици от МГ 
„Д-р П.Берон” в конккурса „Математика и проектиране”. 

/за - 28; против - 0; въздържали се – 0/ 
 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Собственост и 

стопанство” относно:   
(1) - обявяване за частна общинска собственост на недвижими 

имоти-публична общинска собственост, предмет на АОС №6390/2011 г. 
 (2) - приемане на годишния  финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2010 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на 
одитори за 2011 г. на: 

• “Дворец на културата и спорта” ЕАД,  
• “Специализирана болница по акушерство и гинекология за 

активно лечение “Проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД; 
• “Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

заболявания  – “д-р Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД; 
• “Диагностично-консултативен център ІV - Варна” ЕООД; 
• “Жилфонд” ЕООД – Варна; 
• “Ученическо и столово хранене” ЕАД; 
• “Общинска охранителна фирма” ЕАД; 
• “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД; 
• Специализирана болница по очни болести за активно лечение  - 

Варна” ЕООД; 
• “Обреди” ЕООД; 
• “Диагностично консултативен център “Свети Иван Рилски” – 

Аспарухово - Варна” ЕООД; 
• “Диагностично консултативен център І – “Света Клементина” 

– Варна” ЕООД; 
• “Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД; 
• “Диагностично консултативен център V Варна – “Света 

Екатерина” ЕООД; 
• „Дентален център I Варна” ЕООД; 
• “Амбулатория – групова практика за специализирана 

медицинска помощ – Център за психично здраве – Варна” ЕООД; 
• “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – 

Варна” ЕООД; 
• “Градски транспорт” ЕАД – Варна     
• „Диагностично консултативен център „Чайка” – Варна 

ЕООД; 
• „Специализирана болница за активно лечение по пневмо – 

фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД; 



• “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД; 
• “Пазари” ЕАД - Варна 

 (3) - възлагане на Кмета на Община Варна извършване на анализ и 
преценка за бъдеща възможност за преобразуване на “Жилфонд” ЕООД – 
Варна от Търговско дружество в Общинско предприятие, както и 
определяне обема и предмета на дейност на предприятието. 

(4) - отмяна на решение № 4552-7  по  Протокол № 49/20, 
22.12.2006г., на Общински съвет – Варна, с което се учредява на Областна 
дирекция “Полиция” – Варна за нуждите на ІІ РПУ безвъзмездно право на 
ползване за срок от 10 години., върху движима вещ–общинска 
собственост, представляваща павилион № 12, находящ се в гр. Варна, ул. 
“Хризантема” с обща площ 18,84 кв.м. 
 (5) - отмяна на решение № 2198-5 по Протокол № 40/06.11.2002г. на 
общински съвет – Варна в частта: „На основание чл. 116 от НРПУРОИ, във 
връзка с чл. 39 от ЗОС, Общински съвет-Варна учредява безвъзмездно 
право на ползване върху имот-частна общинска собственост, находящ се в 
Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, бл. 408, вх.14, представляващ апартамент 
№ 3а със застроена площ 61,62 кв.м., актуван с АОС №  1588/17.02.2000г., 
в полза на Министерство на вътрешните работи, РДВР-Варна, за нуждите 
на детска педагогическа стая” за срок от 10 години.   

(6) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляващ 265.00 м2 целия с площ 520.00 м2, с административен адрес  
в гр. Варна,  кв. Виница, ул. „Константин Илиев” № 6, в размер на  
20 800 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2  - 78, 49 лева. 

(7) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост с площ 253 м2, находящ се в гр. Варна, м. 
„Зеленика”, в размер на  32 400 лева , без  включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 м2 - 114, 49 лева  

(8) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на идеална част от недвижим имот – общинска собственост, 
находящ се в Община Варна, с.Каменар, ул.”Бреза” №19, 21 
представляващ земя с площ 315,10 кв. м. идеални части от УПИ № І-269, 
270, целия с площ 625,00 кв. м., в размер на 3 510,00 лева без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1,00 кв. м. – 11,13  лева без включен ДДС. 

(9)- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на Община Варна 
от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” 
№ 147, представляваща земя с площ 49,00 кв. м. целия с площ 424,00 кв. 
м., в размер на 4 520,00 лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 
1,00 кв. м. – 92,24 лева без включен ДДС. 

(10) - даване на съгласие на Кметът на Община Варна да сключи 



договор за отдаване под наем на  имот–частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Инж. Каракулаков” №2-4, 
кв. 15, 27-ми п.р. с площ 860 кв.м. – предмет на АОС № 849/08.10.1998 г.,  
с наемател “ЕЛИТ-Пътна сигнализация” ООД. 

(11) - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ПУ „Братя Миладинови”, имот – публична общинска 
собственост находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница” №  113, ПУ „Братя 
Миладинови”, подрайон: 13, кв. 518, с площ 3370.00 кв.м. и сграда с 
идентификатор 10135.1502.110.1 със застроена площ 725.00 кв.м. 

(12) - даване на съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно 
управление на VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин”, имот – публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Генерал Колев” № 43, ЦДГ № 
13 „Звездичка”, район I, кв. 457, парц.: II, представляващ поземлен имот с 
площ 2173 кв.м., представляваща п – л II – р съгласно Зап. № Р – 
224/30.06.1997 на Кмета на Община Варна и сгради: 

• едноетажна сграда със застроена площ 450 кв.м. 
• едноетажна пристройка към сградата–склад със застроена 

площ 35.60 кв. м. 
(13)– прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за   

строителство - даване на разрешение за изграждане и извършване на 
дейност за задоволяване на обществени потребности посредством 
съответни форми на стопанска експлоатация в сграда, представляваща 
подземен паркинг – гараж в незастроен недвижим имот – публична 
общинска собственост находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови”, 
представляващ УПИ ІІ- „за подземен паркинг – гараж” п.р 1, кв. 440 с 
площ 3 650 кв.м., съгласно АОС № 4981/14.05.2008 г. 

(14) - приемане Актуализация на Общинския план за развитие на 
Община Варна 2007 – 2013 година за остатъка от периода на неговото 
действие. 

/за - 29; против - 0; въздържали се – 9/ 
 
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” относно: 
 (1) – задължаване на Кмета на Община Варна от  средствата в 
Приложение № 8, д-ст 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на улична 
мрежа” за Рехабилитация в размер на  8 млн. лв., да бъдат предвидени 
финансови средства в размер на 372 269,70 лв. за обект “Подобряване на 
инженерната инфраструктура на с. Константиново  
 (2) – задължаване на Кмета на Община Варна от средствата в 
Приложение № 8, д-ст 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на улична 
мрежа” за Рехабилитация в размер на  8 млн. лв., да бъдат предвидени 
финансови средства  за закърпване на дупки от ул. “Рали Мавридов” в 



участъка от ул. “Г. Бенковски” до ул. “Радецки” и участъка на ул. Проф. 
Фр. Ж. Кюри” до ул. “Радецки”.  

 (3) – задължаване на Кмета на Община Варна да възложи на ОП 
“Инвестиционна политика”  да изготви КСС за дъждовна канализация на 
ул. “Академик Корчатов” и ул. “Безименна”, ЗПЗ, която да бъде готова до 
20.05.2011г. и предоставена на Общински съвет – Варна. 

/за - 28; против - 0; въздържали се – 0/ 
 
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 
 (1) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално – битови потребности на нуждаещи се по 
молби на граждани. 

(2) - отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално – битови потребности по 
молби на граждани. 

(3) – приемане на Общинска програма за закрила на детето 2011 г. 
(4) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, приоритетна ос 5 
„Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, основна 
област на интервенция 5.1.”Подкрепа на социалната икономика”, 
процедура „Нови възможности”, бюджетна линия: BG051PO001-5.1.02. 

/за - 28; против - 0; въздържали се – 0/ 
 
9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване” 

относно: 
(1) - даване на съгласие за започване на преговори между Община 

Варна, ръководството на МБАЛ “Света Анна - Варна” АД и 
Министерството на здравеопазването на Република България за 
изграждане на специализиран комплекс по спешна медицина със 
съвременно технологично оборудване, съобразено със световните 
стандарти на територията на МБАЛ “Света Анна – Варна” АД. 

(2) - отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение 
 (3) - неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение 

/за - 28; против - 0; въздържали се – 0/ 
 
10. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Туризъм, 

търговия и  рекламна дейност” относно:  
 (1) - приемане на допълнение и изменение на Наредбата за рекламна 
дейност съгласно ЗУТ. 

/за - 28; против - 0; въздържали се – 0/ 



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

относно: 
(1) - приемане на пределните цени на таксиметровите услуги на 

територията на Община Варна. 
/за - 28; против - 0; въздържали се – 0/ 
 
12. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Структури и 

общинска администрация” относно: 
(1) - увеличаване числеността на администрацията на Община Варна 

с 3 /три/ щатни бройки – експерти за нуждите на отдел „Земеделие”, 
дирекция „Общинска собственост” считано от 01.05.2011 год. 

(2) – одобряване на промяна в Структурата на общинска 
администрация, както следва: 

• Разкрива две щатни бройки към отдел „Инфраструктурни 
проекти”, Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване”.  

(3) – разкриване на нови 9/девет/ щатни бройки за дейност 
„Хранителен комплекс”. 

(4) – вземане на решение за излъчване на заседанията на Общински 
съвет-Варна от Регионален телевизионен център-Варна. 

/за - 27; против - 0; въздържали се – 0/ 
 

 13. Разглеждане на покана с вх.№ОС11-9903/24/07.04.2011 г. от д-р 
В.Николов-изпълнителен директор на МБАЛ „Св.Анна-Варна” за свикване 
на Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Света Анна-Варна” АД. 

/за - 27; против - 0; въздържали се – 0/ 
 
Г-н Къчев. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Извинявам се, г-н председател. Точката по култура, май я 

пропуснахме да я гласуваме. 12 трябваше да влезе, чета тук дневния ред.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Затова гледах два пъти.  
 
Огнян КЪЧЕВ 
Да не стане фал нали, нека да се върнем, ако трябва и да я вмъкнем.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Сега ще изправим тази грешка. А да, благодаря. Колеги, благодаря на 

колегата Къчев. Искам да заостря вниманието. Пак казвам, поправяме 
поредността на дневния ред.  



 
12. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и 

духовно развитие” относно: 
(1) - средства за финансово стимулиране на културологичните 

издания в-к „КИЛ”, в-к „Литература и общество”, сп. „Знаци”, сп. „Везни”, 
сп. „Пламък”, сп. „Съвременник”, алманах „Света гора”, необходими за 
нуждите на читалищните и ученическите библиотеки, творците и 
творческите обединения и Салоните на изкуствата в нашия град. 

(2) - именуване на Залата за спортни игри в комплекс „Локомотив” 
на името на м.с. Димитър Нушев. 

(3) – цени на услуги към Приложение 2 на НОАМТЦУОВ, раздел 
Градска Художествена Галерия – Варна. 

/за - 27; против - 0; въздържали се – 0/ 
 
Просто се преномерират, така както е предложена. Колегите пред 

залата не им виждам ръцете.  
 Точката по “Собственост мина като шеста и колеги предлагам да 
разгледаме под номер 13 точката по „Структури и общинска 
администрация”, който е “за” моля да гласува. Хубаво гледайте, има хора в 
страни.   
 
 13. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Структури и 
общинска администрация” относно: 

(1) - увеличаване числеността на администрацията на Община Варна 
с 3 /три/ щатни бройки – експерти за нуждите на отдел „Земеделие”, 
дирекция „Общинска собственост” считано от 01.05.2011 год. 

(2) – одобряване на промяна в Структурата на общинска 
администрация, както следва: 

• Разкрива две щатни бройки към отдел „Инфраструктурни 
проекти”, Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване”.  
 (3) – разкриване на нови 9/девет/ щатни бройки за дейност 
„Хранителен комплекс”. 

/за - 27; против - 0; въздържали се – 0/ 
 

 14. Разглеждане на покана с вх.№ОС11-9903/24/07.04.2011 г. от д-р 
В.Николов-изпълнителен директор на МБАЛ „Св.Анна-Варна” за свикване 
на Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Света Анна-Варна” АД. 

/за - 27; против - 0; въздържали се – 0/ 
 
Колегите пред залата, нека ви виждаме ръцете.  
 

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



(1) – приемане на “Статут за определяне на Годишна поименна 
награда на Община Варна, за студенти от Варненски висши учебни 
заведения за постигнати високи резултати.” 

/за - 26; против - 0; въздържали се – 0/ 
 

 16. Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет-Варна. 
/за - 27; против - 0; въздържали се – 0/ 
 
17. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Опазване и 

възпроизводство на околната среда” относно: 
 (1) – приемане на „Моделна оценка на замърсяването и 
Актуализация на Програма за намаляване на емисиите и достигане на 
установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Община 
Варна” 
 (2) – приемане на Актуализирана програма за управление на 
отпадъците – Община Варна, 2010-2014г. 

/за - 27; против - 0; въздържали се – 0/ 
 
И последната точка се преномерова от 17 на 18.  
 
18. Разглеждане на предложение от Красимир Узунов - общински 

съветник с вх.№ОС11-94К/4/18.03.2011 г. относно прекратяване 
изплащането на възнаграждението му като общински съветник във връзка 
с пенсиониране. 

/за - 27; против - 0; въздържали се – 0/ 
 
Колегите, които са пред залата, нека ръководителите на групи вземат 

мерки да си ги вкарат в залата.   
 Колеги, който е съгласен това да бъде дневният ред на днешното 

тридесет и трето заседание на Общински съвет-Варна, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за - 27; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема.  
 

Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред. Радвам се, че 
г-н кмета е в залата - питания и отговори на питания.  

 
 

 
 



І. 
 

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

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Луков.  
 

 Иван ЛУКОВ 
 Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги. Моето питане по-скоро е 
сигнал. На една от приемните, която имах, дойдоха група граждани, които 
поставиха един въпрос. На пътя, който е Варна – “Златни пясъци” се знае, 
че има едно Ваше разпореждане да не ползва винетка, когато се отива до 
“Златни пясъци”. Въпреки това обаче на края на табелата, където е краят 
на град Варна, на 50 метра след тази табела има един знак за винетка, че 
трябва да се носи. И гражданите, които бяха при мен са притеснени да не 
би полицаите да ги спират там и да ги глобяват за винетка. Молбата им е 
този знак да се премахне в следствие на Вашето разпореждане.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Други питания? Г-н Узунов. Десният микрофон не работел, моля да 
го погледнат, десния на мен.  

      
Красимир УЗУНОВ 

 Г-н кмете, вкарал съм едно писмо под номер да не го казвам. Искам 
да Ви кажа, че високо оценявам, като гражданин и като общински 
съветник Вашите усилия за поддържане на нашия град в инфраструктура, в 
пътища, тротоари и всичко онова, което правите с малкото пари, които сме 
Ви гласували. В същото време бих желал да Ви обърна внимание върху 
състоянието на улиците, които по-долу ще кажа, намиращи се в идеалния 
център на града и на подходите към неговите символи, Морската градина. 
Освен това в района има детска градина, също и “Добри Христов” и 
колежа по туризъм. Какво показват ежедневните ми наблюдения в този 
район? Ул. “Пушкин“ е затворена от страна на „Княз Борис“ макар, че тя е 
ориентирана за еднопосочно движение точно в посоката от бул. “Княз 
Борис” към Фестивалния комплекс. Улицата е осеяна с дупки, особено 
около кръстовището със “Стефан Караджа”, а също така от двете й страни 
се паркира безразборно и неконтролируемо, независимо наличието на 
съответните пътни знаци. Ул. “Петко Каравелов“ – осеяна е с дупки, някои 
от които са доста опасни с размери големи. Ул.“Стефан Караджа“ – осеяна 
е с много дупки особено опасни за движението и точно пред детска 
градина „Пушкин“, което създава .., която е на ъгъла вие знаете, което 
създава сериозни проблеми на родителите, чиито деца са в детската 



градина. На ъгъла с ул. “Братя Миладинови” на мястото на бившето 
кметство „Одесос“ от доста време съществува строеж, който не е 
обозначен с никаква информационна табела, затворил е около 1/3 от 
улицата и прилежащия от нейната страна тротоар. По моя информация 
инвеститор на строежа е един наш приятел – Даниел Славов, чрез една от 
неговите фирми. Наоколо са прокарани различни кабели, част от които са  
с електрическо напрежение, а останалите видимо комуникационни, но 
всичките опасно висящи върху кръстовището и част от улицата. По нея 
също се паркира от двете й страни, тротоарите и от двете й страни са 
разбити или плочките са повдигнати от растящи дървета. Ул. “Братя 
Миладинови“ на практика в  частта й между „Стефан Караджа“ и 
„Славянска“, половината от нея е затворена от горепосочения строеж, а от 
използваната там транспортна и строителна техника част, от които е 
едрогабаритна и е с много високо тегло, което също допринася за 
разрушаване уличната настилка. По протежение на цялата тази улица има 
участък от дупки, особено в големите райони на строежа след 
кръстовището “Стефан Караджа”. И не на последно място, там където 
същият инвеститор Даниел Славов взе това място на “Стефан Караджа” и 
сега в момента се използва като паркинг, там е пред “паркинга” едни 
огромни дупки, цялата истинска улица е разрушена и на никого не му 
прави впечатление. И последно, за ул. “Славянска” – състоянието на 
улицата и тротоарите е като на останалите в района, като особено опасен е 
участъка на ул. “Братя Миладинови” в посока бул. “Сливница”, където при 
мини маркет “Зайо Байо” има пропадания в размер около 5 метра, 2 м. и 20 
см. дълбочина.  
 Г-н кмете, във връзка с изложеното по-горе и воден от сериозната ни 
загриженост по отношение на описаната ситуация предлагам: да бъде 
отворена “Пушкин“ към „Княз Борис“ и да се направи движението по нея 
двупосочно и да се забрани паркирането по цялото й протежение; второ, да 
се вземат спешни мерки за ремонт по улиците в цялото каре, включително 
на прилежащите им тротоари, а така също да се осъществява строг контрол 
по отношение на паркирането върху тях в съответствие с установените 
правила; трето, да се разпореди на компетентните органи да направят 
пълна проверка и да предприемат съответните действия спрямо описания 
строеж. Кметството става много хубаво, което е истина, просто да се 
създаде някаква организация и след завършването на строежа, защото в 
момента това не може да се случи, да се възстанови изцяло всичко онова, 
което е било и даже и по-хубаво. Аз си мисля, че това не са много големи 
субсидии, много големи пари, просто администрацията да обърне малко 
внимание на този район. А истината е, че живея около него и всеки ден 
минавам и мога да ви кажа неща, които са истина и не си ги измислям. 
Благодаря ви.  

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Узунов. В залата виждам 15 общински съветници. 

На втория час, след началото на работата на днешното заседание ... и в 
предвид това, че съветниците, които питаха са в залата, давам думата на г-
н кмета, след което ще прекъсна работата, докато се съберат необходимия 
брой съветници. Нали ме чуха всички отвън? 15 човека има в залата.   
  
 Кирил ЙОРДАНОВ 
 Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, уважаеми общински 
съветници, дами и господа. Г-н председател, Вие призовахте за 
поддържането на кворум в залата, но очевидно е, че той се поддържа само 
от предложение, като преди малко коментираното, за което получихте 
упрек, че сте го внесли. Говорихме за двойния подход, за двойния подход 
говорихме преди малко, това ни е думата. Няма да продължа, защото от 
тук нататък продължението на мисълта е ясно за всеки. Защо сега ги няма, 
примерно. Допълнение към преди малко състоялата се дискусия, защото г-
н Симеонов постави въпроса за завещанието, за неговото съдържание. Г-н 
колега Симеонов, Теодора Трендафилова, когато дойде времето за 
дискусията на Вашия въпрос по отношение на построяването на някаква 
кооперация “Галерия”, което не ми е известно, но по отношение обхвата на 
завещанието Теодора, г-жа Трендафилова ще бъде на Ваше разположение, 
ако трябва да бъде коментиран обхвата на завещанието, относно неговата 
квадратура - съществува ли такава, посочена ли е. Казвам го, като 
уточнение, без да влизаме в дискусия, че това може като появил се въпрос 
да бъде дискутирано, когато дойде дневния ред на тази точка. И второ, 
някои от ..., г-н докторе мисля, че Вие запитахте дали имаме представа от 
тези 250 деца какви заболявания имат. Г-н Базитов е в състояние да 
отговори на този въпрос, когато пак казвам, дойде реда на точката. Два 
въпроса постъпиха днес, отговорите не ме затрудняват.  
 За винетката. Сега, принципното, което мога да кажа. Знакът не сме 
го поставили ние, респективно не можем и да го махнем ние. И аз имам 
желанието да махна някои знаци, обаче нали това не ми е по силите, нямам 
това право. Той се намира, така да се каже, на държавна територия. А по 
отношение на винетките, недомислие бих го казал, възникна още преди 
години и ние сме го решили в този дух, в който то се прилага, така да се 
каже негласно. Затова мисля да спра дотук с отговора си. Важното е да не 
бъдат обременявани с допълнителна тежест хората, които ползват това 
трасе по други съображения извън туристически и т.н., ежедневно, 
неколкократно и т.н.  
 Г-н Узунов, за улиците. Няма спор и аз често идвам в “Радио Варна”, 
във “Фестивалния комплекс”, до болка ми е ясно състоянието на тези 
улици. Всичките до една са включени в списъка на улиците, които 
подлежат на ремонт, всяка една от тези улици изброени от Вас. По 



отношение на прилежаща инфраструктура на приключващото 
строителство, където ще бъде районната администрация, тук давам и 
допълнителна информация – радвам се, че напоследък, през последния 
месец подписвам десетки договори с фирми - строители, изпълнители на 
строителство, частни фирми, които в една или друга степен са увредили 
общинска инфраструктура. Договорите са за възстановяване на тази 
инфраструктура с техни средства. Не се съмнявам, че такъв ще бъде 
случаят и с районната администрация, където ще бъде седалището й. След 
приключване на строителството увредената общинска инфраструктура в 
резултата на строителството да бъде възстановена, но не с наши средства, а 
за сметка на изпълнителя. На много места постъпиха ... Всъщност това се 
случи, след като предприехме сериозно мерки на проверки и се радвам, че 
намерихме разбиране. В противен случай трябваше да се съдим, от тяхно 
име и т.н., да го извършим и за наша сметка и после да ги съдим, намери се 
по-цивилизован подход за решаването на този проблем. Всички тези улици 
в края на този месец, като приключи първото възлагателно писмо влиза в 
сила второто възлагателно писмо, т.е. асфалтирането им ще стане след 27 
април. Във втората група улици, които ще бъдат включени, така че да, ще 
се подобри в значителна степен състоянието по отношение на схемата на 
движение, което казвате, че ул. “Пушкин” тя е затворена към “Княз 
Борис”, защо не. Утре от десет часа, мога от сега да кажа, имаме 
съвещание в нашето предприятие, светофарите, при Теодор Хаджиев 
имаме съвещание, в което ще коментираме промяна схемата на движение в 
областта на, в участъка на колхозния пазар. С цел въвеждането на 
еднопосочна система на движение. Можем да коментираме как би се 
отразило отварянето на ул. “Пушкин”, но с оглед наличието на деца поне 
досега, там е нашия младежки център, това е едно от съображенията да 
бъде затворена. Вие имате предложение тя да бъде отворена, от “Княз 
Борис” да се слиза директно на това ... С оглед функция, затихващата 
функция на младежкия център там, това е един вариант, който може да 
бъде обсъден и аз утре ще го възложа на колегите, да кажат как ще се 
отрази на движението в целия регион, защото отварянето на една улица 
или затварянето, влияе на цялото каре. В случая от “Ларгото”, “Цар 
Освободител”, бул. “Приморски” и “Княз Борис”. Добре, ще ви дам 
информация за резултатите, до които ще ни доведе едно такова изследване 
на проблема. Разбрах. Е ами успешна работа и започва Априлското 
въстание, но предполагам ще има представители на Общинския съвет.   
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-н кмета. Не виждам други питания. Преминаваме към 
точка втора.   
    



II. 
 

По точка втора от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Разглеждане на Заповед от областния управител на 
Област Варна, относно преразглеждане на Решение на Общински съвет - 
Варна № 3085 - 4 от Протокол № 32/09, 10.03.2011 г. с вх. № РД 11 - 
7706/100/27.03.2011 г. 
 
     Докл.Т.Трендафилова-председател КПСПК 
 

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Давам думата на г-жа Теодора Трендафилова да предложи проект за 
решение, касаещо заповедта на областния управител.  

 
Теодора ТРЕНДАФИЛОВА 
Комисията по “Приватизация” се събра във връзка с въпросната 

заповед на областния управител и във връзка с приложението на уредбата 
на чл. 33 от Закона за собствеността, който изключва приложението й в 
случаите, когато е налице етажна собственост, какъвто е случаят с 
общинския имот и това е така, защото при етажната собственост има 
отделна собственост, а общите части в това число и терена, върху който е 
построена сградата имат акцесорен характер. Такава е и съдебната 
практика в тази връзка. Парцела, в който е построена общинската сграда на 
практика е с три самостоятелни обекта и те са със самостоятелно значение 
и парцела в този смисъл е загубил самостоятелното си значение, тъй като 
ги обслужва и се подчинява на режима на етажната собственост, 
съсобственика на терена не може да претендира на основание чл. 33 от 
Закона за собствеността, собствениците на отделните обекти в сградата да 
се разпореждат с тях, след като предложат той да ги изкупи. В този 
смисъл, както казах има и трайна съдебна практика. Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол е специален по отношение 
разпореждане с общинска собственост спрямо закона за собствеността и 
закона за общинската собственост и с оглед надлежното заснемане и 
попълване в кадастралната карта и кадастралните регистри на посочения 
имот - частна общинска собственост, комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол предлага на Общински съвет - Варна 
следното предложение за решение:  

Общински съвет-Варна потвърждава свое решение №3085-
4/32/09,10.03.2011 г., като допълва решението, както следва: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Княз Борис І” №64 – сгради и земя, предмет на 



Акт за частна общинска собственост №112/14.05.1997г., след попълване на 
имота в кадастралната карта и кадастралните регистри на район „Одесос”. 

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

Благодаря.     
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения по така направеното предложение, колеги. 

Не виждам. Поименно гласуване.  
 

Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател. Вие обявихте Евгения Александрова “за”. Къде е 

Евгения Александрова?  
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Дойде пред мен, мисля, че е достатъчна на ръст да я видите. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Аз ...  
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Колежке Александрова, съмняват се във вашия вот. Да Ви помоля да 

влезете в залата. Евгения Александрова.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Тъй като това е практика Ваша, искам да обърна внимание, че ние ... 
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Много Ви моля, без уточнения. 38 общински съветника Ви гледат. 

Евгения Александрова – “за”. Имате ли нещо против този път? Това, че си 
четете вестника, аз не съм виновен. Жената влезе и каза “за”, общинския 
съветник Евгения Александрова. Много станахме праведни.  

 
Общ брой присъстващи общински съветници –41 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
 3187-2. На основание чл.45, ал.9 и ал.10 във връзка с ал.4 от 
ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-11-7706-100/24.03.2011 г. на 



Областен управител на област с административен център Варна, 
Общински съвет-Варна потвърждава свое решение №3085-
4/32/09,10.03.2011 г., като допълва решението, както следва: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Княз Борис І” №64 – сгради и земя, предмет на 
Акт за частна общинска собственост №112/14.05.1997г., след попълване на 
имота в кадастралната карта и кадастралните регистри на район „Одесос”. 

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

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-6, отсъстват-10/ 
 
 
Точка три от дневния ред колеги.  
 
 
  



ІІІ. 
 

По точка  трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на оспорвания от кмета на община  

Варна: 
(1) - предложение от кмета на община Варна – Кирил Йорданов с 

вх.№ ПНО11-9303/62/23.03.2011 г., относно преразглеждане от Общински 
съвет-Варна на решения № 3141 – 11 и № 3142 – 11 от Протокол № 32/09, 
10.03.2011 г.  

(2) - предложение от кмета на община Варна – Кирил Йорданов с 
вх.№ ПНО11-9302/63/23.03.2011 г. относно връщане за ново разглеждане и 
обсъждане от Общински съвет-Варна на решение № 3071 – 3 от Протокол 
№ 32/09, 10.03.2011 г.   

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

  Я.Станев-председател ПК „ФБ” 
 
 

  
 Николай АПОСТОЛОВ 

Първото оспорване докладва председателя на комисията по 
“Общинска собственост”, г-н Симеонов.  

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Благодаря Ви г-н председател. Уважаеми колеги 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.1, т.1 от ЗОС, чл.2, 

ал.2 от НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№РД11-9302/20/31.01.2011г., Общински съвет – Варна  определя 
предназначението на жилища – частна общинска собственост като: 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди”, находящи се в гр. Варна, ул. «Ана Феликсова» №12, както следва: 

 
№ 
по 
ред 

Вход Етаж Апартамент Площ/кв.м./ АОС Идентификатор по 
КК 

1 1 4 22 69,22 6316/11 10135.3511.520.1.30 
2 1 8 50 54,30 6319/11 10135.3511.520.1.58 
3 2 2 3 69,22 6320/11 10135.3511.520.1.92 
4 2 2 4 69,22 6321/11 10135.3511.520.1.93 
5 2 3 7 69,22 6322/11 10135.3511.520.1.97 
6 2 5 16 69,22 6325/11 10135.3511.520.1.109 
7 3 2 3 69,23 6326/11 10135.3511.520.1.270 
8 3 3 11 69,23 6327/11 10135.3511.520.1.273 
9 3 3 13 68,14 6328/11 10135.3511.520.1.274 



10 3 4 21 68,14 6329/11 10135.3511.520.1.278 
11 3 5 27 69,23 6330/11 10135.3511.520.1.281 
12 3 5 29 68,14 6331/11 10135.3511.520.1.282 
13 3 9 61 68,14 6333/11 10135.3511.520.1.297 
14 3 10 69 68,14 6334/11 10135.3511.520.1.300 
15 3 11 77 68,14 6336/11 10135.3511.520.1.303 

  
/Резултат от поименно явно гласуване 
за-40, против-0, въздържали се-1, отсъстват-10/ 

 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.1 т.3 от ЗОС и  
чл.2, ал.2 от НУРУЖГНПОЖ, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. №РД11-9302/20/31.01.2011г., Общински съвет – Варна определя 
предназначението на жилища – частна общинска собственост като: фонд 
“Ведомствени”, находящи се в гр. Варна, ул. «Ана Феликсова» №12, както 
следва: 
 

№ 
по 
ред 

Вход Етаж Апартамент Площ/кв.м./ АОС Идентификатор по 
КК 

1 1 2 7 69,22 6311/11 10135.3511.520.1.15 
2 1 2 8 69,22 6312/11 10135.3511.520.1.16 
3 1 3 9 60,50 6313/11 10135.3511.520.1.17 
4 1 3 14 69,22 6314/11 10135.3511.520.1.22 
5 1 4 21 69,22 6315/11 10135.3511.520.1.29 
6 1 4 24 69,22 6317/11 10135.3511.520.1.32 
7 1 6 33 60,50 6318/11 10135.3511.520.1.41 
8 2 3 8 69,22 6323/11 10135.3511.520.1.98 
9 2 4 12 69,22 6324/11 10135.3511.520.1.103 
10 3 7 45 68,14 6332/11 10135.3511.520.1.291 

 
 
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги. Не виждам. Поименно гласуване.  

 
Общ брой присъстващи общински съветници –41 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 3188-3. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение от Кмета на Община Варна с вх.№ПНО11-9303/62/23.03.2011 
г. относно преразглеждане  на решения №3141-11 и №3142-11 по Протокол 



№32/09, 10.03.2011 г., Общински съвет-Варна изменя решения №3141-11 и 
№3142-11, както следва: 

3188-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.1, т.1 от 
ЗОС, чл.2, ал.2 от НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. №РД11-9302/20/31.01.2011г., Общински съвет – Варна  
определя предназначението на жилища – частна общинска собственост 
като: “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди”, находящи се в гр. Варна, ул. «Ана Феликсова» №12, 
както следва: 

 
№ 
по 
ред 

Вход Етаж Апартамент Площ/кв.м./ АОС Идентификатор по 
КК 

1 1 4 22 69,22 6316/11 10135.3511.520.1.30 
2 1 8 50 54,30 6319/11 10135.3511.520.1.58 
3 2 2 3 69,22 6320/11 10135.3511.520.1.92 
4 2 2 4 69,22 6321/11 10135.3511.520.1.93 
5 2 3 7 69,22 6322/11 10135.3511.520.1.97 
6 2 5 16 69,22 6325/11 10135.3511.520.1.109 
7 3 2 3 69,23 6326/11 10135.3511.520.1.270 
8 3 3 11 69,23 6327/11 10135.3511.520.1.273 
9 3 3 13 68,14 6328/11 10135.3511.520.1.274 
10 3 4 21 68,14 6329/11 10135.3511.520.1.278 
11 3 5 27 69,23 6330/11 10135.3511.520.1.281 
12 3 5 29 68,14 6331/11 10135.3511.520.1.282 
13 3 9 61 68,14 6333/11 10135.3511.520.1.297 
14 3 10 69 68,14 6334/11 10135.3511.520.1.300 
15 3 11 77 68,14 6336/11 10135.3511.520.1.303 

  
/Резултат от поименно явно гласуване 
за-40, против-0, въздържали се-1, отсъстват-10/ 

 
 
 3188-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.1 т.3 от 
ЗОС и  чл.2, ал.2 от НУРУЖГНПОЖ, и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. №РД11-9302/20/31.01.2011г.,  Общински съвет – Варна 
определя предназначението на жилища – частна общинска собственост 
като: фонд “Ведомствени”, находящи се в гр. Варна, ул. «Ана Феликсова» 
№12, както следва: 
 

№ 
по 
ред 

Вход Етаж Апартамент Площ/кв.м./ АОС Идентификатор по 
КК 

1 1 2 7 69,22 6311/11 10135.3511.520.1.15 
2 1 2 8 69,22 6312/11 10135.3511.520.1.16 



3 1 3 9 60,50 6313/11 10135.3511.520.1.17 
4 1 3 14 69,22 6314/11 10135.3511.520.1.22 
5 1 4 21 69,22 6315/11 10135.3511.520.1.29 
6 1 4 24 69,22 6317/11 10135.3511.520.1.32 
7 1 6 33 60,50 6318/11 10135.3511.520.1.41 
8 2 3 8 69,22 6323/11 10135.3511.520.1.98 
9 2 4 12 69,22 6324/11 10135.3511.520.1.103 
10 3 7 45 68,14 6332/11 10135.3511.520.1.291 

 
 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-40, против-0, въздържали се-1, отсъстват-10/ 

 
Благодаря на г-н Симеонов.  
Следващото оспорване докладва г-н Янко Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Колеги, става въпрос за оспорване относно така нареченото СПЦ. Г-

н кмета има съображения за промяна на нашето решение, тъй като към 
настоящия момент е започнат процеса на реализиране на проекта ремонт 
на СПЦ, финансиран по договор за безвъзмездна помощ по оперативна 
програма регионално развитие, крайният срок за приключване на проекта е 
06.04.2011 г., когато следва да се изготви и окончателен финален 
технически отчет. Към момента общината има неразплатени 2 561 332 лв., 
които са осигурени със заем от фонд “Флаг” и усвояване на авансово 
плащане от проверяващия орган в рамките на 10%. В случая става въпрос, 
че ние трябва да дадем съгласие за предоставяне на заемообразни средства 
в размер на 1 598 000 лв. за покриване на разходи свързани с изпълнението 
на проекта и на последното заседание бе направено предложение да се 
даде съгласие за осигуряване заемообразно на разликата до цялата 
стойност на договора с изпълнителя, а именно 308 100 лв. Да го кажа 
простичко. Парите, които даваме в момента ще ни бъдат върнати по 
оперативната програма. Ние просто, ако не ги дадем не можем да се 
отчетем, нито да вземем “Флаг”, нито не можем да си отчетем документите 
и да си получим парите. Ако не го гласуваме това предложение тия пари 
ще останат за сметка на Общинския съвет, никаква драма няма да се 
получи. Тази година, да. Това е. Г-н председател, моля да ... 

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Мнения и съображения колеги. В това число и колегите пред залата, 
в предвид факта, че това, което ще гласуваме е от голяма обществена 
значимост, иначе губим парите. Няма. Поименно гласуване.   

Ако някой е бил пред зала и не си е казал вота ще го помоля, става 
въпрос за възстановяване на средства.  



 
3189-3. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение от Кмета на Община Варна с вх.№ РД11-9302/63/23.03.2011 
г. относно връщане за ново разглеждане и обсъждане от Общински съвет-
Варна на решение № 3071–3 от Протокол № 32/09, 10.03.2011 г., 
Общински съвет-Варна реши: 

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. № РД11-9302/44/21.02.2011г.,  
Общински съвет -Варна дава съгласие от Бюджета на Община Варна за 
2011 г. да бъдат допълнително предоставени заемообразно средства в 
размер на 308 100 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. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-1, въздържали се-7, отсъстват-14/ 
 
 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Д-р Бояджиев. 

Ако искате можете да прослушате записа.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ  
Обяснение ще дам все пак. Записа е ясен, броенето също е ясно, няма 

смисъл. Но за пореден път в Общински съвет се вкарват неща, които на 
предната сесия се гласуват „против” и се вкарват до пълно гласуване “за”. 
Неща, които не са точно така, както ви го обясняват ... 

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Право на кмета е да оспорва, нали не забравяте това? 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ  
Абсолютно е така, наистина е така. Но всеки може да отиде, дай 

боже да се отвори скоро СПЦ-то, 5 600 000 лв. е по програма спечелени 
пари и всеки може да види дали 5 600 000 лв. има там в това обществено 
заведение с наистина много благородни цели. Това е нали моето скромно 
мнение без да конкретизирам нищо повече.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Благодаря на д-р Бояджиев. Преминаваме към следващата точка.   
 



ІV. 
 

По точка  четвърта от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение с вх.№ ОС11-

2600/30/05.04.2011 г. от прокуриста на „Ученическо и столово хранене” 
ЕАД относно вземане на решение за продължаване на мандата на 
членовете на Съвета на директорите на дружеството. 
 

Докл.:Н.Апостолов-председател ОбС 
 
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Проекта за решение, което предлагаме тук е следния:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т.4 във връзка с 

чл. 232”а” от ТЗ и по искане на прокуриста с вх.№ ОС11-
2600/30/05.04.2011г., Общински съвет – Варна избира за членове на Съвета 
на директорите на „Ученическо и столово хранене” ЕАД следните лица: 

- Румен Иванов Пишманов 
- Иван Георгиев Гоцев 
- Станислав Темелков Димитров 

  
 Имаме ли мнения и съображения тук? Нямаме. Поименно гласуване, 
колеги.  
 

Общ брой присъстващи общински съветници –38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
3190-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т.4 във 

връзка с чл. 232”а” от ТЗ и по искане на прокуриста с вх.№ ОС11-
2600/30/05.04.2011г., Общински съвет – Варна избира за членове на Съвета 
на директорите на „Ученическо и столово хранене” ЕАД следните лица: 

- Румен Иванов Пишманов 
- Иван Георгиев Гоцев 
- Станислав Темелков Димитров 

 
/Резултат от поименно явно гласуване 
за-31, против-2, въздържали се-5, отсъстват-13/ 

 
 
 Следваща точка от дневния ред.  



 
V. 

 
 По точка пета от дневния ред 

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

(1) - приемане на сумата за възстановяване  на разходите направени 
за принудително задържане на един брой ППС с техническо средство тип 
“Скоба”  
 (2) - финансиране за конструктивно укрепване на СДГ № 34 “Горски  
кът” 

(3) - вземане на решение да бъдат отпуснати  32 000 лв. за изграждане 
на 100 м. алеи за гробищен парк “ЮГ” (Кантара), кв. Аспарухово  

(4) - извършване на авариен ремонт на покрива на Народно 
читалище “Христо Ботев - 1928” – Варна  

(5) - корекция на решение № 3066-3/32/09,10.03.2011г. 
(6) - промяна в списъка на обектите финансирани с банков заем за 

2011г.,  приет с решение № 2952-3, т. 2-ІV от Протокол № 
31/19,20.01.2011г.   

(7) - допълване списъка на обектите в д. 606 “Изграждане, ремонт и 
поддържане на улична мрежа”, приет с решение № 2952-3, т. 2-ІV от 
Протокол № 31/19,20.01.2011г.   

(8) - подписване на Споразумение  за партньорство между Община 
Варна, Община Аксаково и Община Белослав за подготовка и реализация на 
проект “Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна” – втори етап и 
изграждане на канализационна помпена станция “Акациите” и тласкател, 
гр. Варна, с което Община Варна ще кандидатства за финансиране в 
рамките на процедура BG161РО005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие 
на инфраструктурата за питейни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”, 
Приоритетна ос 1: “Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни отпадъчни води “ на ОП “Околна среда    2007-2013год.” 

(9) - подписване на Споразумение  за партньорство между Община 
Варна и “В и К” ООД за подготовката и реализацията на проект  
“Реконструкция и модернизация на  ПСОВ – Варна – втори етап и 
изграждане на канализационна помпена станция “Акациите” и тласкател, 
гр. Варна, с което   Община Варна ще кандидатства за финансиране в 
рамките на процедура BG161РО005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие 
на инфраструктурата за питейни отпадъчни води в агломерации с над 
10 000 е.ж.”, Приоритетна ос 1: “Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни отпадъчни води“ на ОП “Околна среда    
2007-2013год.”  

(10) - вземане на решение при актуализацията на бюджет 2011 на 
Община Варна да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 12 000 



лв. за изграждане на липсваща част от сградата на ОУ “Христо Ботев” и 
благоустрояване на околното пространство.   

(11) - разпределяне на печалбата на “СБОБАЛ - Варна” ЕООД за  
2010г. 

(12) - проектно предложение “Реконструкция и модернизация на 
ПСОВ – Варна – втори етап и изграждане на канализационна помпена 
станция “Акациите” и тласкател, гр. Варна”, с което Община Варна ще 
кандидатства за финансиране в рамките на процедура 
BG161РО005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”, Приоритетна 
ос 1: “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води” на ОП “Околна среда 2007-2013г.” 

(13) - подписване на Споразумение за Общинско сътрудничество, 
във връзка с внесено проектно предложение за кандидатстване за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос  3, 
Мярка на подкрепа 3 на ОП “Техническа помощ” с наименование 
“Изграждане и функциониране  на областни информационни центрове”  

(14) - участие на Община Варна с проектно предложение за 
кандидатстване по схема  за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ  по Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско 
развитие”, Операция 1.5 “Система за устойчив градски транспорт” на ОП 
“Регионално развитие” 2007- 2013г. 

(15) - одобряване на Споразумение за партньорство между общините 
Варна, Аксаково и Белослав,  

(16) - подписване на Анекс № 1 към споразумение № 5/12.03.2010г. 
за продължаване на съвместна дейност в областта на обезвреждането  на 
твърдите битови отпадъци на територията на Община Варна и Община 
Аксаково и изграждане на ново депо с. Въглен, община Аксаково, област 
Варна 

(17) - даване на съгласие за опрощаване на дължими суми за наем, 
такса смет и дворно място на общински жилищни имоти на починали 
наематели в район “Одесос”. 
 (18) - вземане на решение за включване в приложение 4 функция 
“Здравеопазване”, дейност 469 “Други дейности по здравеопазване”   
закупуване на рентгенов апарат за зъбни снимки за нуждите на  ДКЦ ІІ 
”Свети Иван Рилски” Варна ЕООД и „Света Анна-Варна” АД. 

(19) - опрощаване на държавни вземания  
(20) - освобождаване от такса битови отпадъци. 
(21) - одобряване  на годишен доклад за наблюдението и 

изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г. за периода от 
01.01.2010 г. до 31.01.2010г. 

(22) – отпускане на финансови средства за участие на ученици от 
МГ „Д-р П.Берон” в конкурса „Математика и проектиране”. 



        Докл.:Я.Станев-председател ПК „ФБ” 
 

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Д-р Станев, заповядайте.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Първа точка от дневния 

ред: 
  На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т. 13 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДП, във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД11-9302/61/18.03.2011г., Общински съвет – Варна приема 
сумата за възстановяване  на разходите направени за принудително 
задържане на 1 брой ППС с техническо средство тип “Скоба” да бъде в 
размер на 20 лв.  Сумите постъпват в бюджета на Община Варна. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Д-р Станев, извинявам се. Сътрудниците се притесняват, че 
микрофона няма да възпроизведе записа.  

 
Янко СТАНЕВ 
Много хубаво възпроизвежда даже.  
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Така че нека да става запис. 
 
Янко СТАНЕВ 
Сътрудниците да се притесняват предварително тогава, а не като 

почвам да говоря. Защото сега може аз да се притесня и да загуба дар 
слово.   

... този шум от този микрофон в момента е по-висок от този, който е 
по норма. Бре, бре, в ЦК не стига човек тези работи, те са от демокрацията, 
те не са от ЦК от преди, г-н Анчев. В ЦК-то друго учихте. Други неща 
правихте вие, други архинчета на морала имахте. Не младите хора във 
вашата партия, а такива като вас.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Нека да четем предложението. 
 
Янко СТАНЕВ 
Аз казах, младите хора от вашата партия ще те осъдят, защото не 

знаят каквото вие знаете.  
Става въпрос за скобите за коли.  



 
Г-н Янко Станев чете първото предложение за решение. 
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 
 
 
Общ брой присъстващи общински съветници –39 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
 3191-5. На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т. 13 и т. 23 от ЗМСМА и във 
връзка с чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДП, във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД11-9302/61/18.03.2011г., Общински съвет – Варна 
приема сумата за възстановяване  на разходите направени за принудително 
задържане на 1 брой ППС с техническо средство тип “Скоба” да бъде в 
размер на 20 лв.  Сумите постъпват в бюджета на Община Варна. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-35, против-2, въздържали се-1, отсъстват-13/ 
 
 
Заповядайте д-р Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от 
ЗМСМА, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД10-3200/94/24.02.2011г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
целево финансиране на строително – ремонтни дейности и изграждане на 
съоръжения по отводняване на прилежащия терен на СДГ № 34 “Горски 
кът”, находяща се в к.к. “Златни пясъци” в размер на 120 000 лв. от 
бюджета на Община Варна за 2011 г., дейност 311 “Целодневни детски 
градини”. 

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Мнения и съображения тук колеги. Г-н Симеонов.  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Аз имам питане по тази точка. След като ние гласуваме да даваме 

едни пари да оправяме и да правим основен ремонт, знае ли председателя 
на комисията по “Финанси и бюджет” чия е собствеността на тази градина.  

 



 Николай АПОСТОЛОВ 
Имате ли информация?  
 
Янко СТАНЕВ 
Не, нямам и намерение да отговарям на председателя на комисията 

по “Собственост” за собствеността върху детската градина.  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Благодаря, че ми дадохте думата.  
 
Янко СТАНЕВ 
Аз съм председател на комисията по “Финанси и бюджет”. Искам да 

кажа ... 
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Така, аз искам да Ви кажа, че ... 
 
Янко СТАНЕВ 
... че в дейност 311 съществуват 120 хил. лв., които могат да бъдат 

използвани за ремонт и отводнителни мероприятия.  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Само искам да кажа следното. Значи ние, ако гласуваме тази сума 

ние фактически правим подобрение върху чужд имот. Той не е собственост 
на общината.  

 
Янко СТАНЕВ 
Аз мислех, че правим подобрение върху това, което ... да не връщам 

към началния спор от сутринта. Правим подобрение на една детска 
градина, в която учат деца и която се срутва в единия край.    

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Мисля, че всичко е ясно. “Горски кът”. Други мнения и съображения 
не виждам. Става въпрос да ремонтираме детска градина.  

 
 3192-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД10-3200/94/24.02.2011г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
целево финансиране на строително – ремонтни дейности и изграждане на 
съоръжения по отводняване на прилежащия терен на СДГ № 34 “Горски 
кът”, находяща се в к.к. “Златни пясъци” в размер на 120 000 лв. от 
бюджета на Община Варна за 2011 г., дейност 311 “Целодневни детски 
градини”. 



/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-1, въздържали се-0, отсъстват-12, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
Заповядайте д-р Станев.  
 
Г-н Янко СТАНЕВ чете третото предложение за решение. 
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Няма. Режим на гласуване.  
 

 3193-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 27 от Закона 
за общинските бюджети и чл. 45 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането  на общинския 
бюджет на Община Варна, във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС11-2600/9/10.03.2011г.,   Общински съвет – Варна решава 
да бъдат отпуснати  32 000 лв. за изграждане на 100 м. алеи за гробищен 
парк “ЮГ” (Кантара), кв. Аспарухово  от бюджета на Община Варна за 
2011г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-39, против-1, въздържали се-0, отсъстват-11/ 
 
 
Заповядайте.  
 
Янко СТАНЕВ 
Процедурно предлагам, г-н председател, точки 4 и 5, които са с 

еднакви основания и касаещи читалищата да бъдат гласувани заедно.  
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Процедурно предложение от председателя на комисията, точки 4 и 5 

да бъдат гласувани анблок, който е “за” моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за - 26; против - 1; въздържали се - 0, 

предложението се приема.  
 
Заповядайте. Колеги, моля за тишина в залата.   
 
Янко СТАНЕВ 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 23, ал. 2 от Закона за 
народните читалища, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД11-7900/17/31.03.2011г., Общински съвет – Варна решава да 



бъдат отпуснати финансови средства в размер на 43 849 лева с включен 
ДДС от бюджета на Община Варна за 2011 г., които  да се предоставят като 
капиталов трансфер на Народно читалище “Христо Ботев - 1928” – Варна за 
извършване на авариен ремонт на покрива на сградата. 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА и чл. 23, ал. 2 от Закона за 
народните читалища и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД11-7300/1/09.02.2011г., Общински съвет – Варна изменя свое решение № 
3066-3/32/09,10.03.2011г., като решава да бъдат отпуснати финансови  
средства  в размер до 30 000 лв., с включен ДДС от бюджета на Община 
Варна за 2011 г.,  които  да се предоставят като капиталов трансфер на 
Народно читалище “Отец Паисий - 1934” – Варна за извършване на 
неотложен ремонт на покрива на сградата.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Мнения и съображения. Евгения Александрова.  
 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
За да не се връща това решение, разбрах от Юлия Йорданова, че не 

може капитала ... 
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Не се чува, наистина.  
 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
... капиталов трансфер, а трябвало да бъде като субсидия. Аз ще 

гласувам безспорно “за”, както съм гласувала за всички читалища за 
ремонтите. Много ви моля доуточнете го, за да нямаме след това 
разминаване в информацията. Аз имам такава информация, че не можело 
като капитален трансфер.  

 
Янко СТАНЕВ 
Това е нейна позиция. Смятам, че няма нищо общо с реалността. 

Даже мога да кажа, че с риск Юлия да ми се обиди, защото ми е 
съученичка, не ми звучи много сериозно. 

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Предложението остава да ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Туй е правилното да ти кажа и за туй върнахме предния път нещата.  
 

  



 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Остава предложението така, както е прочетено от председателя на 
комисията. Други мнения и съображения? Няма. Поименно гласуване.  

Колеги, децата, които влязоха в залата преди малко няма да 
протестират. Те искат от малки да бъдат запознати с работата, стила и 
метода, който се прилага в “Пленарна зала” на Общински съвет - Варна. 
Надявам се, че поне тези малки дечица ще ви мобилизират да работим 
дисциплинирано.  

Г-н Севастиянов.  
 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Г-н председател, в тази връзка не знам чия е тази идея и до колко 

нашата работа в момента ще им е пример за подражание в бъдеще. Значи 
не считам, че децата са го изявили това, това е идея на някой друг и в 
момента са вкарани децата тука, ако ги питате няма и да знаят.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

На учителката. 
 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Е ми извинете, ама това не е много красив акт според мен и в тази 

връзка в стила ни на работа, от нашата група, а и от други групи има 
съветници, които имат съмнения за правилността на преброяването в 
оспорването за СПЗ. Затова Ви моля в почивката да организирате 
прослушване на аудио записа. От нашата група ние сме готови да отделим 
веднага човек, който да присъства на прослушването. 

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Разбирам, че искате почивка. Така ли?  
 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Не, може и да е на обяд, може и сега да е, както решите.  
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Добре, разбрах. Обявяваме резултата по предните точки.  
      
 

 3194-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 23, ал. 2 от 
Закона за народните читалища, във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД11-7900/17/31.03.2011г., Общински съвет – Варна 
решава да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 43 849 лева с 
включен ДДС от бюджета на Община Варна за 2011 г., които  да се 



предоставят като капиталов трансфер на Народно читалище “Христо Ботев 
- 1928” – Варна за извършване на авариен ремонт на покрива на сградата. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-1, въздържали се-0, отсъстват-13/ 

 
 

 3195-5. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА и чл. 23, ал. 2 от 
Закона за народните читалища и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД11-7300/1/09.02.2011г., Общински съвет – Варна изменя 
свое решение № 3066-3/32/09,10.03.2011г., като решава да бъдат отпуснати 
финансови  средства  в размер до 30 000 лв., с включен ДДС от бюджета на 
Община Варна за 2011 г.,  които  да се предоставят като капиталов трансфер 
на Народно читалище “Отец Паисий - 1934” – Варна за извършване на 
неотложен ремонт на покрива на сградата.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-1, въздържали се-0, отсъстват-13/ 

 
 

15 мин. почивка по искане на г-н Севастиянов и тяхната група, за 
прослушване на записа.  

 
... във верността на резултата, поне така ми каза д-р Бояджиев. 
Продължаваме със следващата точка по “Финанси и бюджет”. Д-р 

Станев чакам и общинските съветници да поработим преди началото на 
обедната почивка. Спокойно, ще има. 12:15 ч. е още.  

Д-р Станев. Записа беше прослушан, за Ваша информация и нямат 
забележки. Г-н Красимир Минков Маринов поиска думата.  

 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Прегледах материала, 

който ни предстои, стигнали сме до шеста точка, имаме 26 и в тази връзка 
предлагам там, където основанията са еднакви да гласуваме анблок 
точките. Изчетени по отделно, но да ги гласуваме анблок, където 
основанията са едни и същи. Ако приема разбира се председателя на 
комисията.  

 
Янко СТАНЕВ 
Аз предлагам от името на групата на ДПС обедна почивка. Приемам 

това, което казахте, но предлагам обедната почивка, защото текстовете 
нататък са много отговорни, а имаме 24 човека.    

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Д-р Станев, разбирам 15 мин. обедна почивка ... 



 
Янко СТАНЕВ 
Не, не 15 мин. Обедна почивка ... 
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
След което обедна.  
 
Янко СТАНЕВ 
Не, до 13:15 ч. да почиваме, да започнем в 13:30 ч.  
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
До 13.15 ч., уточняваме. Колеги, по искане на групата на ДПС обедна 

почивка за обяд за времето до 13:15 ч. Надявам се да бъдете коректни и 
точни.  

 
 
 

20.04.2011 г. – 13.15 часа 
/следобедно заседание/ 

 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
И можем да открием следобедната част от заседанието от първия 

работен ден на тридесет и третото заседание на Общински съвет-Варна. 
Продължаваме с точка 6 от “Финанси и бюджет”, там където прекъснахме 
за обедна почивка. Давам думата на председателя на комисията, д-р 
Станев.  

 
Янко СТАНЕВ 
Колеги, преди всичко имаше едно процедурно предложение, затова 

ще предложа да се обединят по предложението на г-н Маринов, точките 6 
и 7, точки 8 и 9, и точки 13, 15 и 16, тъй като са на еднакви основания и 
касаят сходни решения. Г-н председател.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Чухте предложението.  
 
Янко СТАНЕВ 
Да. Така беше предложението на Маринов.  
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Красимир Маринов предложи еднотипните точки да ги гласуваме 

анблок. Да повторим още веднъж. 



 
 
Янко СТАНЕВ 
Точки 6 и 7, става въпрос за бюджета и за параграф 606, което е 

същото; точка 8, това е общинския проект за споразумението за 
пречиствателната станция с Аксаково, Варна и Белослав; точка 12, 15 и 16, 
това са одобренията на споразуменията между Община Варна от една 
страна и общините Аксаково, Варна и Белослав по отношение на 
сметището по оперативната програма “Околна среда” за изграждането на 
регионално сметище; а точката 13, това е споразумението за партньорство 
на Община Варна с регионалната агенция за предприемачество и 
иновации, всички тези неща по оперативна програма текуща “Техническа 
помощ”. Всички тези точки са за одобряване на проекти по евро програми.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Който е съгласен с така направеното предложение за обединяване на 
тези точки, предложението е от Красимир Минков Маринов, моля да 
гласува. Да гласуваме анблок става въпрос.  

 
Резултати от гласуването: за - 26; против - 0; въздържали се - 6, 

предложението се приема.  
 
Заповядайте.  
 
Янко СТАНЕВ 
Става въпрос за това, че премиера отпусна 1 млн. лв. и в тази връзка 

ние променяме, от едната страна вадим 1 млн. от тези средства, както се 
вижда в приложението и ги препращаме в заема към бул. “Левски” 
пробива, а отдолу допълваме в нашия текст 606, където е субсидирано по 
държавна субсидия обекта “Кольо Фичето” – 101 млн. Трябва да направим 
тази процедура.  

     
 Снежана ДОНЕВА 

Заповядайте, мнения и съображения. Д-р Митковски.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Г-н председател, колеги. Въпросът ми е, нека д-р Станев може би да 

разясни отново, това включване на нови обекти финансирани от заема на 
общината. Има го, в шеста точка е така. Така е формулирано. Промяна в 
списъка, добре. Промяната в списъка води ли до намаляване във 
финансирането на обектите, които сме гласували ... 
 

 



Янко СТАНЕВ 
... 1 млн. на обекта за “Левски”, с 1 млн. се увеличава, защото 1 млн. 

получаваме от “Кольо Фичето”.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Целево от това следващото.  
 
Янко СТАНЕВ 
Да.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ  
От седма точка. 
 
Янко СТАНЕВ 
То те са свързани двете.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ  
А тогава излиза, че със заема, който сме теглили ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Същите пари ще похарчим за заема. 1 млн. отива повече за “Васил 

Левски”.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Добре, същите пари ще ги похарчим, но за по-малко обекти. 
 
Янко СТАНЕВ 
Не. За същите обекти с 1 млн. повече за “Васил Левски” за пробива. 

Значи 1 млн. освобождаваме и пращаме за “Васил Левски”, “Васил 
Левски” пробива, който три години включваме и в бюджета, и в заемите, 
просто го увеличаваме в този момент с парите.  

 
 Снежана ДОНЕВА 

Други мнения и съображения. Няма, преминаваме към гласуване.  
 
 

 ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3196-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 от 

ЗОБ,  във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
9302/65/25.03.2011г., Общински съвет – Варна променя списъка на обектите 
финансирани с банков заем за 2011г.,  приет с решение № 2952-3, т. 2-ІV от 
Протокол № 31/19,20.01.2011г., съгласно приложения № 8, 15.   

/Резултат от поименно явно гласуване 



за-15, против-0, въздържали се-17, отсъстват-19/ 
Решението не се приема. 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3197-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 от 

ЗОБ,  във връзка с получено писмо № 08-00-1276/10 от 24.03.2011 г. на МФ 
за целево финансиране от държавния бюджет на обект “Реконструкция на 
ул. “Кольо Фичето” в участъка от бул. “Република” до бул. “Атанас 
Москов”, ЗПЗ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
9302/66/30.03.2011г.,  Общински съвет – Варна допълва списъка на 
обектите в д. 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа”,  
приет с решение № 2952-3, т. 2-ІV от Протокол № 31/19,20.01.2011г., 
съгласно приложение № 8.   

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-15, против-0, въздържали се-17, отсъстват-19/ 
Решението не се приема. 
 
 
Заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Накрая ще си направя коментара.  
Точка 8 и 9, както гласувахме.  
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги. Съветниците, които са пред залата 

ще ги помоля да влязат, гласуването е явно. Който е “за”, моля да гласува.  
 
 
3198-5. На основание чл.21, ал.1, т. 12 и т. 23, чл. 59 и чл. 61 от 

ЗМСМА, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД10-9906/173/29.03.2011г., Общински съвет – Варна  одобрява текста на 
Споразумението  за партньорство между Община Варна, Община Аксаково 
и Община Белослав за подготовка и изпълнение на проект “Реконструкция 
и модернизация на ПСОВ – Варна” – втори етап и изграждане на 
канализационна помпена станция “Акациите” и тласкател, гр. Варна, с 
което Община Варна ще кандидатства за финансиране в рамките на 
процедура с референтен номер № BG161РО005/10/1.11/02/16 “Подобряване 
и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 
агломерации  над 10 000 е.ж.”, Приоритетна ос 1: “Подобряване и развитие 



на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води “ на ОП “Околна среда    
2007-2013год.” 

Общински съвет - Варна упълномощава Кмета на Община Варна да 
подпише Споразумението за партньорство между Община Варна, Община 
Аксаково и Община Белослав. 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
3199-5. На основание чл.21, ал.1, т. 12 и т. 23, чл. 59 и чл. 61 от 

ЗМСМА, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
МСП10-2600/8/01.04.2011г., Общински съвет – Варна  одобрява текста на 
Споразумението  за партньорство между Община Варна и “В и К - Варна” 
ООД за подготовка и изпълнение на проект  “Реконструкция и 
модернизация на  ПСОВ – Варна – втори етап и изграждане на 
канализационна помпена станция “Акациите” и тласкател, гр. Варна, с 
което   Община Варна ще кандидатства за финансиране в рамките на 
процедура с референтен номер № BG161РО005/10/1.11/02/16 “Подобряване 
и развитие на инфраструктурата за питейни отпадъчни води в агломерации 
над 10 000 е.ж.”, Приоритетна ос 1: “Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“ на ОП “Околна среда    
2007-2013год.”  

Общински съвет - Варна упълномощава Кмета на Община Варна да 
подпише Споразумението за партньорство между Община Варна и “В и К - 
Варна” ООД. 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
Янко СТАНЕВ 
Ще прочета пак обединените предложения нататък, защото те са 

всичките така. 
Точка 12 . Остави ги 10 и 11, сега е 12.  
 
Г-н Станев чете точка 12. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Ако обичате лявата страна, малко по-тихо, нищо не се чува в залата.  
 
Янко СТАНЕВ 
Става въпрос за това да финансираме, докато получим парите от 

Европейския съюз.  
 
 



Снежана ДОНЕВА 
Мнения и съображения има ли? Няма.  
 
 
3202-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т.10 и т.12 от ЗМСМА, във 

връзка с  предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
9302/82/12.04.2011г., Общински съвет – Варна решава: 

3202-5-1. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение  
за "Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап и 
изграждане на канализационна помпена станция "Акациите" и тласкател, 
гр.Варна” в рамките на процедура №:BG161PO005/10/1.11/02/16 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води в агломерации  с над 10 000 е.ж.”, Приоритетна ос 1: «Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води» на ОП 
«Околна среда 2007 – 2013 год.» (ОПОС) и подписване на договор за 
безвъзмездна финансова помощ, от Бюджета  на Община Варна да се 
осигуряват средствата, необходими за покриване на първоначалните 
допустими разходи по проекта, преди същите да бъдат възстановени от 
ОПОС. Конкретният размер на средствата да бъде предвиждан съгласно 
одобрения в договора за безвъзмездна финансова помощ времеви график за 
изпълнение на проекта и одобряван с Бюджета на Община Варна за 
съответната финансова година.   

 3202-5-2. Дава принципно съгласие, при спазване на съответните 
нормативни изисквания, собственият принос на Община Варна в размера 
определен в  договора за безвъзмездна финансова помощ, както и на 
недопустимите разходи, присъщи и необходими (ако има такива) за 
реализацията на проект "Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – 
втори етап и изграждане на канализационна помпена станция "Акациите" и 
тласкател, гр.Варна” в рамките на процедура №:BG161PO005/10/1.11/02/16 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води в агломерации  с над 10 000 е.ж.”, Приоритетна ос 1: «Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води» на ОП 
«Околна среда 2007 – 2013 год.» (ОПОС), да бъдат финансирани от 
бюджета на Община Варна и/или Фонд ФЛАГ и/или банка/финансова 
институция за времето на изпълнение на проекта.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 

 
Снежана ДОНЕВА 
Заповядайте.  
 
 
 



Янко СТАНЕВ 
И сега точка 13, 15 и 16. Точка 13 касае споразумението за 

партньорство на Община Варна с регионална агенция за предприемачество 
и иновации и с регионална агенция за предприемачество и иновации 
областен информационен център. Точка 15 касае, ще ви ги зачета: 
споразумението между Варна, Аксаково и Белослав за оперативната 
програма за сметищното изграждане. Точка 16 е за същото регионално 
сметище във “Въглен”. За кандидатстването по оперативна програма, 
одобряването на споразумението.  

С две думи, всички тези неща са по отношение на попълването на 
формата, с която трябва да кандидатстваме по оперативната програма 
“Околна среда” за 22 млн. в началото и след това още 30, 52 млн. по 
оперативна програма “Околна среда” за изграждане на сметището.  

 
Снежана ДОНЕВА 
Мнения и съображения колеги. Преминаваме към гласуване.  
 

  
3203-5. На основание чл. 21, ал. 1, т.8, т.23, във връзка с чл. 59, чл. 

60, чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД11-9302/83/13.04.2011г., Общински съвет – Варна 
решава:  

3203-5-1. Одобрява текста на Споразумение за партньорство на 
Община Варна с «Регионална агенция за предприемачество и иновации» - 
Варна, за целите на реализацията на проектно предложение «Областен 
информационен център – Варна» 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” по Оперативна 
програма “Техническа помощ”, след одобрение на проектното предложение 
от Управляващия орган на ОП “Техническа помощ”. 

3203-5-2. В изпълнение на т.1 от Решението, Общински съвет Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за 
партньорство на Община Варна с «Регионална агенция за 
предприемачество и иновации» - Варна, за целите на реализацията на 
проектно предложение «Областен информационен център – Варна» 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”по Оперативна програма “Техническа 
помощ”, след одобрение на проектното предложение от Управляващия 
орган на ОП “Техническа помощ”. 

/Резултат от поименно явно гласуване 



за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 
 
 
3205-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59 и чл. 61 от ЗМСМА, 

във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
9302/41/12.04.2011г., Общински съвет-Варна  одобрява текста на 
предложеното Споразумение за партньорство между общините Варна, 
Аксаково и Белослав. 

 Възлага на Кмета на Община Варна да подпише Споразумението, 
както и наложи последващи анекси към него, отразяващи промени, за които 
не се изисква изрично одобрение от Общински съвет. 

На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, да се 
предвиди в бюджета участие на общината в размер на 93.92% собствен 
принос по проект с референтен номер № BG161РО005/10/2.10/07/22 с 
наименование “Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъци за регион Варна”. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 
 

 
 3206-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 61, ал. 1 от 
ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ПНО11-
9303/70/12.04.2011г., Общински съвет-Варна одобрява подписани 
документи: 

• Споразумение № 3 от 15.05.2008г./Приложение № 1/  
• Анекс № 1 от 17.06.2008г.  /Приложение № 2/, 
• Анекс № 2 от 23.09.2008г. /Приложение № 3/ и № 2 от 03.05.2008г. 

/Приложение № 4/ към него, 
•  Споразумение № 5/12.03.2010г. /Приложение № 5/ и проект на Анекс 

към него / Приложение № 6/.  
Възлага на Кмета на Община Варна да подпише представения и одобрен 
анекс към Споразумение  № 5/12.03.2010г.   

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Заповядайте д-р Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Точка 14, това става въпрос за транспорта. Става въпрос за 

транспорта. Аз съжалявам, след като гласувахме ще кажа, но ще се заям и с 



първото дето го отхвърлихте за заема тука, защото когато бяхме на 
комисия присъстваха всички и там председателя на комисията по 
“Архитектура”, другите колеги обясниха подробно тези неща за кредита, 
за смяната там на парите, а тук така пък обясниха по - подробно за 
транспорта, председателя на транспортната комисия. Е, ако има нужда.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Мнения и съображения колеги. Ако няма мнения и съображения, 
гласуването е явно. Касае кандидатстването по проекта за интегриран 
градски транспорт, където очакваме сериозни средства, така че, който е 
“за”, моля да гласува. И на Краси Узунов бройте ръката. 

 
Янко СТАНЕВ 
Преминавам към точка 10.  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с докладна 

записка от Кмета на район “Аспарухово” с вх. № РД11-6700/61/01.03.2011г., 
Общински съвет-Варна решава при актуализацията на бюджет 2011 на 
Община Варна да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 12 000 
лв. за изграждане на липсваща част от оградата на ОУ “Христо Ботев”, гр. 
Варна и благоустрояване на околното пространство. Средствата да бъдат 
осигурени от бюджета на Община Варна за 2011 г. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Момент, момент. Не сме обявили гласуването. Колеги, задръжте 
ръцете. Който е “за” много моля, който си чете GSM-а, лаптопа, да си 
задържи ръката. Чакаме тези пари за градския транспорт. Бройте 
внимателно.    
 
 

3204-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА. във 
връзка с  предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
0400/93/13.042011, Общински съвет – Варна решава: 
          3204-5-1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение с работно наименование “Проект за интегриран градски 
транспорт в Община Варна”, по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по по Приоритетна ос 1 “Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, Операция 1.5. “Система за устойчив 
градски транспорт” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-
2013г.  

3204-5-2. Дава съгласие Община Варна да осигури собствено 
финансово участие в размер определен в договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, след подписването му, за изпълнението на 
проект с работно наименование “Проект за интегриран градски транспорт в 



Община Варна” в размера определен от подробния анализ на финансовата и 
икономическа целесъобразност на проекта, финансиран по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна 
ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5. “Система 
за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013г., като конкретния размер на средствата бъде 
одобряван ежегодно с Бюджета на Община Варна за съответната финансова 
година. 

 3204-5-3. Дава принципно съгласие, при спазване на съответните 
нормативни изисквания за поемане на общински дълг, чрез получаване на 
кредит от  определена банка или друга финансова институция или заем от 
“Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” за 
осигуряване на финансирането на текущи разходи и разходи, които не се 
покриват от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г., в 
случай че проектът по т.1 бъде одобрен за финансиране и за него бъде 
сключен договор с Управляващия орган за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ. 

3204-5-4. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички 
необходими правни и фактически действия по т.т.1, 2 и 3 за кандидатстване 
с проект с работно наименование “Проект за интегриран градски транспорт 
в Община Варна” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-
2013г. 

/за-27, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
   

Продължаваме д-р Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Точка 10.  
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Няма. Поименно гласуване.  
 
 
3200-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

докладна записка от Кмета на район “Аспарухово” с вх. № РД11-
6700/61/01.03.2011г., Общински съвет-Варна решава при актуализацията на 
бюджет 2011 на Община Варна да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на 12 000 лв. за изграждане на липсваща част от сградата на ОУ 
“Христо Ботев”, гр. Варна и благоустрояване на околното пространство. 
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 



за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 
 

 
Янко СТАНЕВ 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 от 
Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от НРУПСЧОВКТД и по предложение 
на ПК “Финанси и бюджет”, във връзка с докладна записка от управителя 
на “СБОБАЛ– Варна” ЕООД с вх. №  ОС 11-9903/21/31.03.2011г., 
Общински съвет-Варна дава съгласие печалбата за 2010г. в размер на 
24 438,29 лв. /двадесет и четири хиляди четиристотин тридесет и осем лв., 
29 ст./ на “Специализирана болница по очни болести за активно лечение  - 
Варна” ЕООД да остане в дружеството за покриване на натрупани загуби. 

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Мнения и съображения. Няма. Поименно гласуване.  
 
Снежана ДОНЕВА 
Няма кворум, моля всички да влязат в залата. Председателите на 

групи да помолят общинските съветници да влязат в залата, иначе не 
можем да продължим работа. Колеги, явно и след Великден ще продължим 
сесията. Ами както е тръгнало на там върви. Още сме на “Финанси и 
бюджет”. 

 
Янко СТАНЕВ 
Чакайте бе. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Чакаме, чакаме. Няма на всяко такова да ходя да ги викам отвънка да 

влязат вътре. Въобще не е смешно, ами е трагично. За съжаление.  
 
Янко СТАНЕВ 
Днес е деня, в който един ... Юда е направил заявка за предателство. 

Внимавайте. Да внимаваме.      
  
 

3201-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 
1, т. 3 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от НРУПСЧОВКТД и по 
предложение на ПК “Финанси и бюджет”, във връзка с докладна записка от 
управителя на “СБОБАЛ– Варна” ЕООД с вх. №  ОС 11-
9903/21/31.03.2011г., Общински съвет-Варна дава съгласие печалбата за 
2010г. в размер на 24 438,29 лв. /двадесет и четири хиляди четиристотин 
тридесет и осем лв., 29 ст./ на “Специализирана болница по очни болести за 



активно лечение  - Варна” ЕООД да остане в дружеството за покриване на 
натрупани загуби. 

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

 
 
 
Янко СТАНЕВ 
Г-н председател, предлагам точки 17 и 18 поради еднаквите 

основания за тяхното гласуване да бъдат гласувани заедно.  
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения колеги. Няма. Който е “за”, моля да гласува.  
Гласуваш или искаш мнение? Извинявам се колеги, подадена е 

заявка за изказване. Заповядайте д-р Бояджиев.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Едно процедурно предложение. Тъй като на комисията по 

“Здравеопазване” стана на въпрос конкретно за исканата сума в заем от 
ДКЦ “Св. Иван Рилски” за 35 хил. лв. Една от сумата 4 392 лв. е 
необходима за обследване сертифициране на енергийна ефективност на 
сградата, изготвяне на доклад и програма за енергийна ефективност. До 
2012 г. всички обществени сгради ще бъдат така да се каже сертифицирани 
и това е задължение на общината. Стана на въпрос, доц. Кертикова – 
Маринчева от името на администрацията каза ... 

 
Янко СТАНЕВ 
А бе Иво, щях да го предлагам бе.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
... че се готви проект, който именно да обгрижи всичките обществени 

сгради на Община Варна. При положение, че ДКЦ II е в лошо финансово 
състояние и става въпрос за заем, за който гарант ще бъдат “Общинска 
собственост”, предлагам тази сума от 4 392 лв. да отпадне от общата сума 
35 хил. лв. или конкретно да бъде сумата гласувана от Общински съвет, за 
да се даде разрешение на управителя на 31 хил. лв. Това е моето конкретно 
предложение и съображение.  

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря на д-р Бояджиев. Но първо да ги гласуваме заедно, после 

щях да го кажа, защото вие ме уведомихте за това нещо и попитах 
наистина, че ще има обща поръчка и няма никой да ни даде възможност да 
правим единични поръчки.  



 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Провери кворума. Моля техническите сътрудници да проверят 
кворума. Не чух, кажете ми резултатите. Кворума е налице. Колеги, 
първото предложение е да обединим точка 17 и 18, да ги гласуваме анблок. 
След това ще гласуваме корекцията предложена от д-р Бояджиев. Който е 
“за”, моля да гласува.        

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

предложението се приема.  
  

 
Янко СТАНЕВ 
Ще ги изчетете с корекцията на д-р Бояджиев. 
 

 Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Орлин Симеонов.  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Г-н Станев, искам само да Ви попитам следното. Защо е заложено 

така, като проект за решение “да бъдат увеличени средствата за МБАЛ 
“Св. Анна”, за тези 130 хил. лв. Ние коментираме, че има желание да се 
вдига дяловото участие на общината в МБАЛ “Св. Анна”, а реално 
погледнато насреща нямаме нищо, с което увеличаваме бюджета. 
Увеличаваме нашия дял. 

 
Янко СТАНЕВ 
Вашия дял не го знам какъв е, дяла нашия на Община Варна така 

като гледам в следващите 20 г. няма да се увеличи. 
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Що? 
 
Янко СТАНЕВ 
По обективни причини. Ами щото, ако се увеличава дела на Община 

Варна в Окръжна болница, то може да се отдели 30 до 60 дена след 
спечелването на избори от политическа партия с мнозинство от поне 50 
плюс един човека в Народното събрание в София. И с назначаване на 
министър .... министерството на “Здравеопазването” в рамките на 7 дни, 
които имат някаква пряка или косвена връзка, или са запознати с нашия 
проблем.  
 

 



Орлин СИМЕОНОВ 
Аз ... 
 
Янко СТАНЕВ 
В момента е невъзможно това, което предлагате. В момента това, 

което сме поискали да направим е да се закупят тези апарати, защото са 
необходими спешно за нуждите.  

 
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Г-н Станев, явно не ме разбрахте ... 
 
Янко СТАНЕВ 
Ето и един финансист, който каза ... 
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Аз зададох въпроса тук на сесията, а не за Народното събрание. Явно 

не ме разбирате.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Така. Д-р Митковски.  
 
Янко СТАНЕВ 
Да спрем да издържаме болницата, защото няма да ни дадат по-висок 

дял срещу парите, които даваме.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Заповядайте д-р Митковски.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Като отговор на въпроса на колегата Симеонов. Става дума ... 

Колеги, като отговор на въпроса на г-н Симеонов, искам да кажа следното. 
Става дума за следния момент. При гласуването на бюджета на Община 
Варна в тази функция бяха заложени 50 хил. лв. за закупуване на този 
апарат. Не, не, не. 50 хил. лв. За съжаление се оказа, че това предложение 
направено тогава  да кажем от ръководството на “Св. Анна” не отговаря на 
реално съществуващите параметри на такива апарати, които се предлагат 
на пазара. Беше направено проучване пак по искане на комисията по 
“Здравеопазване” на съществуващите минимални цени на такива апарати, 
които се предлагат на пазара и на база на това, на няколко оферти, то не 
оферти, а няколко примерни цени на така съществуващите апарати е 
предложена тази сума. А иначе, така или иначе е заложено в бюджета, 
гласуван е „за” закупуване на такъв апарат, без който няма как да се 



извършва оперативна дейност в ортопедия и травматология. Това, което г-
н Симеонов казва е друга тема. Той е също прав, между другото. За 
искането постоянно не от Община Варна, а от държавата за увеличаване на 
нейния дял в “Св. Анна”, без да са дали за толкова години, хайде да не 
кажа един лев, без финансовата помощ на Община Варна “Св. Анна” 
според мен до сега нямаше да може да функционира и да изпълнява 
функциите, за които е създадена. Темата, за която говори г-н Симеонов в 
момента наскоро и при г-н Апостолов имаше такава среща, възложихме на 
група юристи да се опитат, видяхте там, да се опитат да направят 
предложение. Друг е въпросът дали ще се приеме, затова предполагам 
вашата група трябва активно да съдейства, тъй като в момента вие сте 
управляващи и имате мнозинство и в Министерски съвет, и в Народното 
събрание, за промяна на уставния капитал на МБАЛ “Св. Анна” в полза не 
на държавата, а в полза на Община Варна. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Мисля, че д-р Митковски изясни всички въпроси. Други мнения и 

съображения или гласуваме, поименно. Не виждам.  
 
 
 

 3207-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 
докладна записка от Кмета на район “Одесос” с вх. № ОС11-
1000/14/28.03.2011г., Общински съвет-Варна решава да опрости дължимите 
суми за наем на общински жилищни имоти и такса битови отпадъци на 
починали наематели, както следва: 

1. Ценка Петкова Илиева наемател на ул. “8-ми март” № 12а – 
наем на общинско жилище – 664,79 лв. за периода от 12.2002г. до 11.2005г. 

2. Йосиф Михайлов Михайлов наемател на ул. “Гоце Делчев” № 
59 

- наем на общинско жилище – 543,87 лв. за периода от 11.2008г. 
до 12.2005г. 

- такса битова смет – 40.18 лв. за 2008г. и 2009г. 
- наем дворно място – 11.10 лв. за 2009г. 

 
/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 

 
 

 
 3208-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, по предложение 
на ПК “Финанси и бюджет”,  във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС11-94.Д/7/13.04.2011г. и заявление от д-р Татяна 



Аврамова – управител на ДКЦ ІІ ”Свети Иван Рилски” Варна ЕООД с вх. № 
ОС11-9903/17/28.03.2011г., Общински съвет-Варна взема решение за 
включване в бюджета на Община Варна, приложение 4, функция 
“Здравеопазване”, дейност 469 “Други дейности по здравеопазване”, както 
следва: 

1. Да бъдат увеличени средствата със 130 000 лв. за  “Рентген 
телевизионна установка с принтер” за МБАЛ “Света Анна” АД.   

2. Да бъдат заложени финансови средства в размер на  31 668 лв. с  за    
ДКЦ ІІ ”Свети Иван Рилски” Варна ЕООД, съгласно приложение. 
  

 /Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 
 
 
 
Янко СТАНЕВ 
Предлагам от следваща точка 19 и 20 и от т.21 до т. 25 всички да се 

обединят, тъй като става въпрос, т.е. за не опрощаване на такса битови 
отпадъци.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Предложение конкретно от точка 19 до 20 и от точка 21 до точка 25 

ли казахте, да се гласуват анблок. Който е “за”, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за - 28; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема.  
            
Янко СТАНЕВ 
Тия двете заедно, защото са към президента, а другите отделно пак 

заедно. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Мнения и съображения колеги. Поименно гласуване.  
 

 
 3209-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
писмо вх. № ОС10-2400/11/13.12.2010 г. от Администрацията на 
Президента на Република България, Общински съвет – Варна  предлага на 
Президента на Република България да се опрости задължението на  ЛЮБЕН 
РУСЕВ ДЕЛЧЕВ от гр. Варна, ж.к. «Чайка», бл. 60,  вх. Б, ап. 18. 

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



 
3210-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо вх. № ОС10-9910/7/28.12.2010 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна  предлага на Президента 
на Република България да се опрости задължението на  ЯНКА ГЕОРГИЕВА 
АТАНАСОВА от гр. Варна, ул. «Арх. Петко Момчилов», бл. 19, вх. 4, ет. 8, 
ап. 54 в качеството й на наследник на съпруга й Жеко Демиров Атанасов, 
който има неплатени задължения за патентен данък  в размер на : 

-главница: 600 лв. 
- лихва към 08.02.2011г.: 107,25 лв.. 
/Резултат от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 
 
Янко СТАНЕВ 
Следващите точки са за освобождаване от такса смет. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Мнения и съображения колеги. Гласуването е явно, това за 

информация го казвам на колегите, които са пред зала, тъй като не им 
виждам ръцете.  

  
 

 3211-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с декларация с вх. 
№ МД11-94.Д/1/04.01.2011 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Димитринка Янкова Попова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр.  Варна, ул. “Тополи” № 30, 
ап. 5. 

/за-30, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

 3212-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
МД11-9302/1/21.01.2011 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Мариета 
Арнаудова от заплащането  на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 



г. за имот, находящ се в гр.  Варна, ул. “Петко Момилов”, вх. 18, ет. 3, ап. 
71. 

/за-30, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

3213-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
МД11-9302/1/21.01.2011 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Бойко 
Арнаудов от заплащането  на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 
г. за имот, находящ се в гр.  Варна, ул. “Петко Момилов”, вх. 18, ет. 3, ап. 
71. 

/за-30, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

 3214-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с 
вх. № РД11-94.Е/27/24.01.2011 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Елена Петрова Стоянова  от заплащането  на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр.  Варна, ул. “Ген. Цимерман” 
№ 55 - магазин. 

/за-30, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

 
  3215-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със молба с вх. № 
МД11-94.П/2/26.01.2011 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Петра 
Христова Василева  от заплащането  на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр.  Варна, кв. Галата, ул. 
“Крайбрежна” № 58, представляващ – кафе-сладкарница “Фани”. 

/за-30, против-0, въздържали се-0/ 
  

 
 
 
 



Янко СТАНЕВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12  от ЗМСМА, чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 2 

от Закона за регионалното развитие, във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД11-9303/329/23.03.2011г., Общински съвет – 
Варна одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на 
Общинския план за развитие 2007-2013г. за периода от 01.01.2010 г. до 
31.01.2010г., съгласно приложение. 

Тука някой е сбъркал. 31.01., 31.12. е втория текст.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Повтаряме, от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. Мнения и съображения 

колеги. Не виждам, който е “за” така направеното предложение, моля да 
гласува.  

 
 
3216-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12  от ЗМСМА, чл. 23, т. 4 и чл. 

24, т. 2 от Закона за регионалното развитие, във връзка с предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9303/329/23.03.2011г., Общински 
съвет – Варна одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението 
на Общинския план за развитие 2007-2013г. за периода от 01.01.2010 г. до 
31.12.2010г., съгласно приложение. 

/за-28, против-0, въздържали се-0/  
 
 
 
Янко СТАНЕВ 
И предложението на колегата Христов. Разбира се аз го подкрепям, 

за Общински съвет да гласува сумата от 1 500 лв. за поемане разходи за 
участие на конкурса на учениците Иван Лазаров, Леа-Тереза 
Тенекеджиева, Деница Добрева и Мартин Рублев в конкурса „Математика 
и проектиране” на MITE, който ще се проведе от 1-6 май 2011 г. в Москва 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Мнения и съображения колеги. Става въпрос за четирите ученика от 

математическата гимназия. Няма. Поименно гласуване.  
 
 

 3217-5. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет-
Варна решава да бъдат отпуснати 1 500 лв. за покриване на разходи за 
участие на учениците от МГ „Д-р Петър Берон” – Иван Лазаров, Леа-Тереза 
Тенекеджиева, Деница Добрева и Мартин Рублев в конкурса „Математика и 
проектиране” на MITE, който ще се проведе от 1-6 май 2011 г. в Москва. 

/Резултат от поименно явно гласуване 



за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 
 
 
Янко СТАНЕВ 
Г-н председател, имам право да кажа две думи накрая.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Слушам Ви.  

 
Янко СТАНЕВ 
Във връзка колеги ... Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, 

във връзка с негласуваните решения, което намирам за естествено, че 
понякога някои предложения за решения не намират одобрение, конкретно 
за списъка с обектите за финансиране от банков заем и за допълването на 
списъка по дейност 606 за изграждане, ремонт и поддържане на уличната 
мрежа, за усвояване на средствата аз съм длъжен, като председател на 
финансовата комисия да кажа, че няма да позволя комисията по “Финанси 
и бюджет” да става арена за лобиски интереси и на дребни финансови 
схеми по отношение на бъдещето разпределение на обекти. Варна има 
нужда от пробива на бул. “Левски”, Варна има нужда от финансиране на 
всички тези неща и ако някой, някъде има някои дребни или по-едри и по-
средни сметчици, трябва да знае, че това предложение ще бъде вкарано пак 
и следващия път ще направим един изкуствен дебат подобен на този, който 
беше днеска, за да можем да се убедим дали понякога телефоните са най-
доброто средство за комуникация при взимането на важни решения. 
Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Анчев.  
 
Панко АНЧЕВ 
Аз моля г-н Станев друг път да не си позволява такива изказвания в 

края на точката, която той представлява. Той трябва да знае, че всички 
общински съветници гласуват така, както смятат, че трябва да гласуват и 
той не може да бъде техен съдия. И аз Ви моля г-н председател, Вие да му 
обърнете внимание, защото така не може да се държи един общински 
съветник, пък камо ли зам. председател на Общинския съвет и председател 
на постоянна комисия. Да не си въобразява, че е повече от това, което е.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Колеги, поради изчерпване на точката преминаваме към 

следваща точка от дневния ред.  
         



 
 
 



VІ. 
 

 По точка шеста от дневния ред. 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно:   
 (1) – обявяване за частна общинска собственост на недвижими 

имоти-публична общинска собственост, предмет на АОС №6390/2011 г. 
 (2) - приемане на годишния  финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2010 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на 
одитори за 2011 г. на: 

• “Дворец на културата и спорта” ЕАД,  
• “Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 

лечение “Проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД; 
• “Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

заболявания  – “д-р Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД; 
• “Диагностично-консултативен център ІV - Варна” ЕООД; 
• “Жилфонд” ЕООД – Варна; 
• “Ученическо и столово хранене” ЕАД; 
• “Общинска охранителна фирма” ЕАД; 
• “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД; 
• Специализирана болница по очни болести за активно лечение  - 

Варна” ЕООД; 
• “Обреди” ЕООД; 
• “Диагностично консултативен център “Свети Иван Рилски” – 

Аспарухово - Варна” ЕООД; 
• “Диагностично консултативен център І – “Света Клементина” – 

Варна” ЕООД; 
• “Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД; 
• “Диагностично консултативен център V Варна – “Света Екатерина” 

ЕООД; 
• „Дентален център I Варна” ЕООД; 
• “Амбулатория – групова практика за специализирана медицинска 

помощ – Център за психично здраве – Варна” ЕООД; 
• “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – 

Варна” ЕООД; 
• “Градски транспорт” ЕАД – Варна     
• „Диагностично консултативен център „Чайка” – Варна ЕООД; 
• „Специализирана болница за активно лечение по пневмо – 

фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД; 
• “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД; 
• “Пазари” ЕАД - Варна 



 (3) - възлагане на Кмета на Община Варна извършване на анализ и 
преценка за бъдеща възможност за преобразуване на “Жилфонд” ЕООД – 
Варна от Търговско дружество в Общинско предприятие, както и 
определяне обема и предмета на дейност на предприятието. 

(4) - отмяна на решение № 4552-7  по  Протокол № 49/20, 
22.12.2006г., на Общински съвет – Варна, с което се учредява на Областна 
дирекция “Полиция” – Варна за нуждите на ІІ РПУ безвъзмездно право на 
ползване за срок от 10 години., върху движима вещ–общинска 
собственост, представляваща павилион № 12, находящ се в гр. Варна, ул. 
“Хризантема” с обща площ 18,84 кв.м. 
 (5) - отмяна на решение № 2198-5 по Протокол № 40/06.11.2002г. на 
общински съвет – Варна в частта: „На основание чл. 116 от НРПУРОИ, във 
връзка с чл. 39 от ЗОС, Общински съвет-Варна учредява безвъзмездно 
право на ползване върху имот-частна общинска собственост, находящ се в 
Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, бл. 408, вх.14, представляващ апартамент № 
3а със застроена площ 61,62 кв.м., актуван с АОС №  1588/17.02.2000г., в 
полза на Министерство на вътрешните работи, РДВР-Варна, за нуждите на 
детска педагогическа стая” за срок от 10 години.   

(6)- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляващ 265.00 м2 целия с площ 520.00 м2, с административен адрес  
в гр. Варна,  кв. Виница, ул. „Константин Илиев” № 6, в размер на  20 800 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2  - 78, 49 лева. 

(7) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост с площ 253 м2, находящ се в гр. Варна, м. 
„Зеленика”, в размер на  32 400 лева , без  включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 м2 - 114, 49 лева  

(8) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на идеална част от недвижим имот – общинска собственост, 
находящ се в Община Варна, с.Каменар, ул.”Бреза” №19, 21 
представляващ земя с площ 315,10 кв. м. идеални части от УПИ № І-269, 
270, целия с площ 625,00 кв. м., в размер на 3 510,00 лева без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1,00 кв. м. – 11,13  лева без включен ДДС. 

(9) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на Община Варна 
от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” 
№ 147, представляваща земя с площ 49,00 кв. м. целия с площ 424,00 кв. 
м., в размер на 4 520,00 лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 
1,00 кв. м. – 92,24 лева без включен ДДС. 

(10) - даване на съгласие на Кметът на Община Варна да сключи 
договор за отдаване под наем на  имот–частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Инж. Каракулаков” №2-4, 



кв. 15, 27-ми п.р. с площ 860 кв.м. – предмет на АОС № 849/08.10.1998 г.,  
с наемател “ЕЛИТ-Пътна сигнализация” ООД. 

(11) - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ПУ „Братя Миладинови”, имот – публична общинска 
собственост находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница” №  113, ПУ „Братя 
Миладинови”, подрайон: 13, кв. 518, с площ 3370.00 кв.м. и сграда с 
идентификатор 10135.1502.110.1 със застроена площ 725.00 кв.м. 

(12) - даване на съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно 
управление на VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин”, имот – публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Генерал Колев” № 43, ЦДГ № 
13 „Звездичка”, район I, кв. 457, парц.: II, представляващ поземлен имот с 
площ 2173 кв.м., представляваща п – л II – р съгласно Зап. № Р – 
224/30.06.1997 на Кмета на Община Варна и сгради: 

• едноетажна сграда със застроена площ 450 кв.м. 
• едноетажна пристройка към сградата–склад със застроена 

площ 35.60 кв. м. 
(13)– прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за   

строителство - даване на разрешение за изграждане и извършване на 
дейност за задоволяване на обществени потребности посредством 
съответни форми на стопанска експлоатация в сграда, представляваща 
подземен паркинг – гараж в незастроен недвижим имот – публична 
общинска собственост находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови”, 
представляващ УПИ ІІ- „за подземен паркинг – гараж” п.р 1, кв. 440 с 
площ 3 650 кв.м., съгласно АОС № 4981/14.05.2008 г. 

(14) - приемане Актуализация на Общинския план за развитие на 
Община Варна 2007 – 2013 година за остатъка от периода на неговото 
действие. 

 
    Докл.О.Симеонов-председател ПК „СС” 
 
 
  
Николай АПОСТОЛОВ  
Давам думата на председателя на комисията, г-н Симеонов.  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Уважаеми г-н председател, благодаря Ви. Уважаеми колеги. Правя 

процедурно предложение точка едно, абзац от 1 до 22 в така предложения 
от вас и приет дневен ред ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Симеонов, извинявам се. По искане на групата на г-н Марешки 

РЗС, 15 мин. почивка.  



 
Орлин СИМЕОНОВ 
Благодаря Ви г-н председател.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
За да сме в пълна коректност към всички заинтересовани страни, 

освен двете подписки, които тази сутрин бяха внесени в подкрепа 
предложението на кмета и срещу предложението на кмета, току-що ми 
беше внесена и декларация от името на родителите на всички деца, които 
са в логопедичната детска градина. Също ще бъде входирана по 
официалния ред. 

Продължаваме с точка 6 от дневния ред, точката по “Собственост и 
стопанство”, където гласувахме да влезе и логопедичната детска градина, 
която сутринта беше дискутирана на широко. В предвид на това, че и 
родителите на децата са в залата, съветниците всичките са тука, за да може 
да стане продължение на дискусията, ако има необходимост от това. Да. 
Давам сумата на председателя на комисията, г-н Симеонов.  

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Уважаеми колеги, преди да почна по дневния ред ще ви помоля да 

изслушате и евентуално, ако се съгласите да гласувате две процедурни 
предложения. Първото е точката, която включихме допълнително в 
дневния ред да бъде точка първа от дневния ред на комисията. И второто 
процедурно предложение, това са точките от 1 до ..., точка първа, от абзац 
1 до 22 касаещи всички фирми да се гледат и гласуват анблок, защото 
всяка една фирма има минимум три или четири решения, които трябва да 
се вземат.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Мнения и съображения колеги. Не виждам. Който е “за”, моля да 

гласува. Гласуваме за анблок. Да гласуваме дружествата.  
 
Резултати от гласуването: за - 35; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема.  
       
Въпроса за логопедичната детска градина в точката по “Собственост 

и стопанство” да бъде като първа подточка и отчетите на дружествата да 
бъдат гласувани анблок.  

Току-що чух и ще помоля г-жа Катя Граматикова да раздаде 
предложението на кмета касаещо логопедичната детска градина. Раздайте 
материалите на съветниците. Ще ви се дадат.  

 
   



Орлин СИМЕОНОВ 
Уважаеми колеги, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, 

ал.1 от ЗОС, Общински съвет-Варна обявява за частна общинска 
собственост недвижими имоти-предмет на АОС №6390/2011 г., 
представляващи: 
 - ПИ 10135.536.1028 с площ 10171/десет хиляди сто седемдесет и 
един/ кв.м., при граници: ПИ10135.536.194, ПИ 10135.536.264, ПИ 
10135.536.193, ПИ 10135.536.1027 и ПИ 10135.536.56; 
 - Двуетажна сграда с идентификатор 10135.536.1028.1 и застроена 
площ 171 кв.м. 
 - Едноетажна сграда с идентификатор 10135.536.1028.2 и застроена 
площ 49 кв.м. 
 - Едноетажна сграда с идентификатор 10135.536.1028.3 и застроена 
площ 24 кв.м. 
по одобрен със Заповед №300-5-18/04.03.2004 г. на ИД на АГКК 
кадастрална карта и кадастрален регистър, изменени със Заповед №КД-14-
93-874/01.04.2011 г. на Началник СГКК-гр.Варна. 
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Завършихте ли г-н Симеонов? Г-н Севастиянов.  
 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
По тази точка, както и на комисия, аз исках, за да влезе в зала или да 

се гласува точката, общината да даде някакво разяснение. Защо 
общинската администрация ни предлага един имот - публична общинска 
собственост да стане частна общинска собственост. Как смята тя да се 
разпореди с него? Гледам сега някакви тука вървят едни преговори, ходят 
хора насам - натам, ама не знам дали е сериозно това, което се говори. В 
края на краищата, нека общината с подпис на кмета да излезе и да каже. 
Това нещо ще предложим да стане еди-какво си, че тогава да го 
разсъждаваме. Затова аз ви предлагам точката да бъде оттеглена преди да 
ни бъде дадено това разяснение.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Сутринта дискутирахме този въпрос. Г-н Узунов.   
 
Красимир УЗУНОВ  
Чакай, че е интересно сега. Тука виждам на тази картинка, виждат ли 

я всички, нещо, което не бива да се случва. Щях да кажа нещо друго, но не 
знам кой се е подписал отдолу. Ей тази голямата картинка, 10/26. 10 декара 
с лице към морето. Сега аз се съветвах с мои приятели и ще направим едно 
предложение. Днес да не се променя собствеността, а да поема ангажимент 
да построя тези 250 места за децата, без да се променя собствеността, да си 



остане целия терен за ползване от децата, като поемам ангажимент, 
колкото струва там градината, общината като няма пари тази година да 
плаща догодина, по-догодина, когато има пари в срок от три до пет години 
да се изплати.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Гуцанов. Моля за тишина.      

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Напълно подкрепям предложението на г-н Узунов. Изкоментирахме 

го преди малко и смятам, че това наистина е много достойна позиция на 
един човек, който вече е на друго ниво и дай Боже така да продължава да 
се развива и дано да има повече такива варненци и българи. Така че, 
надявам се, че това все пак ще бъде подкрепено от Общинския съвет и едва 
тогава бих взел по същество думата.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Само не ми е ясно защо пропуснахте да кажете, че е от групата на 

ГЕРБ. Нали сутринта говорихте, говорихте, говорихте, говорихте. 
Извинявам се, че ви връщам. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Г-н Апостолов, сутринта вашият, доколкото си спомням доц. Трошев 

и все още ръководител на групата ви, излезе и каза, че ГЕРБ няма нищо 
общо. И аз попитах да не би да са ви изключили от ГЕРБ, тъй като с 
вашият подпис това нещо влезе в зала. И вместо да има всичките тези 
дискусии и драми, които се разиграваха, нещата можеха да станат много 
по-лесно и без да се възбужда обществото по дадената тема. Разбрах, че не 
сте изключен нито вие, нито г-н Трошев от ГЕРБ, за което ви пожелавам 
успех по-нататък в политическата ви партия, но в крайна сметка, това ще 
бъде решение на целия Общински съвет, независимо дали “Глас” са част от 
групата на ГЕРБ или не са част от групата на ГЕРБ. Друг път си четете 
правилника. Недейте да подписвате всяко нещо, което ви дойде от 
администрацията. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря за съветите, защото цялата Ви теза, която вървеше днес, че 

това става с благословията на ГЕРБ, че в Общинския съвет се краде, т.е. 
Вие говорите нещата просто така, а аз правилника си го чета добре. Държа 
да упомена, че това влиза на сесия, след като е разгледано на комисия и е 
предложено от комисията. Но не бих искал да споря с Вас, защото виждам, 
че е безсмислено.  

 



Борислав ГУЦАНОВ 
Безсмислено е естествено, г-н Апостолов, че ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Марешки.  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
... най-малкото, което е имайте морал в нещата, когато ги 

коментирате и когато ги говорите.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Нямам основание да се притеснявам. И точно Вие да ми говорите за 

морал.  
 
Веселин МАРЕШКИ 
Не, наистина, когато си говорим за морал, трябва наистина да 

внимаваме кой ни говори и да се оглеждаме за делата. Тъкмо се зарадвах, 
че се е появил някакъв патриот тука, защото по време на почивката ме 
информираха за предложението на Узунов, само че то гласеше, че Узунов 
щял да построи и да дари, т.е. няма да иска нищо насреща срещу това. Тука 
в момента излиза, че целият Общински съвет без обществена поръчка  
трябва да даде бизнес на г-н Узунов и даже тука беше аплодирано. Ами то 
е срещу пари и то два пъти повече, защото обикновено там, където се 
работи и по осветление тогава нещата ни излизат много по-скъпи. Не, не 
ме е срам, защото аз също ще я построя детската градина, без да искам 
нищо. Три да, три ще построя и ще чакам общината да ми ги плати. Да, да 
ми ги плати. Да, значи Узунов беше ... Ама, значи ... Малко се засрамете, 
защото и аз казвам, че ще я построя. Узунов казва, че ще я построи и вие го 
аплодирате, аз казвам, че ще я построя и по-евтино от Узунов, очаквам да 
ме аплодирате. Хайде. Ето. Алилуя, да! И лекарства ще осигурим! И 
лекарства ще ви осигурим. Да! Да. Моля ви, само да не се хлъзгаме в такъв 
популизъм, защото да построим една детска градина, т.е. да дадем бизнес 
на един бизнесмен, който и да е той, без обществена поръчка и това да 
звучи като едва ли не подаяние за общината, аз ви гарантирам, че ще се 
намерят срещу гарантирано плащане от общината, ако ще и догодина и по-
догодина, ще се намерят поне стотина строители, които ще искат да 
свършат това благородно дело. Единият съм аз и се кандидатирам и 
казвам, че ще го построя с 10% по-евтино от г-н Узунов. Благодаря ви. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Гуцанов.  
 
 



..................... (гражданка) 
А вие ще го дарите ли? Ще го дарите ли?  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Моля за тишина в залата.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Правя конкретно предложение, тогава нека да бъде обявена такава 

процедура, за която г-н Марешки и г-н Узунов обявиха с отсрочено 
плащане от страна на общината без да бъде променян статута на дадената 
земя за изграждане на логопедична детска градина по проекта, който беше 
правен с басейни и с всички необходими неща.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Така. Имаме няколко предложения. Първото беше на г-н ... Хайде и 

вие, да, кажете. Д-р Митковски да се готви, след което д-р Станев.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Радвам се, че точката се измени в този вид, в който тук известните 

варненски бизнесмени Узунов и Марешки тръгнаха в тая точка. Което мен 
абсолютно ме удовлетворява. Благодаря на г-н Узунов, защото той 
примерно беше декларирал, не знам дали все още го декларира, че 
примерно няма да се занимава повече с политика. Нали така беше? Значи, 
той не го прави от популизъм за предстоящи избори, това поне е сигурно. 
Въпросът, ако тръгнем в тази, по този път в тази точка, аз съм напълно 
удовлетворен, но все още стои този момент, който ни го предлага кмета. 
Така или иначе това е внесено в Общинския съвет, това е минало 
доколкото знам и през комисия. Така че, за да не взимам отново думата ще 
изкажа своето мнение по това, което е внесъл кмета, който изглежда леко 
се разграничи, но не знам какво се случи по-нататък. В тази връзка стоят 
няколко въпроса – първият, всички са за изграждане на детска градина на 
това място и за реиновиране и т.н. на сега съществуващата сграда. Тук 
излиза въпроса срещу какво? Реципрочни ли са цената, на която да се 
изгради това мероприятие и терена, който го предлага общината като 
евентуално публично-частно партньорство? И второ, като се предлага този 
терен, това, което каза и Севастиянов, какво ще се прави на него 
евентуално след това. Това също не е ясно. При положение на забрани и 
т.н. за строежи в тази част на Морската градина. Продължавайки тезата на 
Гуцанов от сутринта, че тя и без това е достатъчно застроена от досега 
управляващите.  

 
 
 



 
Николай АПОСТОЛОВ  
Разбирам, че подкрепяте предложението на г-н Севастиянов за 

изтегляне на точката от дневния ред, докато администрацията не даде 
конкретно предложение за публично-частното партньорство. Ок. Д-р 
Станев. Не съм ви дал думата, извинявам се.   
 

Янко СТАНЕВ 
А бе, чудя се как да говоря, като хем да запазя приличие, хем да 

кажа, каквото мисля. Особено за тези, които не са ме чували и са идвали 
само по повод личния си или някакъв свързан с личността си проблем. За 
да се концентрирам ще започна само от едно. Увеличението на общата 
рамка на бюджета на Община Варна за 2011 и 2012 г. със средства за 
построяване на градина в размер на 4,4 млн. лв. от този размер, с всички 
мероприятия, които ще се съпътстват, включително и укрепващи, означава 
да вдигнем приходите с тази сума плюс още сумата от около 700 хил. лв. 
Съвсем реално мога да се обзаложа, че дори с вълшебните свойства на 
общинския бюджет, ще трябва да се вдигнат данъците. Аз лично, като 
председател на комисията по „Финанси и бюджет” съм единственият 
застъпник в тази зала за вдигането на данъците. И с удоволствие смятам, 
че тука и консенсус в момента има, дали тази година ще ги вдигнем, дали 
догодина, дали по-догодина. Ако някой смени приоритетите на Община 
Варна и смята, че ще променя макрорамката, в зависимост от едно 
обсъждане, което придобива в момента е един леко подло - несериозен 
аспект, аз не съм от тези хора. Освен това съм обиден, за да мина в тона, в 
който се говори преди малко. Страшно съм обиден, защото аз имам 
предложение за още две детски градини в Морската градина и смятам, че е 
крайно време Морската градина да се застрои от детски градини. Да не си 
отварям устата да казвам пак кой, кога, как и защо е застроил другите 
неща, извън детските градини и да се чудя защо не е имало общочовешки 
протест и активност в нашето общество. Приключвам с това. Не, моля ви. 
Когато правим предложения, които са свързани с желанието и на колеги 
бизнесмени, а и на колеги извън бизнеса да се харчат публични средства, 
т.е. средства от общинския бюджет за различни обекти да имаме в 
предвид, че всичко това е една композиция. Детските градини, училищата, 
канализацията, чистотата и т.н. Затова в залата днес хубаво се 
поупражнявахме, има засега едно предложение внесено от г-н кмета. На 
кого се харесва и на кого не се харесва е отделна тема. Някой има 
съмнение, друг подозрение, трети имат мнение. Пак това. Ние имаме само 
едно предложение днеска и в името на това Общинския съвет да не взима 
решения, които ще хвърлят несериозност върху финансовата политика на 
Общинския съвет, може би ще трябва да спрем социалната програма, за да 



направим кефа на някой, да не дадем имот някъде срещу детска градина 
или училище.  

 
................. (гражданка)  
Не някъде. Морската градина е това, г-н Станев ... 
 
Янко СТАНЕВ 
И ще ви моля да не ме прекъсвате, госпожо.  
 
................. (гражданка)  
... къде е това някъде, обяснете.  
 
Янко СТАНЕВ 
В Морската градина на пъпа ще предложа да има детска градина до 

аквариума, една до паметника на ... 
 
................. (гражданка)  
А Вие не сте го дарили местото, нали?  
 
Янко СТАНЕВ 
Оооо, моят прадядо е дарявал доста неща. Мога да ви кажа как е 

изграждан един път във Варна. Много сте далече от истината и от 
историята на града. Затова, затова, затова, г-н председател, Ви предлагам 
съвсем процедурно, за да не изпаднем в още по-големи колизии с бюджета, 
с програмата за развитие на града, с безумни предложения, подобно на 
това моето последното, което наистина ми се иска да бъде. Аз наистина 
вярвам, че могат три детски градини с алеи за малки колоездачи и т.н. да се 
изградят. Но съм и реалист! Ей тука е Гуцанов, тука са всички. Аз знам как 
трудно се получава едно единствено нещо, знам колко трудно е в 
Общинския съвет, когато помагат почти всички, а като се пречи пък е 
абсурдно да се случи каквото и да е било. Това е истината. Затова ви 
предлагам, ако има енергия да се гласува предложението на г-н кмета, ако 
не да се направи комисия, да се внесат всички останали предложения за 
финансиране и изграждане на необходимите 600 или над 600 места за 
децата, които ще започнат училище в началото на ..., детска градина в 
началото на тази година. Освен това не бива да забравяте, че в учебния 
план, както обича да казва моя голям приятел, няма да казвам кой, защото 
ще ме нагъне, трябва да имаме за предучилищна възраст едносменен 
режим на обучение и само за тази цел трябва да изградим, тука г-н Базитов 
каза, колко неща трябва да изградим в образованието. Аз вече съм убеден, 
че ние в тоя Общински съвет трудно ще намерим енергия да гласуваме 
каквото и да е. Ако аз бях против терена в Морската градина, днес щях да 
съм предложил друг терен на друго място. Ако аз знам, че има желание 



някой да изгражда детска градина, днеска щях да съм тук с предложение, с 
оценка и с всичко за друг терен, на друго място. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на д-р Станев. Колеги, чухте процедурното предложение 

на д-р Станев, което обединява доста неща. Не ви разбрах. Ще запазите ли 
тишина, ако обичате. Уважаеми колеги, 10 мин. прекъсвам заседанието и 
се надявам тези неща да приключат. 10 мин.  

 
Колеги, постъпиха няколко предложения. Първото беше от г-н 

Севастиянов за оттегляне на точката до внасяне на информация от 
администрацията за бъдещите намерения. Следващото предложение беше 
от г-н Узунов, където той декларира изграждане на детска градина, 
юристите успяха да подготвят проект за решение и последното, първото 
предложение е на г-н кмета за промяна статута на земята. Има ли други 
предложения или да преминаваме към гласуване? Колеги, вървим към 
повторение на сценария от сутринта. За ваша информация съм длъжен да 
кажа следното: сутринта имаше внесени 4500 подписа в подкрепа 
предложението на кмета, 2400 срещу предложението на кмета. В момента 
имаме отново две групи родители, в ляво искат думата на деца от 
логопедичната градина, в дясно има родители на 600 деца, които чакат 
места за детската градина. Искат думата и едните, и другите. Поставям на 
вниманието на съветниците да бъдат ли изслушани и родителите, за да не 
бъдем като съветници критикувани. Който е “за” изслушване на 
родителите и на едните, и на другата страна в рамките на 5 мин. за 
родителите да си помислят, който е “за” моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 24; против - 7; въздържали се - 4, 

предложението се приема.  
 
Понеже първи заявиха желание родителите на деца от логопедичната 

градина, заповядайте. Наистина на петата минута, не ми се сърдете, ще ви 
прекъсвам. Заповядайте.  

 
Венета КУШИНСКА (представител на настоятелството към 

Логопедична детска градина)  
Няма да ми трябват пълните пет минути, нямам кой знае какво да Ви 

кажа. Единственото, което г-н Базитов изтъкна като основна основателна 
причина да бъде разделен имота в среща с нас беше причината, че 250 
майки чакат да бъдат настанени децата им в детска градина. Ние имаме 
информация, че Община Варна има взето решение нейна сграда, която 
може да побере тези 250 деца и в която в момента се помещава частна 
детска градина “Малкият принц”, да си вземе земята, т.е. детската градина 



обратно и в нея могат да бъдат настанени тези деца. Говоря за тези, които 
нямат места за тях в детската градина. Искам да ви уверя, че ние не сме 
против изграждането на каквото и да било свързано с децата на този имот, 
но това не налага деактуването на имота. Има варианти Община Варна 
също да вземе и да подкрепи този проект, но може да бъде обезщетен 
инвеститора и с други земи, а не непременно в Морската градина и то с 10 
дка. Това е нашата позиция.  
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Родителите, които изразяват мнението, един разбира се 

родител, на тези деца 600 на брой, до колкото не ме лъже паметта, които 
чакат въобще места в детската градина. Заповядайте.  

 
................. (гражданка)  
Извинявайте, че взимам думата. Нямаме нищо против това, което 

казаха и нямаме никакви различия с тях. Ние бихме желали наистина да се 
построи такава детска градина, да не бъдат само техните привилегировани 
деца, защото моите племенници не можаха да постъпят в детската градина 
за лечение, а имаха нужда. Доколкото знам там има деца, които са здрави. 
Как общината ще обезщети строителя, г-н Узунов направи едно 
предложение, г-н Марешки също направи друго предложение, по какъв 
начин ще бъде направено това, вече дали ще се отдаде терен също, 
общинските съветници ще решат. Но никой няма ..., нямаме кой знае какви 
различия с тях. Грозното е от тяхна страна, че те са си уредили децата, а 
други, които не са уредени, които имат нужда, не могат да постъпят в 
такава детска градина. Това е неприятно и некрасиво.  

 
................. (гражданка)  
Уважаеми г-н кмете ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Аз ... 
 
................. (гражданка)  
... уважаеми председател на Общинския съвет ...  
 
................. (представител на Логопедичната детска градина)  
Аз съм представител на детската градина. Категорично възразявам, 

само за няколко секунди. Децата в Логопедична детска градина се приемат 
и се одобряват от Министерство на здравеопазването в София. Няма деца 
без специални образователни изисквания в нашето заведение. 

 
 



Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. И вие имате право на реплика.  
 
................. (гражданка)  
Днес ние сме тук ... 
 
................. (представител на Логопедичната детска градина)  
... в министерството ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Госпожо. Ще прекъсна отново заседанието. Бяхме коректни. Става 

панаир. Днес цял ден това слушаме тук. Последно.   
 
................. (гражданка)  
Днес ние сме тук, за да подкрепим предложението на кмета за 

разширение на Логопедичната детска градина. Смятаме, че това е едно 
чудесно предложение, да се увеличат ... Не ме ... С 250 места децата, 
местата за деца. Лично аз имам личен мотив да бъда тук. Април месец 2009 
г. съм спала 8 дни в колата със семейството си на смени, за да запишем 
своето внуче в детска градина. Нормално ли е това!? Във връзка с това кой, 
кога и как презастрои Морската градина искам да попитам – как се 
продадоха 10 дка на Акациите? 122 дка? Не стана ли това по вашето 
управление, по времето на вашето управление г-н Гуцанов? Въпросите са 
много!  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Приключихме колеги. Г-н Михайлов.  
 
................. (гражданка)  
Защо са тези истерии?  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Приключи.  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Г-н председател, смятам, че в рамките на добрия тон е да приключим 

дебатите. Уважихме и двете страни и двете позиции, което принципно е 
изключение за нас.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Завършихте ли г-н Михайлов?  
 
 



Неделчо МИХАЙЛОВ 
Процедурно предлагам прекратяване на дебатите и преминаване в 

режим на гласуване.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Имаме предложение процедурно за приключване на дебатите в 

предвид постъпилото, като заявка искане за изказване от г-н Марешки, 
последно изказване, няма други постъпили изисквания, искания. И г-н 
Гуцанов, извинявам се, не съм Ви видял. И приключваме.  

 
Веселин МАРЕШКИ 
Уважаеми колеги, уважаеми граждани на Варна присъстващи тук. 

Видя се, че има напрежение и напрежение по посока на това, че 
облагодетелствани родители или техните деца, не знам кои са 
облагодетелствани в случая, привилегировано са се настанили в едно 
здравно заведение, което се счита елитно, учебно заведение. Затова моето 
предложение, което ви предлагам тука и на администрацията да гласуваме 
е, за да няма конфликти и да се решат всичките тези неща абсолютно 
публично и прозрачно, учебното заведение да бъде, бъркам се със здравно, 
защото някои хора се нуждаят от здравни грижи. Учебното заведение да 
бъде освободено от всички, които в момента го използват, за да няма 
съмнение за нечистоплътни начини на уреждане на нечии деца и да са 
публично тука, всичките молби, на всички нуждаещи се във Варна деца да 
бъдат разгледани и ако трябва чрез, ако местата не стигат, чрез жребий или 
по друг някой, който е по-прозрачен, за да не се стига до там, че 
определени хора да чувстват, че нечии по-привилегировани деца по така 
осветени от слънцето получават такива места за сметка на някои други. 
Трябва да направим комисия, която да разгледа въпроса всички деца как са 
постъпили там и кои имат нужда, и кои трябва да бъдат. Благодаря ви! 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ  
Аз ще бъда максимално кратък, тъй като вече няколко часа 

коментираме и говорим темата от сутринта. Само се радвам, че Виржиния 
Живкова беше в залата. Предполагам, че като млада майка е тук 
Виржиния, тъй като знам, че беше в една общинска фирма. Или по някакъв 
друг повод сте в залата г-жо Живкова? И съжалявам, че наистина нямаше 
майки, които реално да кажат за проблема, който съществува с недостига 
на местата в детските градини, което е факт, че има ... Аз съм се срещал не 
един и не два пъти с тях. Именно благодарение на тези срещи започнаха 
строителство на детските градини преди четири години и половина. Така. 



Затова нека да преминем към гласуване, а да не се говорят несериозни 
неща от определени страни в залата. Има три предложения, да вървим към 
тях и в крайна сметка да се стигне до решение на целия този казус, който 
се забърка незнайно от кого и защо.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Приключихме. Гласуваме процедурното предложение на г-н 

Михайлов за приключване на изказванията. Който е “за”, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за - 35; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема.  
 
Преминаваме към гласуване на предложенията така както са 

постъпили. Последното предложение ... Нека да изчета предложението и 
там ще има да си говорим. Последното предложение е на г-н Узунов, така 
че ще го поканя да го прочете така, както са го оформили юристите, за да 
няма после ... Юристите нещо са променили и не знам какво.  

 
Красимир УЗУНОВ  
Юристите са намерили член, аз с членовете не съм много на ясно, но 

най-вероятно са доста конкретни. Вижте за какво става дума. На основание 
чл.21, ал.1, т.23, от ЗМСМА, Общински съвет-Варна възлага на Кмета на 
Община Варна да проведе процедура по ЗОП за избор на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „Изграждане на разширение на 
Логопедична детска градина с капацитет 250 места, без промяна статута на 
земята.” 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Мнения и съображения колеги. Д-р Станев. Моля за тишина в залата. 

Изслушахме всички възможни позиции. 
 
Янко СТАНЕВ 
Искам да си изкажа предложението. Предложението не носи 

необходимите атрибути за внасяне и гласуване в Общински съвет. Липсва 
стойност, липсва от къде в бюджета ще се вземат тези пари. Значи, когато 
се взима такова решение извън рамките на бюджета, вие много добре 
знаете процедурата каква е. Или днеска към него трябва средствата да 
бъдат предвидени в бюджет 2010, или в 2011, или в 2012, или в 2013. Аз 
моля тези, които го внасят, да конкретизират в кой бюджет, от коя 
функция, от коя дейност ще се вземат тези пари, за да може веднага да се 
направи сесия, в която при актуализация на бюджета ще се променят тези 
бюджетни параметри. С две думи искам да кажа, че това предложение не 



носи ония атрибути, които го превръщат в реално решение на Общинския 
съвет.  

 
Красимир УЗУНОВ  
Реплика, може ли?  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Слушам.  
 
Красимир УЗУНОВ  
Аз да добавя това, което някой не е чул в залата. Стойността, до 

колкото знам от Базитов е към 4,4 млн., общината да бъде добра, като 
обяви поръчката. Дали ще е Узунов или някой друг няма никакво значение, 
да напише, че разсрочено иска да се плаща в бюджет 2011 г., 2012 г., 2013 
г. до 2015 г. Как да няма. Разбира се, че има. И аз ви казвам, че аз поех 
ангажимент в рамките от три до пет години да бъде изплатено от 
общината.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Някой изяви желание за изказване. Г-н Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Абсолютно прав е г-н Узунов, че може да бъде предложено по този 

начин, с актуализацията на бюджет 2011 и да бъдат заложени средства  от 
2012, 2013, 2014 и 2015 г. за цялостното изплащане. Така че няма такъв 
проблем да бъде заложено. Иначе г-н Станев беше прав, без тези атрибути 
не може да стане. Да бъде заложено в бюджетите. В ЗОП-а юристите ще 
намерят начин да бъде заложено, вие го знаете много добре. Няма нещо, 
което да не може.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н председател. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Други мнения и съображения колеги.    
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н председател, аз си позволявам да взема думата. Така или иначе, 

уважаеми г-н Узунов, с неговото предложение, но то просто не е минало 
нито през комисии, въобще не е разглеждано никъде, а ние тука като сесия 
не можем да се превърнем в комисия по “Собственост” или в каквато и да 
е. Затова моето предложение е да гласуваме предложението на кмета и да 
продължаваме работата си напред.  



 
Николай АПОСТОЛОВ  
Други мнения и съображения колеги. Има ли други мнения и 

съображения? Колеги, който е съгласен с така изчетеното предложение от 
г-н Узунов за възлагане на кмета за процедура по ЗОП, моля да гласува, и 
направените допълнения.  

 
Резултати от гласуването: за - 19; против - 14; въздържали се - 8, 

предложението не се приема.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Оспорвам гласуването. Поименно гласуване.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Поименно гласуване. Беше заявена реплика от г-н Михайлов и 

гласуваме. Е, беше вдигнал ръка сега, той просто излезе.   
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Кратко обяснение на отрицателен вот, нищо повече. Безкрайно 

уважавам г-н Узунов, като бизнесмен от няколко годишното ни познание с 
него в общинския съвет и като човек. Имам един въпрос към него, само. 
Защо това прекрасно предложение, което той сервира днес не го сервира 
примерно преди една година? Винаги бихме подкрепили, групата от 
“Нашият град” такова предложение, което е минало по надлежния 
процедурен ред. 

 
Красимир УЗУНОВ 
Много е просто. Ние помолихме г-н кмета да събере велики, малки и 

средни бизнесмени, каквито и да са, на една маса и да ни предложи, когато 
партия “Глас” внесе наредбата за публично-частното партньорство, да ни 
предложи терени и да построим на принципа публично-частното 
партньорство било пътища, било детски градини, каквото има нужда 
общината. Мисля, че малко хора бяха в залата голямата, но там бяха 
предложени едни терени в Каменар, едни буренясали ливади във 
“Владиславово”, в „Звездица”. И такъв терен, вярвайте ми нямаше, г-н 
Неделчо. Нали ние питахме там - а бе дайте нещо по-така, което да 
заинтересова инвеститорите. “Е ми това са ни земите, съжаляваме”. Е да, 
ама сега се появи възможност, така че това е отговора първия. Нали преди 
една година щях да кажа, да, готово, това ме интересува примерно, нали. А 
втория въпрос какъв беше Неделчо, че забравих. Ми аз съм само за по 
надлежния ред, приятелю. Никакви други шменти-капели не ща да се 
правят.  

 



Николай АПОСТОЛОВ  
Гласуваме предложението на Узунов, което беше оспорено от г-н 

Гуцанов. 
 
Резултати от гласуването: за - 16; против - 14; въздържали се – 

11; отсъстващи - 10, предложението не се приема.  
 
Г-н кмета поиска думата, след което гласуваме предложението на г-н 

Севастиянов касаещо оттегляне.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Нищо съществено, от уважение към г-н Узунов, като представител на 

народа точен, техника на народа точен. Да уточним следните две неща. Тук 
не става дума, доколкото разбирам, вашето предложение за строителство 
на детска градина срещу терен, който да бъде атрактивен при Вас, нали? 
Което допуска веднага вие да сте индиферентен по отношение на терена, 
за да отнасяте темата към нашата среща миналата година януари месец. 
Нали? Т.е. вашата готовност, аз разбирам, тя ще продължи и занапред, ще 
упорствате да построите тази детска градина на друго място в града нещо, 
което заслужава да бъде обсъдено и доведено докрай, ако има насрещно 
желание сериозно. Това първо. И второ. Сега, на тази среща списъците 
стоят, списъците стоят и там може да се провери кои обекти са били 
предложени. В насрещно изпълнение какви обекти имаме нужда и там 
беше подсказано “Левски” училището и за многофункционалната сграда 
неща, които вече минаха, там са и терените, които ние предлагаме. Ако се 
е наложила корекция, то очевидно логиката показва, че тя се е наложила 
само поради едно съображение – да се предложат терени, които ще 
предизвикат интереса на нашите партньори. Само с това уточнение, г-н 
Узунов, нямам иначе никаква друга забележка. Нали ще гласува? За вас 
това е най-сигурната гаранция, най-сигурната. Моето предложение само по 
себе си ... Точно така е. Както виждате кмета се помни преобладаващо. По 
неприятни причини, това ми е добре известно, така че едно такова ваше 
напомняне приемам напълно нормално, обосновано, това ми показва 
практиката, но съществено всеки може, трябва да може да поема 
отговорност и аз казвам на каква цена я вземам. 250 места за деца. 
“Малкият принц” – предстои да се вземе решение от вашите колеги. За мен 
“Малкият принц”, днеска бях на изложението, на панорамата на 
варненското ... Аз ще ви изслушам, заповядайте. Точно така е, да, 202. 
Европейските ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н кмете, моля Ви да не влизате в диалогов режим.  
 



Кирил ЙОРДАНОВ 
... аз ви се обадих, обадих ви се, издирих ви по телефона, за да 

откликна на вашето желание за среща. Аз накарах да ви се обадят да 
дойдете на срещата и те ми казаха, че г-н Гуцанов ви е извикал в залата. 
Това беше вашият отговор. Това е отговора, който получих, госпожо. Този 
разговор можехме да проведем преди тази среща. И тази среща можеше да 
стане. Дойдохте в залата.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н кмете, моля Ви да не влизаме в диалогов режим. Имаме две 

гласувания и приключваме. Г-н Неделчо Михайлов получава думата, нека 
си говорят.  

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
За мен тази среща трябваше да се случи, вие не сте заявявали 

желание за среща с мен, направихте го днес и веднага реагирах.  
 
Неделчо НИХАЙЛОВ 
Г-н кмете, ако обичате, аз имам думата в момента.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Сега вече говоря на останалите в залата, защото дамата има желание 

за вокална изява.  
 
Неделчо НИХАЙЛОВ 
Това е чудесно г-н кмете, обаче мисля, че ... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Аз съм излязъл да говоря по същество и мисля, че ние се насладихме 

достатъчно на гласови възможности. За “Малкия принц” да репликирам, 
защото беше подхвърлено в пространството. Днеска бях на панорамата, 
минах през техния щанд, но моето становище, че те незаконно са там 
остава непроменено. Това е един друг голям резерв, където може да бъдат 
настанени деца. Това извън друго, но това няма да реши проблемите на 
града. Европейските програми са един безспорен лост, средство, но то 
изисква много, много време. Г-н председател, аз съм готов да изслушам 
дамите навън, ако това пречи на по-нататъшната ви работа. И без друго 
трябваше да стане, но преди срещата.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н кмета. Г-н Михайлов, г-н кмета ще ги изслуша 

навън. Слушам.  
 



Неделчо МИХАЙЛОВ   
Искам да припомня нещо. Че това е институция, която, ако не 

уважава сама себе си, никой няма да ни уважава. Включително и 
гражданите, включително и кмета на града. Това първо. Мисля, че имаме 
надлежен дневен ред, който трябва да следваме и това, че една точка има 
широк обществен дебат, който ние уважихме, така или иначе, не я прави 
по-важна от другите. Мисля, че имаме комисия по архитектура, по 
здравеопазване и ред други по-важни неща. Същевременно с това 
припомням, че процедурно захласнати в това какво ще се случи или няма 
да се случи в Морската градина на нашия град, като имате в предвид, че 
съм сигурен, че две трети от хората тук дори не знаят какво точно 
юридически ще гласуваме днес и рисуват някакви бъдещи картини, 
недоказуеми и неясни, същевременно с това, пропуснахме възможността, в 
момента е 16:11 часа, да гласуваме удължаване на работния ден. Така че ви 
подчертавам, до края на работния ден има 49 минути. Нека бъдем така 
добри да се концентрираме и да свършим малко работа, която не свършва с 
поредното ни решение. Имаме още доста точки в дневния ред. Благодаря 
за вниманието. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
И аз благодаря. Следващото, което е по реда за гласуване е 

предложението на Севастиянов за оттегляне на точката. Отстоявате ли го 
г-н Севастиянов, тъй като сутринта коментирахме да влезе точката, сега 
Вие правите едно предложение съвсем различно. 

 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Г-н председател, моето предложение, понеже не може да бъде 

предложение за бъдещо намерение си е съвсем конкретно. Изтегляне на 
точката. Ако има интерес общината да я вкарва вече регламентирано с 
регалиите към нея обяснения и т.н. Аз в момента предлагам абсолютно 
чисто изтегляне на точката.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Ясно какво трябва да гласуваме. Който е съгласен с така направеното 

предложение от г-н Севастиянов за оттегляне на точката моля да гласува. 
Бройте внимателно, сигурно ще го оспорят. Виждат го г-н Симеонов, че 
гласува.   

 
Резултати от гласуването: за - 13; против - 12; въздържали се – 

14, предложението не се приема.  
 



И отиваме в заключителния вариант. Гласуваме предложението на г-
н кмета, Кирил Йорданов, по начина по който е внесен и мисля, че всички 
го помнят.  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Тъй като аз поисках думата, ако се стигне по същество, г-н 

председател. Спомняте си още в самото начало.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Заповядайте.  
 
Борислав ГУЦАНОВ  
Силно се надявах, че няма да се стигне по същество, особено след 

предложението на г-н Узунов. Явно съм се лъгал. Все още има неща, които 
да ме изненадат в този общински съвет. Смятах, че вече няма какво да ме 
изненада, но изглежда съм се лъгал. Не може един имот от 16 дка, който е 
дарение за деца с увреждания ние да го подлагаме на гласуване. И докога 
ще подлагаме на изпитание Общинския съвет? Ще измием ли срама от 
това, което предстои да бъде направено, г-н председател? Тъй като кметът 
не пожела да го оттегли независимо от моите апели в продължение на 
няколко пъти тази сутрин. Ще продадем ли 10 дка от Морската градина 
независимо на кого? Не става въпрос тука дали е на човека X, Y или Z. 
Въпросът седи за съвсем друго нещо. Един терен, който е определен за 
детска градина ние да го дадем за каквато и да е друга дейност. Че кога е 
било това нещо в общината? Кога Общинския съвет си е позволявал да 
направи подобно нещо? Не говоря въобще за терен в Морската градина 
или за какъвто и да е терен, а терен регламентиран и определен за детска 
градина и то за деца със специфични нужди, и то дарение. Какви 
доказателства трябва да има още, за да може да се пробуди съвестта на 
който и да е в тази зала, за да гласува против това предложение? 
Извинявайте, ама това наистина вече надхвърля границите, минава каквито 
и да е бариери. Затова за последен път ви апелирам колеги, да се оттегли от 
залата и да се обмисли наистина решение, което да бъде достойно за този 
Общински съвет, а не да подлагаме на изпитания една, втора или трета 
страна и да се срамуваме от това, което ще се случи и ние, и 
администрацията. И съжалявам, г-н председател за това, което правите, не 
искам да бъда на Вашето място и да се подлагам на този срам, на който вие 
се подлагате.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Марешки. 
 
 



Веселин МАРЕШКИ 
Аз искам, като процедура и леко изказване. Значи патосът е 

заразителен и съответно нали и аз се заразих и трябва да кажа две - три 
думи. Трябва и понеже г-н Гуцанов повтаря едно и също, явно това също е 
заразително. Аз също трябва да повторя, че точно на предната или по-
предната сесия гласувахме на около 100-тина метра по-насам 2,5 дка. Да 4 
пъти по-малък имот, да го дарим за някаква пристройка даже,  до колкото 
си спомням. И тогава г-н Гуцанов беше абсолютно “за” и каза, че той е 
много хубав човек, той е наш приятел и т.н. Значи, тук не говорим за 
приятели, тука говорим за интересите на общината. Тогава на този имот, 
мисля, също можеше да се построи една детска градина, но ние го 
харесахме за една пристройка. Така. В този смисъл обаче, аз искам да 
направя следното процедурно предложение, за да не влизаме повече в 
такъв явно измислен дебат, в който г-н Гуцанов да се опитва да си прави 
някакъв ПР, който според мен се обръща абсолютно срещу него. Аз правя 
следното процедурно предложение. Така, след като народът го е казал, че 
утрото е по-мъдро от вечерта, ние днеска доста се изнервихме, нека не да 
го оттегляме, а просто да минем по точката напред, а това да остане на по-
следващ етап, да го гледаме утре сутринта, като първа точка, за да може 
всички да сме свежи, премислили още един път и всеки със съвестта си да 
преспи още веднъж. Аз искам да кажа, не знам дали г-н председателят ще 
се срамува. Аз бих се срамувал от нещата, които говори г-н Гуцанов. Бих 
се срамувал от сделките, които са ставали по негово време, бих се 
срамувал от начина, по който се формираха определени решения преди 
това. Но за това няма да стане дума тука, защото в момента сме в 
предизборна борба, в която г-н Гуцанов се явява от страната на 
опозицията. Ако беше от страната на управляващите щеше да говори точно 
обратното. Ние всички вече ставаме достатъчно опитни, за да може едно и 
също решение да го направим да изглежда и положително, и отрицателно в 
зависимост от личния ни интерес. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, така или иначе ... В процедура на гласуване сме, ясно е 

колеги, обявихме го, имаше реплика. Така че в режим на гласуване, 
продължаваме напред.  

Предложението, ние сме в режим на гласуване, имаше две реплики. 
Да повторя, предложението на кмета касае деактуване на ... Ееее, големи 
търговци станахте, да си продадем земята. Деактуваме от публична в 
частна. И много от нещата, които изговорихме тепърва предстои да ги 
чуем какво ще е предложението. Да, знам пренебрежението. Гласуваме 
предложението на кмета.  

 
Общ брой присъстващи общински съветници –43 



 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 3218-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от ЗОС, 
Общински съвет-Варна обявява за частна общинска собственост 
недвижими имоти-предмет на АОС №6390/2011 г., представляващи: 
 - ПИ 10135.536.1028 с площ 10171/десет хиляди сто седемдесет и 
един/ кв.м., при граници: ПИ10135.536.194, ПИ 10135.536.264, ПИ 
10135.536.193, ПИ 10135.536.1027 и ПИ 10135.536.56; 
 - Двуетажна сграда с идентификатор 10135.536.1028.1 и застроена 
площ 171 кв.м. 
 - Едноетажна сграда с идентификатор 10135.536.1028.2 и застроена 
площ 49 кв.м. 
 - Едноетажна сграда с идентификатор 10135.536.1028.3 и застроена 
площ 24 кв.м. 
по одобрен със Заповед №300-5-18/04.03.2004 г. на ИД на АГКК 
кадастрална карта и кадастрален регистър, изменени със Заповед №КД-14-
93-874/01.04.2011 г. на Началник СГКК-гр.Варна. 
 /Резултат от поименно явно гласуване 

за-32, против-11, въздържали се-0, отсъстват-8/ 
 Решението не се приема. 
 
 

Продължаваме с другите точки.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Ама ... Г-н председател, г-н председател. Отрицателен вот. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Отрицателен вот? 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Да.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Заповядайте.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Вижте, днес стана ясно. Мисля, че на всички и на варненци ще стане 

ясно кой милее за града и кой може да си продаде гласа, благодаря ви. 
 



Николай АПОСТОЛОВ  
Д-р Станев. Д-р Станев, задръжте малко. Д-р Митковски, след което 

д-р Станев.   
 
Янко СТАНЕВ 
Личен вот, засегнат съм, как може. Искам да кажа, че на всички 

варненци ще им стане ясно кой изхожда само от частно партийни и лични 
интереси, кой не иска 600 деца във Варна да имат места в детските 
градини, кой иска да си остане вечно привилегирован, така както е било 
45, 55, 65, 75 години и всичко това ще стане много ясно и това ще стане 
ясно само след няколко месеца. Да не се изненадате.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Д-р Митковски. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Като обяснение ... Много ви моля, госпожо.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Обяснение на отрицателен вот.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Като обяснение на отрицателен вот, Янко извинявай. Исках да се 

изкажа още след изказването на г-н Неделчо Михайлов по отношение на 
уважението на институцията Общински съвет - Варна. Ако ние сами се 
уважавахме, този въпрос изобщо нямаше да стигне до залата, камо-ли да 
бъде разглеждан. Той е внесен от общинската администрация, минал е през 
комисии, където пак наши колеги са го гледали и са го подкрепили и е 
внесен в залата. За какво уважение на институция говорим? 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Други изказвания има ли? Няма. Продължаваме с другите точки по 

„Собственост и стопанство”. Надявам се да останат хора в залата, защото 
някой си тръгнаха.  

 
.................................. 
Г-н председател, само искам да обърнете внимание, след като мина 

тази точка, за която г-н Гуцанов доведе тука доста хора и как след като 
мина точката, групата съветници просто напусна залата.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря.  
 



Орлин СИМЕОНОВ  
Може би отиват нещо да правят. Знае ли някой.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Ей, г-н Джагаров ще каже. Заповядайте г-н Симеонов.  
 
Орлин СИМЕОНОВ  
Уважаеми колеги, тъй като тези точки, които касаят дружествата 

взехме решение анблок да ги приемаме ще гледам максимално кратко да 
скицирам само проекта за решенията, за да можем да не губим време.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Извинявам се г-н Симеонов, дали не е добре да питаме след всяко 

дружество някой дали има някакви съображения и след това да четем. 
Анблок. После. Добре. Продължавайте. 

 
Орлин СИМЕОНОВ  
Това са, до 22 включително.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, след дългия изморителен ден заемете местата си в залата. 

Имаме реална възможност да гласуваме отчетите на дружествата, по които 
нямаме такава голяма драма, както по първата точка, но ако го свършим 
днес във времето до 17 ч. имаме реални шансове да завършим утре. В 
противен случай трябва да насрочим трети ден, г-н Войков, нали така. Ще 
влязат ли общинските съветници в залата, „освобождаването от 
отговорност” касае 26 общински съветници. Проверяваме кворума. Колеги, 
моля да вдигнем ръце да улесним техническите сътрудници. Колко човека 
имаме в залата? Колеги пред залата, имаме 24 общински съветници, което 
означава, че нямаме кворум, което респективно ... Е ми стойте отвънка, 
стойте. Аз не ги виждам. Няма кворум, чакам да стане 17 ч. Ще правим 
трети ден. Няма го ПР-а. Свърши, заминаха си. Да ви помоля отново да 
вдигнете ръце, за да видим имаме ли кворум. Момичета бройте. 27 човека 
в залата. Надявам се ...  

Янко Станев поиска думата докато броим. 
Колеги, резултатите от гласуването анблок на отчетите на 

дружествата.  
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 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 



 
3219-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 

ТЗ,  Общински съвет –Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Дворец на 
културата и спорта” ЕАД, ЕИК  103156991, за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
3219-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 

от ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Дворец на културата и спорта” ЕАД в състав: 
Борислав Василев Люцканов, Николай Георгиев Стоянов и Борислав 
Светломиров Златев, за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3219-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира д-р Надя Енчева Костова – управител 
на“АКТИВ” ООД,  за извършване на одиторски контрол на “Дворец на 
културата и спорта” ЕАД за 2011 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
 3220-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с  чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” 
ЕООД, ЕИК 000090065, за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

 3220-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна не 



освобождава от отговорност д-р Петър Атанасов – управител на  
“Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2010 до 07.12.2010 г. включително. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 3220-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Радослав Минков – управител на  “Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р 
Д. Стаматов” – Варна” ЕООД за периода 07.12.2010 до 31.12.2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
 3220-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” 
ЕООД д-р Цветанка Асенова Негрева - Коцева за периода 01.01.10 г. до 
31.12.10 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3220-6-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира Слави Димитров Генов, за 
извършване на одиторски контрол на “Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” 
– Варна” ЕООД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

3221-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с  чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 



годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания – “д-р Марко Марков” – Варна” ЕООД, ЕИК 
000090154, за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3221-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Господин Радков Игнатов – управител на 
“Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания – “д-р Марко Марков” – Варна” ЕООД  за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

3221-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания – “д-р Марко Марков” – Варна” 
ЕООД Христо Бойчев Боев за периода 01.01.10 г. до 31.12.10 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3221-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира доц. Никола Милев Бакалов за 
извършване на одиторски контрол на “Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания – “д-р Марко Марков” – 
Варна” ЕООД  за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
3222-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 



доклад за дейността на “Диагностично-консултативен център ІV - 
Варна” ЕООД, ЕИК 813116984, за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3222-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Соня Георгиева Цекова - управител на “Диагностично-
консултативен център ІV - Варна” ЕООД, за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

3222-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично-консултативен център ІV - 
Варна” ЕООД д-р Светослав Калчев Калевски за периода 01.01.10 г. до 
31.12.10 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3222-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира Надя Енчева Костова – управител на 
“АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на “Диагностично-
консултативен център ІV - Варна” ЕООД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3223-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  и чл. 137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството,  
Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет и годишен 
доклад за дейността на “Жилфонд” ЕООД – Варна, ЕИК 813109281, за 
2010 г. 

 /Резултат от поименно явно гласуване 



за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 
гласуването-1/ 

 
 

3223-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност инж. Станислав Петров Антонов – управител на 
“Жилфонд” ЕООД - Варна за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3223-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 

във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Жилфонд” ЕООД - Варна Жеко Маринов 
Георгиев за периода 01.01.10 г. до 31.12.10 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

3223-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ и чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Цвета Боцановска 
управител на “АНТАРЕС” ООД за извършване на одиторски контрол на 
“Жилфонд” ЕООД - Варна за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

3224-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 
ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Ученическо и 
столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229, за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

3224-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 



Съвета на директорите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД в състав: 
Румен Иванов Пишманов, Иван Георгиев Гоцев и Станислав Темелков 
Димитров за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.   

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3224-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира д.е.с. Слав Минчев Танев – 
дипломиран експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на 
“Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

3225-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 
ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Общинска 
охранителна фирма” ЕАД, ЕИК 103305200, за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 

3225-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Общинска охранителна фирма” ЕАД в състав: 
Димитър Иванов Чутурков, Димитричка Василева Атанасова, Мило 
Цветанов Милов, Свилен Бойчев Камбуров и Хаик Онник Ованезов, за 
периода от 01.01.2010 г. до 16.09.2010 г., включително. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

3225-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Общинска охранителна фирма” ЕАД в състав: 



Димитър Минчев Енчев, Румен Маринов Иванов и Борис Асенов Филипов 
за периода от 16.09.2010 г. до 31.12.2010 г.   

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3225-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира Илия Неделчев Илиев – управител на 
“Приморска одиторска компания” ООД, за извършване на одиторски 
контрол на “Общинска охранителна фирма” ЕАД  за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

3226-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 
ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Стопанска и 
спомагателна дейност” ЕАД, ЕИК 103564060, за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3226-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 

ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД в 
състав: Светлан Димов Стоянов, Димитър Милков Иванов и Христо 
Кирилов Димитров, за периода от 01.01.2010  г. до 31.12.2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3226-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. Никола Милев Бакалов за 
извършване на одиторски контрол на “Стопанска и спомагателна 
дейност” ЕАД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 



 
 

3227-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна” ЕООД, ЕИК 000091879, за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3227-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Руслан Тошев – управител на “Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

3227-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница по очни болести 
за активно лечение – Варна” ЕООД д-р Красимир Пръвчев Костадинов за 
периода 01.01.10 г. до 31.12.10г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3227-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира “ТУРЕКСПЕРТ” ООД – ВАРНА  
представлявано от Пенка Кирилова Жекова за извършване на одиторски 
контрол на “Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение – Варна” ЕООД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 



3228-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, 
Общински съвет – Варна приема годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Обреди” ЕООД, 
ЕИК 813106564, за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
3228-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност Любчо Иванов Любчев – управител на “Обреди” ЕООД, за 
2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3228-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 

във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольорите на “Обреди” ЕООД Димитър Дичев, 
Константин Константинов и Янко Коренчев за периода 01.01.10 г. до  
16.08.2010 г. включително.   

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3228-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 

във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольорите на “Обреди” ЕООД Марина Петрова 
Панайотова – Карапетян, Христо Койчев Станев и Константин Димитров 
Костадинов за периода  16.08.2010г. до 31.12.10 г.   

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
3228-6-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет – Варна избира д.е.с. Слав Минчев Танев – 



дипломиран експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на 
“Обреди” ЕООД за 2011 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

3229-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично консултативен център “Свети 
Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3229-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Татяна Колева Аврамова – управител на 
“Диагностично консултативен център “Свети Иван Рилски” – 
Аспарухово - Варна” ЕООД за 2010 г. 

 /Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3229-6-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично 
консултативен център “Свети Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” 
ЕООД д-р Росен Русев за периода 01.01.10 г. до 31.12.10 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3229-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира д-р Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ АДВАЙС” ЕООД за извършване на одиторски 
контрол на “Диагностично консултативен център “Свети Иван Рилски” 
– Аспарухово - Варна” ЕООД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 



за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 
гласуването-1/ 

 
 

3230-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично консултативен център І – “Света 
Клементина” – Варна” ЕООД, ЕИК 000090026, за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

3230-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Иван Иванов Иванов - управител на “Диагностично 
консултативен център І – “Света Клементина” – Варна” ЕООД за 2010 
г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3230-6-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна 

освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично 
консултативен център І – “Света Клементина” – Варна” ЕООД  Красен 
Колев Матев за периода 01.01.10 г. до 31.12.10г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3230-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира д-р Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично консултативен център І – “Света Клементина” – 
Варна” ЕООД за 2011 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 



 
3231-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично консултативен център ІІІ – 
Варна” ЕООД, ЕИК 813154554, за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

3231-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева - управител на 
“Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
3231-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 

във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център ІІІ – 
Варна” ЕООД  Веселина Влайкова Христова за периода 01.01.10 г. до 
31.12.10г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

3231-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира д-р Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ” ООД за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
3232-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 



доклад за дейността на “Диагностично консултативен център V Варна – 
“Света Екатерина” ЕООД, ЕИК 813152934, за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

3232-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Галинка Павлова - управител на “Диагностично 
консултативен център V Варна – „Света Екатерина” ЕООД за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3232-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 

във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център V 
Варна – „Света Екатерина” ЕООД Ивелина Стоянова за периода 01.01.10 
г. до 31.12.10г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3232-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира д.е.с Светослав Петров Станиславов 
– управител на “Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично консултативен център V Варна – „Света Екатерина” 
ЕООД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3233-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с  чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на  “Дентален център І Варна” ЕООД, ЕИК 
000090186, за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 



за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 
гласуването-1/ 
 
 

3233-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Слава Стефанова Даковска – управител на  “Дентален 
център І Варна” ЕООД за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3233-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 

във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Дентален център І Варна” ЕООД д-р Петър 
Николаев Липчев за периода от  01.01.10 г. до 17.02.10 г. включително. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3233-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 

във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Дентален център І Варна” ЕООД Ваня 
Иванова Илчева за периода от 17.02.10 г. до 31.12.10 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3233-6-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 6 от 

ТЗ във връзка с чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира Илия 
Илиев – управител на “Приморска одиторска компания” ООД, за 
извършване на одиторски контрол на “Дентален център І Варна” ЕООД 
за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 



3234-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, 
Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Амбулатория – 
групова практика за специализирана медицинска помощ – Център за 
психично здраве – Варна” ЕООД, ЕИК 813154839, за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3234-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Цветелина Търпоманова – управител на “Амбулатория 
– групова практика за специализирана медицинска помощ – Център за 
психично здраве – Варна” ЕООД за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3234-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 

във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Амбулатория – групова практика за 
специализирана медицинска помощ – Център за психично здраве – 
Варна” ЕООД  Румяна Вълчева за периода 01.01.10 г. до 31.12.10г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3234-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира д.е.с Светослав Петров Станиславов 
– управител на  “Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Амбулатория – групова практика за специализирана медицинска 
помощ – Център за психично здраве – Варна” ЕООД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 



3235-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на “Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина І – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161, за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3235-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Лазар Пашков – управител на “Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3235-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 

във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина І – Варна” ЕООД  Йордан Руменов Йорданов за 
периода от 01.01.10 г. до 31.12.10г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3235-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира д.е.с Светослав Петров Станиславов 
– управител на “Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна” 
ЕООД  за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3236-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 

ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 



доклад за дейността на “Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668, за 
2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3236-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 

ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Градски транспорт” ЕАД в състав: Миглена 
Петрова Делчева,  Младен Радев Марчев, Мария Тодорова, Веселина 
Томова, Сали Табаков, за периода от 01.01.2010 г. до 19.05.2010 г. 
включително. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3236-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 

ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Градски транспорт” ЕАД в състав: Костадин 
Маринов Малчев, Емил Данаилов Данаилов и Валери Маринов Атанасов, 
за периода от 19.05.2010 г. до 31.12.2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

  
3236-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 

ТЗ във връзка с чл. 146, ал. 3, Общински съвет – Варна избира Фанка 
Георгиева Нонева – управител на  „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 г.”, за 
извършване на одиторски контрол на “Градски транспорт” ЕАД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

3237-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад 
за дейността на “Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД, 
ЕИК 103514755, за 2010 г. 



/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3237-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност д-р Гален Димитров Шиваров - управител на “Диагностично 
консултативен център “Чайка” ЕООД за периода от 01.01.2010 г. до 
05.11.2010 г. включително. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

3237-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност д-р Александра Манушева - управител на “Диагностично 
консултативен център “Чайка” ЕООД за периода от 05.11.2010 до 
31.12.2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

  
3237-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 

във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център 
“Чайка” ЕООД  д-р Людмил Стефанов Цветков за периода 01.01.10 г. до 
31.12.10г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3237-6-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет - Варна избира д-р Надя Енчева Костова – управител на 
“АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на “Диагностично 
консултативен център “Чайка” ЕООД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 



 
 

3238-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с  чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад 
за дейността на “Специализирана болница за активно лечение по 
пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, ЕИК 000090147, за 
2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

3238-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Петър Стефанов Генов – управител на “Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна” ЕООД за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3238-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 

във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД д-р 
Валентин Благоев Кършаков за периода 01.01.10 г. до 31.12.10 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

3238-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна избира доц. Никола Милев Бакалов за 
извършване на одиторски контрол на “Специализирана болница за 
активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД 
за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 



 
3239-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 

ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Паркинги и 
гаражи – Варна” ЕАД, ЕИК 200472647, за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3239-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 

ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД в състав: 
Сиана Нинова Мавродинова-Ангелова, Януарий Марков Вичев и Поли 
Стаменова Стоянова, за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

3239-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД в състав:  
• Кирил Евстатиев Еленков за периода от 01.01.2010 г. до 17.05.2010 г.; 
• Борислав Светломиров Златев за периода от 01.01.2010 г. до 01.04.2010 

г.; 
• Николай Георгиев Стоянов за периода от 01.01.2010 г. до 07.06.2010 г. 
• Драгомир Ненчев Белев за периода от 01.01.2010 г. до 16.06.2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3239-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира Фанка Нонева – управител на 
“ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002” ООД, за извършване на одиторски 
контрол на “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 



3240-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 
ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството,  Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Пазари” ЕАД – Варна, ЕИК 148089508, за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
3240-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 

ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД - Варна в състав: Юлиана 
Добрева Трифонова, Атанас Кирилов Тихчев, Веселин Йорданов Кунчев, 
Гено Дачев Генов, Тошко Вълчев Грудев, за периода от 01.01.2010 г. до 
29.07.2010 г., включително. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
  
3240-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 

ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД - Варна в състав:  Лилия 
Кирилова Христова, Миглена Стефанова Георгиева, Милен Стоилов Колев, 
за периода от 29.07.2010 г. до 31.12.2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

  3240-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира „Експерт – М – Одит” ООД 
представлявано от Найден Божидаров Кеновски, Мончо Кирилов 
Миразчийски, за извършване на одиторски контрол на “Пазари” ЕАД - 
Варна за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
Ще вземате ли думата д-р Станев. 
 



 
 
Орлин СИМЕОНОВ  
Уважаеми колеги, предлагам и следващите точки, най-напред след 

като минем 23-а ...  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 44 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна извършване 
на анализ и преценка от бъдеща възможност за преобразуване на 
“Жилфонд” ЕООД – Варна от Търговско дружество в Общинско 
предприятие, както и определяне обема и предмета на дейност на 
предприятието.   

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, мнения и съображения има ли? Заповядайте Красимир 

Маринов.  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ  
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги съветници. Искам да 

попитам дали това е предложение на администрацията? Дали това е 
предложението на ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
На комисията. 
 
Орлин СИМЕОНОВ  
Това е решение на комисията по “Собственост и стопанство”.  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ  
По предложение на администрацията ли е влязло в комисията? 
 
Орлин СИМЕОНОВ  
Не е по предложение на администрацията. По предложение на 

общински съветници, членове на комисията по “Собственост и 
стопанство”.  

 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ  
Ами струва ми се, г-н председател, че е разумно да го оттеглим, 

защото за мен това е нужен диалогов режим с администрацията.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Има процедурно предложение от общинския съветник Красимир 

Минков Маринов. Предложението така прочетено от г-н Симеонов да бъде 



оттеглено за допълнително обсъждане. Така ли ... С администрацията, г-н 
Минков, като мотив. 

 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ  
Да, г-н председател, защото можем да изпаднем в ситуация 

администрацията да не пожелае да го направи общинско предприятие. И 
тогава увисваме във въздуха ние. Затова попитах и мисля, че е разумно, 
ако администрацията си даде съгласието и то е писмено съгласие, аз го 
предлагам от 4 – 5 години. Или да го направим общинско предприятие, или 
да го ликвидираме, едно от двете. Вегетира, така е.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Минков, извинявам се, ако искате останете на микрофона. 

Съветниците възлагат на кмета извършване на анализ и преценка на 
бъдеща възможност. Те не искат от него предприемане на действия по 
компетентност. И мисля, че с това кмета ще даде отговор на този въпрос, с 
който Вие искате да влезем в диалог с администрацията “за” или “против”. 
С отговора той ще каже - аз не съм съгласен или съм съгласен.  

 
Орлин СИМЕОНОВ  
Пък ние можем да си вземем решение да ги ликвидираме. Какво ни 

пречи, нищо не ни пречи. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
И според решението, което произтече от анализа му аз мисля, че 

тогава можем да вземем ... 
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ  
Тогава нека да му дадем срок на кмета, г-н председател.          
 
Орлин СИМЕОНОВ  
Значи да допълним със срок. 
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ  
Да допълним със срок. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Предложете срок, за да го впишем.  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ  
Приемам, приемам, оттеглям моето предложение. Приемам това, но 

нека да му сложим срок, за да е ясно все пак. Иначе ... 
 



Орлин СИМЕОНОВ  
Срок до ... месечен срок. От днес.  
 
Красимир МИНКОВ МАРИНОВ  
Според мен едномесечен срок е достатъчен кмета да каже - да, това 

си струва, приемам да бъде общинско предприятие или не, не си струва и 
тогава вече ще го решаваме допълнително. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Пишем в срок до 20.05., един месец. В срок до 31.05, г-н Симеонов. 

Нужно ли е да го прочете още веднъж г-н Симеонов или всички разбраха.  
 
Орлин СИМЕОНОВ  
Не, смятам, че с допълнението, което направи колегата Маринов 

няма никакви пречки да влезе, ако няма други ...   
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, гласуването е явно, ще помоля съветниците пред залата да 

влязат. Гласуваме предложението да бъде възложено на кмета да направи 
анализ и преценка за преобразуването на “Жилфонд” в общинско 
предприятие, като допълнихме предложението със срок до 31.05. Който е 
“за” така направеното предложение, моля да гласува.  

 
 
3241-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 44 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна извършване на 
анализ и преценка от бъдеща възможност за преобразуване на “Жилфонд” 
ЕООД – Варна от Търговско дружество в Общинско предприятие, както и 
определяне обема и предмета на дейност на предприятието  в срок до 31 
май 2011 г. 

/за-21, против-5, въздържали се-1/ 
 
 
Приема се, явно обикновено, не са необходими 26 гласа. Юристите, 

приема се да се изготви анализ. Решението се приема.  
 
Орлин СИМЕОНОВ  
Уважаеми г-н председател, ако имам думата. За следващите точки, 

24 и 25 касаят проекторешение за отменяне на решение за прекратяване на 
безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години за два обекта – на ул. 
“Хризантема” и ж.к. “Владислав Варненчик” бл. 408, които са били 
отпуснати за нуждата на РДВР – Варна, неправилно – на областна 
дирекция на полицията Варна ... Не, не, не. Ние отменяме решение, затова 



си е обикновено мнозинство, не ни е необходимо ... Колеги, предлагам тези 
две точки да ги гласуваме анблок, за да икономисаме време. Защото ни 
остава точно 7 мин. до края на сесията.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Прочете ли ги, извинявай?  
 
Орлин СИМЕОНОВ  
Нали първо трябва да гласуваме дали да ги ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, предложението на председателя на комисията следващите 

две предложения касаещи отмяна на гласувано безвъзмездно право на 
ползване. Който е “за” да бъдат гласувани анблок, моля да гласува. Колеги, 
това е последното, което гласуваме, след което взимаме решение да 
прекъснем работата и да продължим утре, както е обявено по дневния ред, 
но нека да изгласуваме това, което сме се захванали. Така че, който е “за” 
предложението на председателя на комисията следващите две 
предложения да бъдат гласувани анблок, моля да вдигне ръка. Всички 
вдигат, само че ми излизат 25. Колеги вдигнете ръце да проверим кворума 
и да знаем да се мъчим ли още. Е това е вече ... Нямам думи. Къде е г-н 
Гуцанов да те види? Не, цялата ви група е двама човека. Колеги, имаме 26 
в залата, гласуваме.   

 
Орлин СИМЕОНОВ  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ОБС 11 – 2400/1/23.02.2011 г., Общински 
съвет – Варна отменя свое решение № 4552-7  по  Протокол № 49/20, 
22.12.2006г., с което се учредява на Областна дирекция “Полиция” – Варна 
за нуждите на ІІ РПУ безвъзмездно право на ползване за срок от 10 
години., върху движима вещ–общинска собственост, представляваща 
павилион № 12 (съгласно приложена схема), находящ се в гр. Варна, ул. 
“Хризантема” с обща площ 18,84 (осемнадесет цяло осемдесет и четири 
стотни) кв.м., поставен на основание Разрешение за строеж № 
328/09.10.1997г., издадено от район “Приморски”. 

Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна  
осъществяването на всички действия по прекратяване на Договор № Д-7-
9200/330/11.04.2007г., сключен между Община Варна и Областна дирекция 
„Полиция”-Варна за безвъзмездно ползване на движима вещ–общинска 
собственост, представляваща павилион № 12, находящ се в гр. Варна, ул. 
“Хризантема” с обща площ 18,84 кв.м. 
 



На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № Д – 3 – 9200 /196/11.03.2011 г. Общински 
съвет – Варна отменя свое решение № 2198-5 по Протокол № 
40/06.11.2002г. в частта: „На основание чл. 116 от НРПУРОИ, във връзка с 
чл. 39 от ЗОС, Общински съвет-Варна учредява безвъзмездно право на 
ползване върху имот-частна общинска собственост, находящ се в Варна, 
ж.к. „Вл. Варненчик”, бл. 408, вх.14, представляващ апартамент № 3А със 
застроена площ 61,62 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, баня-тоалет, 
коридор и тераса, актуван с АОС №  1588/17.02.2000г., в полза на 
Министерство на вътрешните работи, РДВР-Варна, за нуждите на детска 
педагогическа стая” за срок от 10 години. Възлага на Кмета на Община 
Варна издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
право на ползване върху описания имот за срок от 10 години.” 

Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна  
осъществяването на всички действия по прекратяване на Договор № Д-3-
9200/196/09.04.2003г., сключен между Община Варна и Регионална 
дирекция на вътрешните работи-Варна за безвъзмездно ползване на имот-
частна общинска собственост, находящ се в Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, 
бл. 408, вх.14, представляващ апартамент № 3А. 

    
Николай АПОСТОЛОВ  
Мнения и съображения колеги. Няма. Аз наистина се извинявам на 

присъстващите, няма кворум, затова преди гласуването искам проверка на 
кворума. Моля да вдигнете ръка, за да ни преброят момичетата. Колко е? 
27 човека. Колеги, след като няма мнения и съображения, финално 
поименно гласуване.  

 
 
3242-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС 11 – 2400/1/23.02.2011 г., 
Общински съвет – Варна отменя свое решение № 4552-7  по  Протокол № 
49/20, 22.12.2006г., с което се учредява на Областна дирекция “Полиция” – 
Варна за нуждите на ІІ РПУ безвъзмездно право на ползване за срок от 10 
години., върху движима вещ–общинска собственост, представляваща 
павилион № 12 (съгласно приложена схема), находящ се в гр. Варна, ул. 
“Хризантема” с обща площ 18,84 (осемнадесет цяло осемдесет и четири 
стотни) кв.м., поставен на основание Разрешение за строеж № 
328/09.10.1997г., издадено от район “Приморски”. 

Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна  
осъществяването на всички действия по прекратяване на Договор № Д-7-
9200/330/11.04.2007г., сключен между Община Варна и Областна дирекция 
„Полиция”-Варна за безвъзмездно ползване на движима вещ–общинска 



собственост, представляваща павилион № 12, находящ се в гр. Варна, ул. 
“Хризантема” с обща площ 18,84 кв.м. 

/Резузтат от поименно явно гласуване 
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/ 

 
 

3243-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № Д – 3 – 9200 /196/11.03.2011 г. 
Общински съвет – Варна отменя свое решение № 2198-5 по Протокол № 
40/06.11.2002г. в частта: „На основание чл. 116 от НРПУРОИ, във връзка с 
чл. 39 от ЗОС, Общински съвет-Варна учредява безвъзмездно право на 
ползване върху имот-частна общинска собственост, находящ се в Варна, 
ж.к. „Вл. Варненчик”, бл. 408, вх.14, представляващ апартамент № 3А със 
застроена площ 61,62 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, баня-тоалет, 
коридор и тераса, актуван с АОС №  1588/17.02.2000г., в полза на 
Министерство на вътрешните работи, РДВР-Варна, за нуждите на детска 
педагогическа стая” за срок от 10 години. Възлага на Кмета на Община 
Варна издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
право на ползване върху описания имот за срок от 10 години.” 

Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна  
осъществяването на всички действия по прекратяване на Договор № Д-3-
9200/196/09.04.2003г., сключен между Община Варна и Регионална 
дирекция на вътрешните работи-Варна за безвъзмездно ползване на имот-
частна общинска собственост, находящ се в Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, 
бл. 408, вх.14, представляващ апартамент № 3А. 

/Резузтат от поименно явно гласуване 
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/ 
 
 

 
Колеги, аз все пак благодаря на тези, които останаха до края. 

Последното решение по процедура е: 
На основание чл.54, ал.2 от „Правилник за организацията и дейността 

на Общинския съвет-Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация” , Общински съвет-Варна прекъсва работата на 
Тридесет и третото заседание на Общинския съвет и решава същото да 
продължи на 21.04.2011 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Пленарна зала на 
Община Варна, с останалите точки от приетия дневен ред. 
 

Който е съгласен с така предложеното решение, моля да гласува.  
 
 



3244-6. На основание чл.54, ал.2 от „Правилник за организацията и 
дейността на Общинския съвет-Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация” , Общински съвет-
Варна прекъсва работата на Тридесет и третото заседание на Общинския 
съвет и решава същото да продължи на 21.04.2011 г. /четвъртък/ от 09.00 
часа в Пленарна зала на Община Варна, с останалите точки от приетия 
дневен ред. 

/за-27, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
Приятна почивка и продължаваме работа утре.  
 
 
    
 
 



 Втори ден - 21.04.2011 г. – 09.00 часа 
 

Присъстват 37 общински съветници, отсъстват 14 общински 
съветници: 

Андрей Николаев Василев 
Анна Миткова Радева 
Борислав Гуцанов Гуцанов 
Валерия Александрова Ангелова 
Димо Атанасов Стоев 
Добромир Гичев Кондов 
Иван Стоянов Славков 
Калояна Мирчева Димитрова 
Красимир Тодоров Узунов 
Пламен Георгиев Войков 
Пламен Начков Печев 
Ради Димитров Радев 
Стелиян Георгиев Севастиянов 
Цветелина Тодорова Тънмазова 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
..... и можем да открием вторият работен ден на  Тридесет и третото 

заседание на Общински съвет – Варна. Давам думата на Председателя на  
комисията по “Собственост и стопанство”, г-н Симеонов, който ще 
продължи със следващите точки по “Собственост и стопанство”. 
Заповядайте г-н Симеонов. 

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Благодаря. Здравейте колеги.  
 
3245-6-1. 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 48888/16.03.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляващ  265.00  (двеста шестдесет и пет) м2 идеални части от  ПИ  с 
идентификатор  № 10135.2575.914 (десет  хиляди  сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин седемдесет и пет.деветстотин и четиринадесет) целия с 
площ  520.00 (петстотин и двадесет) м2, с административен адрес  в гр. 
Варна,  кв. Виница, ул. „Константин Илиев” № 6, в размер на  20 800 
(двадесет хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) м2  78,49 (седемдесет и осем лева и четиридесет и девет 
стотинки) лева. 



         3245-6-2. 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 в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти-общинска собственост 2011”, Общински съвет - Варна  решава да 
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга 
страна Иван Колев Стойков,  чрез продажба  на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна,  кв. Виница, ул. 
„Константин Илиев” № 6  представляващ  265.00  (двеста шестдесет и пет) 
м2 идеални части от  ПИ  с идентификатор  № 10135.2575.914 (десет  хиляди  
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.деветстотин и 
четиринадесет), целият с площ  520.00 (петстотин и двадесет) м2, при 
граници на имота:ПИ № 10135.2575.918 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин седемдесет и пет. деветстотин и осемнадесет),  ПИ № 
10135.2575.913 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
седемдесет и пет. деветстотин и тринадесет), ПИ № 10135.2575.936 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет. 
деветстотин тридесет и шест), ПИ № 10135.2575.935 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет. деветстотин тридесет 
и пет), ПИ № 10135.2575.918 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин седемдесет и пет. деветстотин и петнадесет)  на съсобственика  
Иван Колев Стойков. 

   За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 4805/10.12.2007 г. 
    Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от   20 800 (двадесет хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС. 
    Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването 
на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 
извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-30, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21/ 

 
 
 

 3246-6-1. 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 11 – 9302/62/18.03.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
– частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.5545.3521 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет 
хиляди петстотин четиридесет и пет. три хиляди петстотин двадесет и едно) 
с площ 253 (двеста петдесет и три)  м2,  находящ се в гр. Варна, м. 
„Зеленика”, в размер на  32 400 (тридесет и две хиляди и четиристотин) 



лева , без  включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  114,49 (сто и 
четиринадесет лева и четиридесет и девет стотинки) лева, без ДДС.  

3246-6-2. 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 в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост 2011”, Общински съвет - Варна  решава да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, м. „Зеленика”, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.5545.3521 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет 
хиляди петстотин четиридесет и пет. три хиляди петстотин двадесет и едно) 
с площ 253 (двеста петдесет и три)  м2, при граници:  ПИ № 10135.5545.3522 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и 
пет.три хиляди петстотин двадесет и две),  ПИ № 10135.5545.9506 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.девет 
хиляди петстотин и шест);  ПИ № 10135.5010.114 (десет хиляди сто тридесет 
и пет. пет хиляди и десет. сто и четиринадесет); ПИ № 10135.5545.3010 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет. 
три хиляди и десет) 

 За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5143/15.09.2008 г. 
          Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на 32 400 (тридесет и две хиляди и 
четиристотин)  лева, без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена  в размер на 3 240 (три хиляди двеста и четиридесет) 
лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

 1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 
юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната 
агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 
документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за 
вписване на едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а за 
фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или заверено от участника 
– физическо лице, копие от лична карта; 
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – 
за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 



2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния 
районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически 
лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица /оригинал/; 
2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 
2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната 
сметка от съответното подразделение на  Националната агенция за 
приходите – оригинал;  
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 
2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към Община 
Варна–оригинал; 
2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по вписванията 
за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър /оригинал/;  
2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 
2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с 
участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 
2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за извършен 
оглед на имота; 
 2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на  3 240  (три хиляди 
двеста и четиридесет)  лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и 
BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 
2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  200,00 (двеста и петдесет) лева., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи. 
  Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
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. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-30, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21/ 



3247-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 21577/18.03.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена във връзка с продажба на идеална част от недвижим имот 
– общинска собственост, находящ се в община Варна, с.Каменар, 
ул.”Бреза” № 19,21 представляващ земя с площ 315,10 (триста и петнадесет 
цяло и десет) кв. м. идеални части от УПИ №І-269,270(едно-двеста 
шестдесет и девет, двеста и седемдесет), целия с площ 625,00(шестстотин 
двадесет и пет)кв. м., при граници на имота: ул.”Бреза”, УПИ №ІІ-
265,266/две-двеста шестдесет и пет, двеста шестдесет и шест/, УПИ №Х-267, 
268/десет-двеста шестдесет и седем, двеста шестдесет и осем/, улица - в 
размер на 3 510,00(три хиляди петстотин и десет) лева без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1,00 (един) кв. м. – 11,13 (единадесет лева и 
тринадесет стотинки) лева без включен ДДС. 

 /Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-22/ 

 
 
 
3248-6-1. 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 23514/18.03.2011 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, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” №147, представляваща земя с площ 
49,00 (четиридесет и девет) кв. м. идеални части от ПИ №10135.5505.258 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.двеста петдесет 
и осем), целия с площ 424,00(четиристотин двадесет и четири) кв. м., при 
граници на имота: ПИ №10135.5505.283 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин и пет.двеста осемдесет и три), ПИ 
№10135.5505.259(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
пет.двеста петдесет и девет), ПИ №10135.5505.248(десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.двеста четиридесет и осем) и ПИ 
№ 10135.5505.257(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
пет.двеста петдесет и седем) в размер на 4 520,00(четири хиляди петстотин и 
двадесет)лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00(един) кв. м. – 
92,24 (деветдесет и два лева и двадесет и четири стотинки) лева без включен 
ДДС. 

 3248-6-2. 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 в изпълнение на годишната 
програма за 2011 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна: 



          - Коста Георгиев Стоилов, чрез продажба на имот – общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ул.” Св.Св.Кирил и Методий” №147, 
представляваща земя с площ 18,07 (осемнадесет цяло и седем стотни) кв.м. 
идеални части от ПИ №10135.5505.258(десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и пет.двеста петдесет и осем), целия с площ 424 кв.м. , при 
граници на имота: ПИ №10135.5505.283 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и пет.двеста осемдесет и три), ПИ №10135.5505.259(десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.двеста петдесет и 
девет), ПИ №10135.5505.248(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и пет.двеста четиридесет и осем) и ПИ № 10135.5505.257 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.двеста петдесет и 
седем). 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени за 
сумата от 1 666,86 (хиляда шестстотин шестдесет и шест лева и осемдесет и 
шест стотинки) лв. без включен ДДС на съсобственика Коста Георгиев 
Стоилов. 
  - Стоил Георгиев Стоилов, чрез продажба на имот – общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул.” Св.Св.Кирил и Методий” №147, 
представляваща земя с площ 17,40 (седемнадесет цяло и четиридесет)кв.м. 
идеални части от ПИ №10135.5505.258(десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и пет.двеста петдесет и осем), целия с площ 424 кв.м. , при 
граници на имота: ПИ №10135.5505.283 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и пет.двеста осемдесет и три), ПИ №10135.5505.259(десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.двеста петдесет и 
девет), ПИ №10135.5505.248(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и пет.двеста четиридесет и осем) и ПИ № 10135.5505.257 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.двеста петдесет и 
седем). 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени за 
сумата от 1 605,06 (хиляда шестстотин и пет лева и шест стотинки) лв. без 
включен ДДС на съсобственика Стоил Георгиев Стоилов. 
  - Георги Стоилов Атанасов, чрез продажба на имот – общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ул.” Св.Св.Кирил и Методий” №147, 
представляваща земя с площ 13,53 (тринадесет цяло и петдесет и три) кв.м. 
идеални части от ПИ №10135.5505.258(десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и пет.двеста петдесет и осем), целия с площ 424 кв.м. , при 
граници на имота: ПИ №10135.5505.283 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и пет.двеста осемдесет и три), ПИ №10135.5505.259(десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.двеста петдесет и 
девет), ПИ №10135.5505.248(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и пет.двеста четиридесет и осем) и ПИ № 10135.5505.257 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.двеста петдесет и 
седем). 



Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени за 
сумата от 1 248,08 (хиляда двеста четиридесет и осем лева и осем стотинки) 
лв. без включен ДДС на съсобственика Георги Стоилов Атанасов. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6176/30.07.2010 г. 

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

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-30, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21/ 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Докато чакаме резултатите  колеги, следващите две гласувания са с 

квалифицирано мнозинство - 34 души. Касаят училища. Ще ви помоля да 
заемете местата си. 
 

 
3249-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 

от НРПУРОИ и във връзка с чл.14, ал. 6 от ЗОС, и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № Д 6 - 9200/153/16.03.2011 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да сключи договор за 
отдаване под наем на  имот–частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Инж. Каракулаков” № 2-4, кв. 15, 27-ми п.р., 
УПИ ІІІ,  представляващ дворно място с площ 860 (осемстотин и шестдесет) 
кв.м. – предмет на АОС № 849/08.10.1998г.,  с наемател “ЕЛИТ-Пътна 
сигнализация” ООД. 

  Срокът на договора за наем се определя  до 30.12.2011г. – срок по 
Договор № Д-9-9200/912/18.06.2009г. за изпълнение на проектиране, 
изграждане и реконструкция на светофарни уредби на територията на 
Община Варна. 
 Месечната наемна цена се определя на 860 лева (осемстотин лева), 
определена съгласно чл. 6,   ал. 1  от “Методика за определяне на стартови 
базисни  цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен 
конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти”. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/ 
 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Предлагам да проверим кворума. В противен случай трябва да 

изтеглим точката. Колеги, проверявам кворума, за да видя има ли налични 
34/тридесет и четири/ общински съветника, в противен случай следващите 
две точки  стават безсмислени да бъдат четени. 

 
Резултати от проверка на кворума тук-32, отсъстват-19.  
 
 

 
3250-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1, т. 5 

от Закона за концесиите, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД 10 - 2600/1458/22.03.2011 г., Общински съвет – Варна прекратява 
процедура за предоставяне на концесия за строителство – даване на 
разрешение за изграждане и извършване на дейност за задоволяване на 
обществени потребности посредством съответни форми на стопанска 
експлоатация в сграда, представляваща подземен паркинг – гараж в 
незастроен недвижим имот – публична общинска собственост находящ се в 
гр. Варна, ул. „Братя Миладинови”, представляващ УПИ II – „за подземен 
паркинг – гараж”, подрайон 1, кв. 440 с площ 3 650 м², съгласно АОС № 
4981/14.05.2008 год. 

 /Резултат от поименно явно гласуване 
за-30, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21/ 
 

 
 
3251-6. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 23, т.1 от 

Закона за регионално развитие и чл. 37, ал.1, чл. 38, ал.1, 2 и 3 от 
Правилника за прилагане на закона за регионално развитие, и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД – 9 - 
9303/630/01.04.2011 г., Общински съвет – Варна:  

1. Приема Актуализация на Общинския план за развитие на Община 
Варна 2007 – 2013 година за остатъка от периода на неговото действие. 

2. Възлага на Кмета на Община Варна да ръководи, организира и 
контролира дейността по изпълнението на Актуализирания Общинския 
план за развитие на Община Варна  2007 – 2013 година за остатъка от 
периода на неговото действие. 

/за-28, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 

 



VІІ 
 

По точка седма от дневния ред. 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” относно: 
 (1) – задължаване на Кмета на Община Варна от  средствата в 
Приложение № 8, д-ст 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на улична 
мрежа” за Рехабилитация в размер на  8 млн. лв., да бъдат предвидени 
финансови средства в размер на 372 269,70 лв. за обект “Подобряване на 
инженерната инфраструктура на с. Константиново  
 (2) – задължаване на Кмета на Община Варна от средствата в 
Приложение № 8, д-ст 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на улична 
мрежа” за Рехабилитация в размер на  8 млн. лв., да бъдат предвидени 
финансови средства  за закърпване на дупки от ул. “Рали Мавридов” в 
участъка от ул. “Г. Бенковски” до ул. “Радецки” и участъка на ул. Проф. 
Фр. Ж. Кюри” до ул. “Радецки”.  

 (3) – задължаване на Кмета на Община Варна да възложи на ОП 
“Инвестиционна политика”  да изготви КСС за дъждовна канализация на 
ул. “Академик Корчатов” и ул. “Безименна”, ЗПЗ, която да бъде готова до 
20.05.2011г. и предоставена на Общински съвет – Варна. 

 
    Докл.:Вл.Тонев-председател ПК „АСУОРТОНМ” 
 
 Г-н Тонев чете първото предложение за решение, както следва: 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с предложение 
от г-н Васил Дюлгеров – Кмет на кметство Константиново с вх. № ОС11-
1000/5/02.02.2011г., Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община 
Варна от  средствата в Приложение № 8, д-ст 606 “Изграждане, ремонт и 
поддържане на улична мрежа” за Рехабилитация в размер на  8 млн. лв., да 
бъдат предвидени финансови средства в размер на 372 269,70 лв. за обект 
“Подобряване на инженерната инфраструктура на с. Константиново”, 
съгласно приложение.      
 

В приложението е даден списъкът на улиците с това какво е искането 
на Кмета на с. Константиново, както и предварителна количествено -
стойностна сметка от Дирекция “Инженерна инфраструктура”. Благодаря. 
Като предложението ми е да бъде не в размер “на” въпросната сума, а в 
размер “до”. Благодаря. 

 
 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте предложението на председателя на комисията, така 

както е предложено решението – да бъде не в размер “на”, а в размер “до”. 
Мнения и съображения. Иван Луков. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, в приложението тук, което е дадено е видно, че кмета на това 

село иска да направи улиците, което ние предполагам всички сме за това 
нещо, само че той иска да ги направи с трошена каменна настилка. В селото 
ако някой е ходил там, трябва да знае, че улиците са с една голяма 
денивелация и при първия по-голям дъжд, тази трошено каменна настилка 
ще се събере долу на центъра на селото. И оттам - нататък чакъла къде ще 
отиде – никой не знае. Затова предлагам да му гласуваме тези пари, но не да 
прави трошено-каменна настилка, а да направи асфалтова такава и не за 
всичките улици, защото явно парите няма да му стигнат, но поне до където 
стигнат да бъде с асфалт и да бъде нещо съвременно. Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Господин Тонев, Вие ли ще го формулирате неговото предложение, 

или аз да го формулирам? 
 
Владимир ТОНЕВ 
Изчаквам да чуя дали ще има други изказвания и предложения. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Други предложения има ли колеги? Не виждам. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Да го формулира този който прави предложението, защо аз ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Хайде  конкретна формулировка за тази сума. 
 
Иван ЛУКОВ 
За тази сума вместо да се направят трошено-каменните настилки, 

които Кмета на селото предлага в предложението си, да бъде изградена 
асфалтова настилка  на улиците, които Кмета реши. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Господин Станев. 
 
 
 



Владимир ТОНЕВ 
На две улици има предвидено да е асфалтова, предполагам го виждате 

в предложението. Става въпрос за улица “Средна гора” и улица “Хан 
Крум”. За останалите вероятно той си е преценил къде е възможно и къде -
не, трошено каменна настилка.  

 
Янко СТАНЕВ 
Аз, а.... предложението от гледна точка на финансите е добре, от 

гледна точка на посочването на субекта за финансиране - също. Може да се 
добави. Разбира се в Дейност 606 не се предвижда трошено-каменна 
настилка. Значи в спецификата на  Дейност 606 “изграждане на пътища” 
изрично трябва да бъде упоменато, иначе си има технология,  по която се 
изграждат пътищата и се приемат. От средствата, които ние ще инвестираме 
там, те трябва да имат актовете и трябва да имат съответното.......... можем 
да помогнем на Кмета, но вероятно той се е допитал до тях, кои улици, 
понеже познавам Константиново много добре, на кои улици е възможно да 
се слага различна настилка като основа, като база освен асфалтова, защото 
може да е улица с наклон, при положение, че има канализация отстрани, не 
казвам....... и най-добре си знаете. Затова ви предлагам да вземем решението 
така както е, а във възлагателното писмо да бъде проконтролирано от 
съветник, всеки съветник може да го  проконтролира, какво и как ще бъде 
изпълнено в технологичен аспект. Смешно е, аз да говоря така при 
положение, че Пашов е тука, но нарочно го говоря така, защото той сега ще 
каже дайте 849 000 лв. за толкова километра, колкото е реалността. Такава е 
реалността. Сега ние искаме с малко пари, хем избирателите да са доволни, 
гражданите на Константиново, хем и ние да помогнем на Кмета. Съгласен 
съм с това. Така прието предложението не дава .......... и на Кмета. 

   
Владимир ТОНЕВ 
Колеги, предлагам г-н Луков да си оттегли предложението и да остане 

така, както  е и вярвам на Кмета, че той си познава селото, знае наклоните, и 
знае как да бъде. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Господин Луков, мисля, че  има резон в това, което каза колегата 

Станев. Наистина щом Дейност 606 регламентира  точно  тази материя. 
 
Иван ЛУКОВ 
Аз съм съгласен. Ще си изтегля предложението, но само искам да ви 

кажа, че преди четири години, тази трошено-каменна настилка беше 
наистина събрана долу в центъра на селото. Защото аз също го познавам 
селото. Изтеглям си предложението. 

 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Други мнения и съображения колеги? Няма. Поименно 

гласуване. 
 
 
 
 Общ брой присъстващи общински съветници –32 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 3252-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение от г-н Васил Дюлгеров – Кмет на кметство Константиново с 
вх. № ОС11-1000/5/02.02.2011г., Общински съвет – Варна задължава Кмета 
на Община Варна от  средствата в Приложение № 8, д-ст 606 “Изграждане, 
ремонт и поддържане на улична мрежа” за Рехабилитация в размер на  8 
млн. лв., да бъдат предвидени финансови средства в размер до 372 269,70 
лв. за обект “Подобряване на инженерната инфраструктура на с. 
Константиново”, съгласно приложение.      

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/ 
 

 
 

 
 3253-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 
жалба от живущите на ул. “Рали Мавридов” с вх. № РД11-
9100/108/23.02.2011г., Общински съвет – Варна задължава Кмета на 
Община Варна от средствата в Приложение № 8, д-ст 606 “Изграждане, 
ремонт и поддържане на улична мрежа” за Рехабилитация в размер на 8 
млн. лв., да бъдат предвидени финансови средства  за закърпване на дупки 
от ул. “Рали Мавридов” в участъка от ул. “Г. Бенковски” до ул. “Радецки” и 
участъка на ул. Проф. Фр. Ж. Кюри” до ул. “Радецки”.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/ 
 
 

 
 
 3254-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка със 
сигнал от г-н Андрей Василев –Изпълнителен директор на “ВАРНА 
ПЛОД”АД с вх. № ОС11-2600/25/28.03.2011г., Общински съвет – Варна 
задължава Кмета на Община Варна да възложи на ОП “Инвестиционна 



политика”  да изготви КСС за дъждовна канализация на ул. “Академик 
Курчатов” и ул. “Безименна”, ЗПЗ, която да бъде готова до 20.05.2011г. и 
предоставена на Общински съвет – Варна. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VІІІ 

 
По точка осма от дневния ред. 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Социални дейности и жилищна политика” относно: 
 (1) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално – битови потребности на нуждаещи се по 
молби на граждани. 

(2) - отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално – битови потребности по 
молби на граждани. 

(3) – приемане на Общинска програма за закрила на детето 2011 г. 
(4) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, приоритетна ос 5 
„Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, основна 
област на интервенция 5.1.”Подкрепа на социалната икономика”, 
процедура „Нови възможности”, бюджетна линия: BG051PO001-5.1.02. 

 
Докл.:П.Христов-председател ПК „СДЖП” 
 

 Г-н Христов чете първото предложение за решение, както следва: 

 На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 
ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 2952-
3/31/19,20.01.2011г. и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински 
съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално – битови потребности на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Д-р Митковски. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми господин председател, колеги.  Искам да направя едно 

предложение във връзка с човека, който е под № 214 – Красимир Пенчев 
Димитров. По едно стечение на обстоятелствата го познавам, в смисъл че 
ми е пациент. Това е човек, който в миналото е работил като миньор. 
Претърпял е трудова злополука, не е успял да се пенсионира. Живее във 
Варна, варненски жител е. Живее в една метална барака на чужди хора. На 
всичкото отгоре преди две години, аз така  се запознах с него, взе че си 
отряза ръката на режеща машина, сега му е неизползваема  и не може да 
работи и очилата, които трябва да закупи в момента са около 550 лв. само 
те - така че моето предложение е комисията решила да отпусне 200 лв. 



Моето предложение ако е възможно да му бъдат отпуснати, става дума за 
еднократна помощ за цялата година  1 000 лв. Благодаря ви. 

  
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, чухте предложението мотивирано от д-р Митковски. Ще 

помоля и колегите пред залата да влязат, тъй като ще го гласуваме 
предложението явно. Колегите  пред залата дали ме чуват? Колеги, който е 
съгласен сумата  предложена за Красимир Пенчев Димитров от 200 лв. 
както предлага д-р Митковски да стане 1 000 лв. който е съгласен, да бъде 
коригирано в протокола, моля да гласува. 

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

решението се приема. 
 
Павел ХРИСТОВ 
Господин Председател ако ми позволите, предвид настъпилата 

промяна ще Ви предложа целият списък да го гласуваме анблок с 
корекцията на д-р Митковски. 

 
Снежана ДОНЕВА  
Който е съгласен да гласуваме целия списък анблок, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за - 27; против - 0; въздържали се – 0, 

решението се приема. 
 
 
Общ брой присъстващи общински съветници –32 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

3255-8. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, 
т.7 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 2952-
3/31/19,20.01.2011г. и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински 
съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално – битови потребности на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 

 
 
 
 



 3256-8. На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 
ЗМСМА, и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински съвет – 
Варна не отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на основни 
жизнени и комунално – битови потребности на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

за-26, против-0, въздържали се-0 / 
 

 
 
3257-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 

„б” от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 
Общински съвет – Варна приема Общинска програма за закрила на детето 
2011г., съгласно Приложение № 3. 

/за-27, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 

3258-8. На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.59 от ЗМСМА, и във 
връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
9907(67)14.04.2011 г., Общински съвет-Варна дава съгласие за 
кандидатстване на Община Варна в партньорство със Сдружение „Бизнес 
агенция” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, 
приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната 
икономика”, основна област на интервенция 5.1.”Подкрепа на социалната 
икономика”, процедура „Нови възможности”, бюджетна линия: 
BG051PO001-5.1.02. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-30, против-0, въздържали се-4, отсъстват-17/ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ІX 
 

По точка девета от дневния ред. 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Здравеопазване” относно: 
(12) - даване на съгласие за започване на преговори между Община 

Варна, ръководството на МБАЛ “Света Анна - Варна” АД и 
Министерството на здравеопазването на Република България за 
изграждане на специализиран комплекс по спешна медицина със 
съвременно технологично оборудване, съобразено със световните 
стандарти на територията на МБАЛ “Света Анна – Варна” АД. 

(13) - отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение 

(3) - неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение 

 
Докл.:д-р И.Митковски-председател  

ПК „Здравеопазване” 
 
 
Д-р Митковски чете първото предложение за решение. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
От началото на мандата, а и предни мандати, Общински съвет – 

Варна, Община Варна постоянно отпуска средства  за закупуване на 
апарати, за ремонти на сега  съществуващата сграда на “Света Анна”. Нещо, 
в което всички сме убедени, че това е горе-долу закърпване на 
положението, за да може да функционира това здравно заведение. От много 
години съществува мнението и разискване по въпроса за изграждане на 
нова съвременна сграда  със съвременно оборудване, което да отговаря на 
град като нашия, с потенциал и с развит в летните месеци туризъм. Ясно е, 
че за такова мероприятие нито Община Варна, нито държавата в този 
момент може да отпусне необходимите средства,  а единствения начин е 
кандидатстване по европейска програма или програми, тъй като 
приблизителните разчети са за някъде между 20-40 000 000 евро, това 
говоря заедно с оборудването, от-до. Разбира се трябва за тази цел да се 
избере фирма, която да изработи проект за кандидатстване пред 
европейските фондове, така или иначе са започнали разговори по 
инициатива на ръководството на “Света Анна” с Министерството на 
Здравеопазването. Такива разговори бяха проведени и в община Варна с 
зам. Кмета, с администрацията и това наше предложение за решение за 
даване на съгласие за започване на преговори. Дано, разбира се, ако 



гласуваме положително тези преговори в рамките поне на нашия живот да 
стигнат до края. 

 
Николай АОПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения. Доц. Трошев, да се готви Красимир Маринов. 
 
Константин ТРОШЕВ 
Подкрепям и призовавам колегите да гласуват “за”, но с една 

поправка в проекторешението. Без финансови ангажименти по време на 
преговорите и задължително информиране на Общински съвет за хода им. 

 
Красимир МИНКОВ  
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги. Аз също като 

доц. Трошев искам да помоля за подкрепа. За първи път има  вариант да се 
случи нещо в Окръжна болница, която ние така или иначе от години сме я 
взели и я влачим, защото си е нашата болница. И това е единственият 
медицински център на територията на два-три окръга, което  оказва спешна 
медицинска помощ. Само с една корекция, че най-вероятно ще се наложи 
сумата за проекта, който ще бъде изготвен, и ако се не лъжа тя беше в 
рамките на около 100 000 евро. Трябва Общината да си я финансира, 
защото няма кой друг.  Не може  да тръгнем да кандидатстваме за нещо, 
така както в случая ще направя паралела с “Градски транспорт” или 
функция “Транспорт”, която ще бъде финансирана с около 40 000 000 евро. 
Така  че, молбата ми е за подкрепа с ясното съзнание, че сумата за проекта в 
рамките на 100 000 евро, най-вероятно на следваща сесия или на по-
следваща ще бъде внесена и ние би следвало да я подкрепим, за да се 
опитаме да вървим напред. Благодаря ви. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Разбира се  и това, което каза и господин Маринов и доц. Трошев, е 

точно така. Вече конкретните параметри, пристигането до някакъв резултат 
от тези преговори. При избор на фирма консултант, която да изработи този 
проект, разбира се вече конкретните параметри, конкретните суми и 
конкретните финансови параметри, които евентуално би се ангажирала 
Общината да участва ще бъдат внесени в комисиите на Общински съвет и 
на заседания на Общински съвет, допълнително гласувани. Това е само 
съгласие за започване на преговори изобщо. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Включваме ли текста на доц. Трошев, предложен вътре без  

финансово участие на Община Варна? Или да го гласуваме отделно? 
 
 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Не знам сега как без участието. Към този момент – да, трябва да 

поемем някакъв ангажимент. Конкретният ангажимент ще бъде гласуван, 
ако има такъв ще бъде гласуван допълнително, на сесия  на Общински 
съвет, дали ще участваме със земя, дали ще участваме с конкретни средства, 
това вече е въпрос на преговорите. Според мене в момента да не поставяме 
ограничителни параметри на общинската управа и на ръководството на 
“Света Анна” по този въпрос, според мен. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Доц. Трошев, Вашето мнение. Оттегляте ли го? Оставяте ли го? Да 

знам да го подлагам ли на гласуване? 
 
Константин ТРОШЕВ 
Сега вижте. Той е много така, поставен въпроса. Представете си, че на 

тези преговори ръководството на  “Света Анна” без да си дават сметка  за 
какво става дума и как ангажира Общината се съгласи с всякакъв финансов 
ангажимент.  Ние знаем, че не можем, обаче тя, може да си мисли, че 
можем. Това не е ограничение в разговорите по никакъв начин, това е само 
напомняне. В този смисъл мисля, че ... или да включим в тези преговори 
представител на Общински съвет.  

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да разбира се. Говорим за преговори между Община Варна, ако 

искате и Общински съвет –Варна да включим, ръководството на “Света 
Анна” и Министерството на Здравеопазването. Ако предложите и 
представител на Общински съвет – нямам нищо напротив, разбира се.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Разбирам, че така предложения проект за решение  не ангажира 

Общината с финансово участие по разработването на проекта от 100 000  
евро. Когато дойде време да се гласуват тези пари, тогава трябва да мислим, 
дали да гласуваме ние да финансираме проекта , а пък друг да управлява, 
така наречения Пирогов. Разбирам , че това е въпрос на последващо 
решение и мисля, че  е резонно да го оттеглите доц. Трошев. 

 
Константин ТРОШЕВ 
Аз в интерес на общинските съветници ще оттегля това предложение. 

То не е нещо, което иска да възпрепятства воденето на преговорите. 
Напротив. Аз мисля, че всички знаят, че от тук седящите, ако има някой, 
който да е по-заинтересоват – това съм аз, тъй като съм оставил там близо 
40 години от своя професионален труд. Това мое предложение беше само с 
цел да ни предпази от някакви следващи главоболия. Оттеглям го. 



 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на доц. Трошев. Д-р Бояджиев. Да се готви Орлин 

Симеонов. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Аз благодаря на доц. Трошев, че оттегли предложението си, защото 

това ограничаваше донякъде свободата на възможности за реакция, защото 
до 2013г. всички проекти са разгледани и са определени болниците, които 
ще участват по линия на МРРБ-то. И всички тези проекти между другото, са 
съфинансиране дали от страна на общината, дали от страна на държавата да 
се кандидатства към международните институции. Така че наистина това е 
необходимо, ако ще се вземе такова първоначално общо решение. Нека да 
не се ограничаваме. Това е просто като разяснение. Така или иначе  като 
представител на Общинския съвет, няма как да бъда игнориран във 
взимането на такова решение. Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Орлин Симеонов, след него г-н Марешки. 
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Благодаря господин Председател. Аз предлагам конкретно, тези 

преговори като представител на Общинския съвет да бъде Ивайло 
Митковски. Той да води от името на Общински съвет. Представителят си е 
в дружеството. Аз говоря от страна на Общинския съвет да бъде 
представител   г-н Ивайло Митковски, така че стават реално погледнато 
двама, което ще бъде по-добре за нас. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
То не е записано, че Общинският съвет ще има представител там? 

Община Варна, Министерството и болницата. 
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Точно така. Точно заради това искаме фактически наш представител 

да бъде ... аз предлагам нашият представител да бъде д-р Митковски. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ама Общинския съвет не е посочен като страна в преговорите. Трябва 

да променим проекта за решение. Г-н Марешки 
 
 
 



Веселин МАРЕШКИ 
Последното предложение на г-н Симеонов, може би малко се 

обезсмисли във връзка с моето предложение. Въобще да не се занимаваме с 
евро проектите. Знаем, че има много сериозен проект на... съжалявам, че го 
няма колегата Узунов, той каза, че може да я построи и може да я дари на 
Общината, така че ако ..... съжалявам, че го няма да потвърди, но ако  е така 
да не влизаме въобще в такива разговори. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Предлагате да го оттеглим ли? Така ли да разбирам? 
 
Веселин МАРЕШКИ 
Не, просто да разгледаме и предложението на Узунов. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Господин Марешки, предложението на ..... въпрос на преговори. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, поне пред мен стои само едно предложение, оформено и 

обсъдено и това е предложението на комисията, аз предлагам да гласуваме 
предложението на комисията и с нашия вот ще покажем какво е нашето 
решение.   

 
Общ брой присъстващи общински съветници –33 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
3259-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23,  във връзка с  писмо за 

намерения от д-р Веселин Николов - Изпълнителен директор на МБАЛ 
“Света Анна – Варна” АД с вх. № РД11-9903/25/25.03.2011г., Общински 
съвет-Варна дава съгласие за започване на преговори между Община Варна, 
ръководството на МБАЛ “Света Анна - Варна” АД и Министерство на 
здравеопазване на Република България, за изграждане на специализиран 
комплекс по спешна медицина със съвременно технологично оборудване, 
съобразено със световните стандарти на територията на МБАЛ “Света Анна 
– Варна” АД. 

/за-26, против-0, въздържали се-1/ 
 
 
 
 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Преди да предложа да се гласуват анблок, имам предложение № 116 – 

Надежда Николова Колева за отпускане на 2 000 лв. за синът й Николай 
Даниелов Борисов. Става дума за две деца, брат и сестра с рядкото .... 
заболяване, за което е необходимо специализирана храна, специализирано 
мляко, е постъпило за отпускане на средства само за едното, и моето 
предложение съгласувано с администрацията с доц. Маринчева, е сумата да 
бъде удвоена от 2 000 лв. на 4 000 лв., тъй като става дума за две лица с 
едно и също  заболяване.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображение, колеги. Няма. Две предложения постъпиха от 

председателя на комисията. Първо, всички помощи да бъдат гласувани 
анблок.  

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

решението се приема. 
 
Второто предложение на председателя на комисията е  - сумата 

предвидена за № 116 - Надежда Николова Колева от 2 000 лв. да бъде 
коригирана на 4 000 лв.  

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

решението се приема. 
 
 
3260-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал. 

1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на  Общински съвет – 
Варна  № 2952-3/31/19,20.01.2011 г. и на база здравен статус, Общински 
съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение.  

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

 
3261-9. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 

от ЗМСМА и  на база здравен статус, Общински съвет – Варна не отпуска 
финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение.  
 /за-27, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
 



X 
 

По точка десета от дневния ред. 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Туризъм, търговия и  рекламна дейност” относно:  
 (1) - приемане на допълнение и изменение на Наредбата за рекламна 
дейност съгласно ЗУТ. 

 
Докл.:Кр.Симов-председател ПК „ТТРД” 

 
 Г-н Красимир Симов чете проекта за решение. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Който е съгласен с предложението, моля да гласува. 
 

Резултат от гласуването: за-34, против-5, въздържали се-1, 
решението се приема. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Гласуването е оспорено.Колеги, поименно гласуване. 

 
Общ брой присъстващи общински съветници –29 

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

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3262-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА във 

връзка с чл. 79 от АПК и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД 9-9303/543/17.02.2011 г., Общински съвет – Варна, приема 
допълнение и изменение на  Наредбата за рекламна дейност съгласно ЗУТ 
както следва: 
§1. Изменя се текста на чл. 12,  като се добавя нова т. 10 със следното 
съдържание: 
„т.10. козирки на сгради.” 
§2. Досегашната т. 10 на чл. 12 става т. 11. 
§3. Изменя се т.1 на чл. 15 като думата „козирки” и запетаята след нея се 
премахва. 
§4. Добавя се нова ал. 3 в чл. 49: 
„ал. 3. При нарушаване на задължението по чл. 12 т. 10, на нарушителя – 
физическо лице се налага наказание глоба от 300 до 800 лева, а на 
юридически лица – имуществена санкция в размер от 600 до 1500 лева.” 



§5. Добавя се нов § 7: 
„§7. Заварените съоръжения, монтирани върху козирки на сгради, следва 
да се демонтират в едномесечен срок от публикуването на решението, с 
което са приети изменения в чл. 12 т.10, в официалния сайт на Община 
Варна.”. 
 /Резултат от поименно явно гласуване 

за-18, против-4, въздържали се-7, отсъстват-22/ 
 Решението не се приема. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



XІ. 
 

По точка единадесета от дневния ред. 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Транспорт” относно: 
(1) - приемане на пределните цени на таксиметровите услуги на 

територията на Община Варна. 
 

Докл.:Кр.Минков-Председател ПК „Транспорт” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

3263-11. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 24а, ал.5 от 
Закона за автомобилните превози,  Общински съвет – Варна определя 
максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър 
пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Варна - 
дневна  тарифа 1.50 лв. на км. и нощна тарифа  2.00 лв. на км. 

/за-27, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
Красимир МИНКОВ 
При нарушаване на тази определена от нас тарифа, таксиметровите 

шофьори подлежат на много сериозна санкция от органите на ДАИ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
XІІ. 

 
По точка дванадесета от дневния ред. 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Култура и духовно развитие” относно: 
(1) - средства за финансово стимулиране на културологичните 

издания в-к „КИЛ”, в-к „Литература и общество”, сп. „Знаци”, сп. „Везни”, 
сп. „Пламък”, сп. „Съвременник”, алманах „Света гора”, необходими за 
нуждите на читалищните и ученическите библиотеки, творците и 
творческите обединения и Салоните на изкуствата в нашия град. 

(2) - именуване на Залата за спортни игри в комплекс „Локомотив” 
на името на м.с. Димитър Нушев. 

(3) – цени на услуги към Приложение 2 на НОАМТЦУОВ, раздел 
Градска Художествена Галерия – Варна. 

 
 

Докл.:К.Трошев-председател ПК „КДР” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –30 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

3264-12. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-9302/64/23.03.2011г., Общински 
съвет – Варна решава планираните 35 000 лв. в Приложение 24 по 
Бюджет 2011 г. на Дирекция „Култура и духовно развитие”, прието с 
решение №2952-3 на заседание на Общински съвет – Варна от 19 – 20 
януари 2011 г., да бъдат разпределени за финансово подпомагане на 
изданията по следния начин: 

Списание „Знаци”                             –   1 700 лв. 
Списание „Пламък”                          –   3 600 лв. 
Алманах „Света гора”                      –   1 700 лв. 
Списание „Везни”                             –  7 500 лв. 
Вестник „КИЛ”                                 – 12 000 лв. 
Вестник „Литература и общество” –   6 000 лв. 
Списание „Съвременник”                –   2 500 лв. 
ОБЩА СУМА:                                   35 000 лв.  
 
/Резултат от поименно явно гласуване 
За-30, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21/ 



 
  
 3265-12. На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и по 
предложение на Инициативен комитет с вх. № ОС 11-9100/5/01.02.2011г., 
Общински съвет – Варна именува Залата за спортни игри в комплекс 
„Локомотив” на името на м.с. Димитър Нушев. 
 /за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 3266-12. На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, 
чл.8 и чл.9 от ЗМДТ и чл.2, т.2 и чл.3а, ал.2 от Закона за туризма и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
9302/60/16.03.2011г., Общински съвет – Варна решава да приеме 
допълнение в Приложение 2 на НОАМТЦУОВ, в частта на раздел XI - 
Дирекция „КДР”, като се допълва с нова услуга: 
 Каталог на Градска художествена галерия – Варна - 20.00 лв. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-22/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 XІІІ. 

 
По точка тринадесета от дневния ред. 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

„Структури и общинска администрация” относно: 
(1) - увеличаване числеността на администрацията на Община Варна 

с 3 /три/ щатни бройки – експерти за нуждите на отдел „Земеделие”, 
дирекция „Общинска собственост” считано от 01.05.2011 год. 

(2) – одобряване на промяна в Структурата на общинска 
администрация, както следва: 

• Разкрива две щатни бройки към отдел „Инфраструктурни 
проекти”, Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване”.  

 (3) – разкриване на нови 9/девет/ щатни бройки за дейност 
„Хранителен комплекс”. 

 
Докл.:О.Мустафов-председател ВрК „СОА” 

 
Г-н Мустафов чете първото предложение за решение, както 

следва: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД 11 – 9302/58/16.03.2011г., Общински 
съвет – Варна увеличава числеността на администрацията на Община 
Варна с 3 /три/ щатни бройки – експерти за нуждите на отдел „Земеделие”, 
дирекция „Общинска собственост” считано от 01.05.2011 год. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Имаме ли мнения и съображения. Г-н Анчев, заповядайте. 
 
Панко АНЧЕВ 
Аз питам колегите от ГЕРБ и от мнозинството. След като вашият 

лидер няколко пъти говори, че трябва да се намалява администрацията, 
държавна и общинска. Редно ли е във Варна, след като мина едно 
съкращение и отчетохме големи успехи в икономия на разходите за 
администрацията, сега да увеличаваме тези бройки? Аз мисля, че това не е 
редно. Даже е срамно. И е недопустимо да става в нашия град, каквито и 
основания да има Кмета и каквито причини да има да увеличаваме 
бройките след  като преди един месец сме съкратили 30, и след като 
държавата сама говори, че трябва да се намаляват тези разходи. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Господин Мустафов ще дадете ли отговор? 



 
Октай МУСТАФОВ 
Аргументите, които се гледаха на комисия бяха много категорични и 

доста добре обосновани. Бройките които касаят отдел “Земеделие” на 
Дирекция “Общинска собственост” са по нуждите на плановете на 
новообразуваните имоти. Просто има затлачване на преписки. Това е 
основната нужда. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на господин Мустафов. Ако позволят колегите, заявиха 

желание за изказване. Аз искам да припомня, че  на предната сесия във 
връзка с големия брой чакащи заявления на граждани на Варна за 
разглеждане на техните преписки и вземане на решение по тях точно тук, 
точно на тази сесия ние слушахме служители от съответният отдел и се 
обединихме, ако си спомняте, за тази сесия да бъде разгледано и 
предложено увеличаването на щата, за да можем да решаваме бързо и 
оперативно нуждите на гражданите. Ако това не е достатъчно, думата 
поиска Красимир Минков Маринов. Давам му я. Да се готви Пламен Пенев 

 
Красимир МИНКОВ 

 Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги. Абсолютно прав 
е колегата Анчев, за разтягане на администрацията. Аз не искам да правя 
политически изказвания, не ми прилича. Какво са казали ГЕРБ, какво са 
казали БСП, но искам да направя едно изказване, че Община Варна и 
общинските администрации в районните кметства са призовани  да 
обслужват гражданите на територията на тази Община, и ако бройките 
бяха за нещо, което е типична администрация, аз също щях да бъда против 
с две ръце. Но твърде много и твърде дълго са затлачени преписките в 
службата “Земеделие” към “Собственост и стопанство” дирекцията, и 
твърде много хора с основание възразяват срещу това което се случва, т.е  
ние сме призовани, като гласуваме  сега да направим по-лесно, по-бързо и 
по-спокойно обслужване на гражданите на територията на Община Варна в 
няколко кметства, тъй като тепърва предстои да бъдат предадени, а вече са 
предадени няколко от плановете на възстановените имоти на жителите на 
Община  Варна. Затова аз призовавам колегите. Това не е чиста 
администрация, а това са хора, които ще обслужват населението  на този 
град. Да подкрепим това предложение на Временната комисия “Структури 
и общинска администрация”. Благодаря ви. 
 

Пламен ПЕНЕВ 
.....Вярно е, че ги съкратихме преди 7-8 месеца. Разбрахме, че не е 

правилно и сега ги възстановяваме. Това е на практика, каквото се случва. 
 



 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Пенев. Реплика от г-н Анчев. 
 
Панко АНЧЕВ 
Аз съм доволен, като общински съветник от “Българската 

социалистическа партия”, че членът на Партия “ГЕРБ” - г-н Пенев е 
съгласен с г-н Маринов, а не е съгласен с г-н Борисов. В случая аз съм 
съгласен с г-н Борисов, а не с г-н Маринов, за разлика от него. 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници -32 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

3267-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11 – 
9302/58/16.03.2011г., Общински съвет – Варна увеличава числеността на 
администрацията на Община Варна с 3 /три/ щатни бройки – експерти за 
нуждите на отдел „Земеделие”, дирекция „Общинска собственост” считано 
от 01.05.2011 год. 

/за-26, против-3, въздържали се-1/ 
 

 
 
3268-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11 – 
9302/59/16.03.2011г., Общински съвет – Варна одобрява промяна в 
Структурата на общинска администрация, както следва: 

• Разкрива две щатни бройки към отдел „Инфраструктурни 
проекти”, Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване”. 

/за-27, против-2, въздържали се-2/ 
 
 
Г-н Октай Мустафов чете третото предложение за решение, 

както следва: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № РД 11 – 9302/71/05.04.2011г., Общински 
съвет – Варна одобрява разкриването на 9 /девет/ щатни бройки в Дейност 
„Хранителен комплекс” към Други дейности по икономика, както следва: 

• Отговорник Сладкарница „Младост” – 1 щ. бр. 
• Барман – 2 щ. бр. 



• Сервитьор – 4 щ. бр. 
• Хигиенист – 1 щ. бр. 
• Готвач – 1 щ. бр. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения? Евгения Александрова 
 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Господин Председател, спомням си, че това предложение не беше 

одобрено от комисията и смятам, че не би било редно изобщо да влиза в 
зала.  

Октай МУСТАФОВ 
Госпожо Александрова на комисия остана без решение, така или 

иначе Общински съвет е органа, който взема решенията... 
 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Аз смятам, че да почнем дебата отново или трябва, или не трябва да 

има тези бройки към “Младост” сладкарница или не. Смешно е.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Господин Михайлов поиска думата. Но понеже чувам, че 

съветниците искат разяснения. Става въпрос, че на предната сесия поради 
липса на всякакви желаещи наематели за въпросната сладкарница, която от 
01.01. стои и бездейства, заключена е, взехме решение да я прехвърлим 
към “Хранителен комплекс”. В момента, трябва да доизпълним нашето 
решение, за да сложим там кой да работи, простички неща. Г-н Михайлов 
заповядайте. 

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Просто искам да припомня на колегите, че създадените от нас самите 

комисии към Общински съвет са изключително помощен и коректен орган 
и не са упълномощени да бъдат филтър за решенията на Общински съвет.   

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на господин Михайлов. Господин Анчев. 
 
Панко АНЧЕВ 
Да. Господин Михайлов е прав, но ние този проблем го гледахме в 

комисията по “Финанси”. Там поискахме пояснения, допълнителни 
становища от администрацията за необходимостта за тези бройки. И това 
господин Мустафов го знае много добре. Значи не само на комисия по 
“Структури” това решение не мина, но то не мина и на комисията по 



“Финанси”. Бе върнато за допълнителни разяснения.  Къде са тези 
допълнителни? Къде е становището на Кмета, което искахме ние?  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Господин Колев се яви пред комисията.  Аз лично съм запознат с 

мотивировката му. Г-н Мустафов я чете.  
 
Панко АНЧЕВ 
В комисията по “Финанси” ние го върнахме това предложение по 

тези причини, а в комисията по “Структури” не мина, просто. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Разбрах г-н Анчев. Снежана Донева. 
 
Снежана ДОНЕВА 
Позволявам си да взема думата, понеже работя в тази сфера и има 

изисквания, когато се отвори сладкарница или някакво друго заведение, 
точно какви бройки трябва да има там. Бармани естествено, че трябва да 
има два, защото единия трябва да дава почивката на другия. Нали има и 
Кодекс на труда, който трябва да се спазва. Със сервитьорите е същото -  
двама ще работят, двама ще почиват. Не, просто пояснявам. Хигиенист 
трябва да има, не може да няма. Някой трябва да изчисти.  И един брой 
готвач. Колко повече... нормално. Абсолютно нормално. Даже не знам 
колко са местата. 150 – значи, трябва повече от това, което е писано тук. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Само искам да припомня на колегите, че сладкарницата продължава 

да стои затворена и не обслужва нашите граждани. Да не говорим за  
социалният ефект, че ще отворим и някое работна бройка. Други мнения и 
съображения? Процедурно. Колеги, който е съгласен с процедурното 
предложение от г-н Марешки да прекратим с разискванията и да преминем 
в режим на  гласуване, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 26; против - 1; въздържали се – 1, 

решението се приема. 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Гласуването е оспорено. Колеги, поименно гласуване. 
 
 
3269-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11 – 



9302/71/05.04.2011г., Общински съвет – Варна одобрява разкриването на 9 
/девет/ щатни бройки в Дейност „Хранителен комплекс” към Други 
дейности по икономика, както следва: 

• Отговорник Сладкарница „Младост” – 1 щ. бр. 
• Барман – 2 щ. бр. 
• Сервитьор – 4 щ. бр. 
• Хигиенист – 1 щ. бр. 
• Готвач – 1 щ. бр. 
/Резултат от поименно явно гласуване 
за-27, против-4, въздържали се-1, отсъстват-19/ 
 

 
 Г-н Мустафов чете четвъртото предложение за решение. 

 
 

3270-13. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински 
съвет-Варна изменя свое решение № 67-7/2/14.11.2007 г., както следва: 
 На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.49 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет-Варна решава да бъде продължено прякото излъчване на 
заседанията на Общински съвет-Варна в ефира на Регионален 
телевизионен център-Варна, при заплащане на 600 /шестстотин/ лева без 
вкючен ДДС на ден за излъчване. Разходът е за сметка на Общински съвет-
Варна. 
 /Резултат от поименно явно гласуване 
 за-28, против-0, въздържали се-0, отсъстват-23/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



XІV. 
 

По точка четиринадесета от дневния ред. 
ОТНОСНО: Разглеждане на покана с вх.№ОС11-9903/24/07.04.2011 

г. от д-р В.Николов-изпълнителен директор на МБАЛ „Св.Анна-Варна” за 
свикване на Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Света Анна-Варна” 
АД. 
 

Докл.: П.Липчев - Общински съветник  
 

Петър ЛИПЧЕВ 
Предлагам да ги изчета и да ги гласуваме анблок. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. 
 
Резултати от гласуването: за - 26; против - 0; въздържали се – 0, 

решението се приема. 
 
Г-н Липчев тече предложението за решение, както следва: 

 I.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с покана вх. № 
ОС-11-9903/24/07.04.2011 г. от изпълнителния директор на МБАЛ „ Света 
Анна - Варна” АД, Общински съвет - Варна упълномощава представителя 
на акционера Община Варна - общинския съветник д-р Ивайло Бояджиев, 
да участва в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Света Анна - 
Варна” АД, насрочено за 03.06.2011 год. /а при условията на чл. 227 ТЗ – за 
17.06.2011 г./ и да гласува по посочените в предварително обявения дневен 
ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Доклад на Съвет на 
директорите за дейността на дружеството през 2010г./проект за решение: 
ОС приема доклада на СД” - Да участва в разискванията по тази точка 
и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна, съобразно приложения от СД доклад; 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „ Одобряване на  годишния 
финансов отчет на дружеството за 2010г., заверен от дипломиран експерт – 
счетоводител /проект за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет 
на дружеството за 2010г., заверен от дипломиран експерт – счетоводител”  
- Да участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери 
за добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, 
съобразно представения отчет; 



ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  “Приемане на 
консолидирания доклад за дейността за 2010г. / проект за решение: ОС 
приема консолидирания доклад за дейността за 2010г.” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, съобразно 
представения доклад; 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: “Приемане на 
консолидиран годишен финансов отчет за 2010г., заверен от дипломиран 
експерт – счетоводител / проект за решение: ОС приема консолидиран 
годишен финансов отчет за 2010г., заверен от дипломиран експерт – 
счетоводител” - Да участва в разискванията и да гласува както намери 
за добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, 
съобразно представения отчет. 

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на решение за 
разпределяне на печалбата на дружеството за 2010г./ проект за решение: 
ОС приема решение за разпределяне печалба за 2010г. съобразно 
участието на всеки от акционерите в капитала на дружеството” - Да 
участва в разискванията и да гласува както намери за добре, 
съобразно направените по точката предложения, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна.  

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от 
отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010г. /проект за 
решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им 
през 2010г.”  - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 
за освобождаването от отговорност на членовете на СД.                                                     

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на дипломиран 
експерт – счетоводител на дружеството за  2011г.” - Да участва в 
разискванията и да гласува както намери за добре, съобразно 
направените по точката предложения, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна.  

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: “Промяна в състава на 
Съвета на директорите / проект за решение: Общото събрание на 
акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на 
директорите” – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 
против промяната в състава на СД. 

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ”Определяне на 
възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма 
да бъде възложено управлението / проект за решение: ОС определя 
възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено 
управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в 
лечебното заведение, но не повече от петкратният размер на минималната 
месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в 
съответствие с Наредба №9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на 



конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения, като членовете на СД, на които не е възложено 
управлението могат да получават въпросното възнаграждение в случите, в 
които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен 
акт” - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува за 
определяне на възнаграждението на членовете на СД съобразно 
направеното предложение. 

ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ”Промяна на капитала на 
дружеството / проект за решение: ОС приема предложената промяна в 
капитала на дружеството” - Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува против увеличаването на дела на държавата в капитала на 
дружеството. 

ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ”Промяна в Устава на 
дружеството / проект за решение: ОС приема предложената промяна в 
Устава на дружеството” - Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува против промяната на устава на дружеството. 

 
II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,, Общински съвет – 

Варна решава след участието си в Общото събрание на акционерите на 
МБАЛ „Света Анна - Варна” АД, представителят на акционера Община 
Варна общинския съветник д-р Ивайло Бояджиев, на следващото заседание 
на Общинския съвет -Варна да  внесе писмен доклад за взетите решения на 
Общото събрание. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, д-р Митковски. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми господин Председател, колеги. Предлагам промяна в 

гласуването в две точки. В точката за избор за промяна в борда на 
директорите в Съвета на Директорите. Тъй като не съм, не е упомената 
нищо, кого ще сменят, с кого ще сменят. Да гласуваме така, както да 
упълномощим нашия  представител да гласува както е предложил в другите 
точки, както намери за добре, защитавайки интересите на община Варна. 
Защото не знаем какво ще се предлага. Да не го казваме  да гласува 
“против” нещо, което примерно би било приемливо. Примерно може 
Министерството може да сменя своя представител или един от членовете на 
борда на Директорите, който е в пенсионна възраст. Може него да иска да 
сменя. И в точката за промяна на капитала на дружеството. По принцип, аз 
съм “за” това нещо, освен ако ще се предлага в момента нашите юристи 
работят  по този въпрос, се предлага увеличаване дела на Община Варна в 
акционерното дружество. Ако примерно това  е предложението за 



увеличаване дела на Община Варна в капитала на дружеството, тогава той 
да го подкрепи. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Изрично е упоменато – “Против” увеличаването на дела на 

държавата. Колеги, чухте предложението на д-р Митковски по т. 8  и т. 10. 
промяна в състава на Съвета на Директорите. Неговото предложение е да не 
гласува “против”, а да гласува, както намери за добре. Това е за Борда на 
Директорите. Съвета е изписано. Да гласува както намери за добре. 
Подлагам на гласуване тази промяна предложена от д-р Митковски.  

 
Резултати от гласуването: за - 26; против - 0; въздържали се – 0, 

решението се приема. 
 
 
Общ брой присъстващи общински съветници -26 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

3271-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
покана вх. № ОС-11-9903/24/07.04.2011 г. от изпълнителния директор на 
МБАЛ „ Света Анна - Варна” АД, Общински съвет - Варна упълномощава 
представителя на акционера Община Варна - общинския съветник д-р 
Ивайло Бояджиев, да участва в Общото събрание на акционерите на МБАЛ 
„Света Анна - Варна” АД, насрочено за 03.06.2011 год. /а при условията на 
чл. 227 ТЗ – за 17.06.2011 г./ и да гласува по посочените в предварително 
обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Доклад на Съвет на 
директорите за дейността на дружеството през 2010г./проект за решение: 
ОС приема доклада на СД” - Да участва в разискванията по тази точка 
и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна, съобразно приложения от СД доклад; 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „ Одобряване на  годишния 
финансов отчет на дружеството за 2010г., заверен от дипломиран експерт – 
счетоводител /проект за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет 
на дружеството за 2010г., заверен от дипломиран експерт – счетоводител”  
- Да участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери 
за добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, 
съобразно представения отчет; 



ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  “Приемане на 
консолидирания доклад за дейността за 2010г. / проект за решение: ОС 
приема консолидирания доклад за дейността за 2010г.” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, съобразно 
представения доклад; 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: “Приемане на 
консолидиран годишен финансов отчет за 2010г., заверен от дипломиран 
експерт – счетоводител / проект за решение: ОС приема консолидиран 
годишен финансов отчет за 2010г., заверен от дипломиран експерт – 
счетоводител” - Да участва в разискванията и да гласува както намери 
за добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, 
съобразно представения отчет. 

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на решение за 
разпределяне на печалбата на дружеството за 2010г./ проект за решение: 
ОС приема решение за разпределяне печалба за 2010г. съобразно 
участието на всеки от акционерите в капитала на дружеството” - Да 
участва в разискванията и да гласува както намери за добре, 
съобразно направените по точката предложения, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна.  

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от 
отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010г. /проект за 
решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им 
през 2010г.”  - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 
за освобождаването от отговорност на членовете на СД.                                                     

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на дипломиран 
експерт – счетоводител на дружеството за  2011г.” - Да участва в 
разискванията и да гласува както намери за добре, съобразно 
направените по точката предложения, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна.  

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: “Промяна в състава на 
Съвета на директорите / проект за решение: Общото събрание на 
акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на 
директорите” – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 
както намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите на 
Община Варна в състава на СД. 

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ”Определяне на 
възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма 
да бъде възложено управлението / проект за решение: ОС определя 
възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено 
управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в 
лечебното заведение, но не повече от петкратният размер на минималната 
месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в 



съответствие с Наредба №9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения, като членовете на СД, на които не е възложено 
управлението могат да получават въпросното възнаграждение в случите, в 
които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен 
акт” - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува за 
определяне на възнаграждението на членовете на СД съобразно 
направеното предложение. 

ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ”Промяна на капитала на 
дружеството / проект за решение: ОС приема предложената промяна в 
капитала на дружеството” - Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува против увеличаването на дела на държавата в капитала на 
дружеството. 

ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ”Промяна в Устава на 
дружеството / проект за решение: ОС приема предложената промяна в 
Устава на дружеството” - Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува против промяната на устава на дружеството. 

 
3271-14-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,, Общински 

съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
акционерите на МБАЛ „Света Анна - Варна” АД, представителят на 
акционера Община Варна общинския съветник д-р Ивайло Бояджиев, на 
следващото заседание на Общинския съвет -Варна да  внесе писмен доклад 
за взетите решения на Общото събрание. 
 /за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 XV. 
 

По точка петнадесета от дневния ред. 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука 
и образование” относно: 

(1) – приемане на “Статут за определяне на Годишна поименна 
награда на Община Варна, за студенти от Варненски висши учебни 
заведения за постигнати високи резултати.” 
 

Докл.:Р.Коев-председател ПК „НО” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници -27 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

3272-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
3 и т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема “Статут за определяне 
на Годишна поименна награда на Община Варна, за студенти от Варненски 
висши учебни заведения за постигнати високи резултати.”, съгласно 
приложение. 

/за-27, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 XVІ 

 
По точка шестнадесета от дневния ред. 
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински 

съвет-Варна. 
 

Докл.:Н.Апостолов-председател ОбС 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници -26 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 3273-16-1. 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, 
Общински съвет-Варна освобождава от състава на ПК „Благоустройство и 
комунални дейности” общинския съветник Орлин Иванов Симеонов. 
 /за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 3273-16-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет-Варна решава общинския съветник Орлин Иванов 
Симеонов да бъде член на ПК „култура и духовно развитие”. 
 /за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 XVІІ 

 
По точка седемнадесета от дневния ред. 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

„Опазване и възпроизводство на околната среда” относно: 
 (1) – приемане на „Моделна оценка на замърсяването и 
Актуализация на Програма за намаляване на емисиите и достигане на 
установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Община 
Варна” 
 (2) – приемане на Актуализирана програма за управление на 
отпадъците – Община Варна, 2010-2014г. 
 

Докл.:Др.Дончев-председател ВрК „ОВОС” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници -26 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 

3274-17. На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 
79, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9200/49/07.04.2011г., Общински 
съвет – Варна приема „Моделна оценка на замърсяването и Актуализация 
на Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми 
за вредни вещества в атмосферния въздух на Община Варна”, с период на 
действие 2011-2013г. (по Договор – „Моделна оценка на замърсяването на 
атмосферния въздух в Община Варна, допълване на програмата за КАВ, с 
посочените данни и актуализация на мерките към плана за действие на 
програмата”), съгласно приложение. 

 /за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
3275-17. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 79, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9907/172/12.04.2011г., Общински 
съвет – Варна приема Актуализирана програма за управление на 
отпадъците – Община Варна, 2010-2014г., съгласно приложение. 
 /за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 



 
 XVІІІ 

 
По точка осемнадесета от дневния ред. 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Красимир Узунов - 

общински съветник с вх.№ОС11-94К/4/18.03.2011 г. относно прекратяване 
изплащането на възнаграждението му като общински съветник във връзка 
с пенсиониране. 
 

Докл.: Н.Апостолов-председател ОбС 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници -26 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
 

3276-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.34, ал.1 от 
ЗМСМА и чл. 4, ал. 1, т.8 от Кодекса за социално осигуряване и във връзка 
със молба вх. № ОС11-94К/3/18.03.2011 г. от общински съветник Красимир 
Тодоров Узунов, Общински съвет – Варна решава да бъде прекратено 
изплащането на възнаграждение по чл.34 ЗМСМА на общинския съветник 
Красимир Тодоров Узунов по негово искане, считано от 18.03.2011год. 
 /за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на Общински 
съвет-Варна закри Тридесет и третото заседание в 11.30 часа. 
 
 Копие от настоящият протокол да се изпрати на Кмета на Община 
Варна и на Областния управител на област с административен център 
Варна. 
 
 
 
   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ВАРНА 
 

_______________/Н.АПОСТОЛОВ/ 
 
 

 
Н-К ОТДЕЛ „КОС”    ПРОТОКОЛИРАЛ: 
 
________/К.ГРАМАТИКОВА/  ___________/Ю.ПЕТКОВА/ 
     
 
 

СЪГЛАСУВАЛ 
 

_______________/адв.В.СОФРОНИЕВА/ 
 

 


