
О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - В А Р Н А 
П Р О Т О К О Л    № 14

от заседание, проведено на 01, 02.04.2009 г. 

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

Цвета ГЕОРГИЕВА
Въпросът ми е към г-н кмета за основанията, на което са издадени 1440 безплатни пропуска 
за ползване на басейн “Приморски”, като не е ясно каква част от тия пропуски са ВИП 
пропуски с примерно цена четири пъти по-висока от цената, която е за пропуските само за 
плуване. Основната цена там е тридесет лева. Искам да разбера заповедите, които като 
административни актове са пуснати от администрацията за разрешение за тези пропуски. И 
също така основанията, на които са издадени 10 пропуска на строителя на басейна “Акватек”, 
за когото знам, че е получил цена за строителството. Безплатни пропуски за консулствата на 
Украйна и Русия, за Щаба на Военноморските сили пет броя и безплатни пропуски за 
провеждане на задължителна обща физическа подготовка на МВР. Смятам, че тези 
организации имат достатъчен бюджет за да могат да си плащат картите за ползване на басейн 
“Приморски”. Благодаря.

Данчо СИМЕОНОВ
Уважаеми г-н кмете, уважаеми общински съветници, кметове, дами и господа, 

Искам да задам два въпроса на г-н Йорданов. Първият беше засегнат отчасти проблема с 
“Траката”, тъй като “ГЕРБ” има декларация по този въпрос, изказали сме си мнението. Аз 
няма да се спирам на аспекта как е станала замянката и т.н., но искам да попитам какви 
мерки е предприела и ако не е, какви ще предприеме община Варна по създаване на рибарско 
пристанище. Знаем, че имаше някакви проблеми с хората, които са в местността “Чайка”. 
Знаем какво се случи сега там, където е “Траката”. Не може хората да слязат по стълбите и да 
отидат отсреща на “Карантината”. Има и други рибарски стоянки, т.е. какво прави общината 
за този поминък? Предприели ли сме мерки или не? Изпълнителната агенция по рибарство и 
аквакултури трябва да стартира една оперативна програма точно за тези рибарски 
пристанища и ние можем да се възползваме от това. Давам малък жокер. 

Вторият ми въпрос е свързан с подлезите на Варна. Знаете за “Траката”, където спешно 
трябва да се направи ремонт. Знаете какво се случи на “Синия” пазар подлеза. Имаше и някои 
други проблеми. Просто искам да попитам: Нощно време може ли гражданин не дай си боже 
пък той да е с увреждания да мине през центъра на Варна безопасно? За другите не говоря, 
защото можем да се пазим, да бягаме през колите и т.н. Нощно време подлезите се затварят, 
заключват се. Общината има ли визия какво да прави с тях? В някои градове ги дават на 
някакви фирми, които се грижат, пазят гражданите долу, има кабинки, има охранителна 
фирма. Имаме общинска полиция, ако това не и е достатъчно можем да наемем други фирми. 
Просто какво се предвижда с тези подлези? Ще ги отворим ли за гражданите, ще могат ли да 
ги ползват нощно време? Благодаря.

Кирил ЙОРДАНОВ - кмет на община Варна

Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, дами и господа, 

Не са много днес въпросите. Не представляват някаква сложност. Разбира се и в по-
нататъшното коментиране на тези области вратите са широко отворени за инициативата и 
решенията и на общинските съветници в това число, които питат. Така по треперенето на 



гласа на г-жа Цвета Георгиева разбрах, че тя е убедена, че има административни актове 
разпореждащи издаването на такива пропуски. Такива пропуски няма. Не може да се 
администрира. На следващата сесия ще ви се предостави точен брой на издадени пропуски. 
Днес научавам, че и посолствата, т.е. консулствата ползват. Със сигурност зная и съм 
разпоредил за полицията да бъде така. И ще бъде така за полицията. Не само там и на други 
спортни обекти по искане на ръководството на полицията за поддържане на физическата 
подготовка. Твърдението, че всяко ведомство си има бюджет е вярно, но не е вярно, че е 
достатъчен. И ако ние искаме едно добро взаимодействие с полицията, знаете, че от нашия 
бюджет, това не е само за полицията, здравеопазването, за държавните институции на 
територията на нашия град можем да помогнем не давайки средства, може би не 
получавайки  средства в бюджета без да ни струва каквото и да е да ги подпомогнем. 
Купуваме съобщителна техника за полицията, включихме се в изграждането на 
видеонаблюдението, купуваме мотоциклети, автомобили. Подпомагаме ги защото е ясно, че и 
без друго техния бюджет не е достатъчен, както навсякъде. Въпрос на възможности, въпрос 
на преценка, въпрос на политика. Няма нищо лошо в това, че ние подкрепяме и изграждаме, 
включително и за военноморските сили, спортни мощности, където трябва. Игрищата имам 
предвид. Залата, която изградихме във военноморска база. Това е нашият принос. Във всеки 
случай трябва да се види обаче, тук приемам с внимание вашата забележка, колко пропуска 
са издадени и на кого са издадени. И ако действително има пропуски, които нямат своето 
основание, за разлика от тези за Министерството на вътрешните работи и за Министерството 
на отбраната, те трябва незабавно да бъдат отнети. Всеки случай това ще бъде наша тема на 
следващата сесия с подробна информация колко са и на кого са. И ако констатираме 
действително, че има неоснователно раздадени пропуски на следващата сесия ще ви 
информирам, че те анулирани, иззети и т.н.

Рибарите. Обширна тема. Поминък безспорно. Потребност. Пазар. Знаете преди години 
направихме един нов център за продажба на риба в района на Колхозния пазар. Отдавна е 
изчерпано като възможност, като качество и т.н. Няма условия, това е безспорна истина. 
Всеки случай тежестта не е на общината или в голямата си част не е общинска. Става дума за 
действия, които се развиват на море, където пълновластен господар е държавата. Става дума 
за терени, които са държавна собственост. Но това не ни дава основание да нямаме позиция 
по въпроса. Нека да започнем едно по едно във връзка с, така се възприема от обществото, 
скандалната замянка  до границите на резиденция “Евксиноград”. Аз споделям възмущението 
на хората, но признавам, че съм и запознат, никой не ни е занимавал с този въпрос. 
Подкрепям усилията на председателя на ОбС  и ние  да  окажем обществена морална 
подкрепа на хората, които се чувстват застрашени. Най-малкото официално да излязат 
документите свързани с тази замяна, да се види нейната основателност, нейната 
целесъобразност, нейната законосъобразност. Ние трябва да настояваме като представители 
на варненската общественост за изясняване на този случай. На второ място да окажем 
подкрепа на хората, които се чувстват застрашени. Трето има действително средства, които са 
предвидени европейски средства за изграждане на рибарски пристанища. Ние още миналата 
година, г-н Жожев проведе среща с тези хора. В желанието ни да им окажем помощ, ние сме 
готови методически да участваме в изработката на проект, който да донесе средства, те не са 
големи, нека да не се заблуждаваме, но може би са все пак нещо за изграждането на такива 
рибарски пристанища. Няма никакъв проблем и ние в ролята си на подкрепяща страна, не 
решаваща, защото нито терените са наши, нито правомощията са наши в тази област, да 
помогнем на този поминък, на хората, свързани с този поминък. Пък и ще осигурим, Варна е 
туристически град, един качествен пазар. Няма спор. Съгласен съм да обсъдим тази тема с 
вас и да излезем с общи решения обединени и единни. 

Подлезите. Траката. Свлачищните процеси и експлоатацията на този участък от пътя иначе 
държавна собственост  в периметъра на агенцията е довело до неговото тежко състояние в 
момента. Нашите предварителни изчисления показват, че е необходимо около десет милиона 



лева за ремонта му. Да се надяваме, че дотук  съм изпратил четири писма до Министерството 
на финансите, до Агенцията, до всички заинтересовани министерства, МРРБ, за 
осигуряването на тези средства. В очакването на тези средства ние предприемаме мерки, 
свързани с ограничаване движението на едрогабаритни и тежки моторни превозни средства, 
осигурявайки им резервен маршрут. Системата на сигнализация на тези ограничения е 
изпратено за съгласуване в Агенцията по пътищата. Тя трябва да бъде съгласувана за да влезе 
в действие за да има един щадящ режим на ползване на този участък на пътя. Това е 
състоянието на подлеза на “Траката”. Аз многократно съм информирал варненската 
общественост чрез медиите. Те също са течение на предприетото от нас за реалното 
състояние на този участък от пътя. Липсата на ремонт дълги години, дългогодишната му 
експлоатация и свлачищните процеси са довели до това състояние на участъка. Не е наш 
ангажимент, не е по силите на община Варна да задели тези средства дори и да става дума за 
държавния участък. Хайде държавата бездейства ние ще изземем правата й и ще влезем в 
правомощията й. това не ни е по възможностите. Със сигурност знаете това, след като днес 
ще гласувате бюджета. Знаете неговите възможности. 

Другите подлези. Заключваме ги през нощта за ги пазим. Ние не можем да охраняваме 40 
подлеза в града. Стремим се да ги направим по-достъпни в рамките на светлата част на 
денонощието за хората в неравностойно положение, за които вие споменахте. Ако 
собственика на тези подлези във ваше лице има виждане за предоставянето им за ползването 
им от частни фирми, аз приемам вашия въпрос като въпрос и към самите себе си, приемам го 
и като предложение да обсъдим тази тема. Представител на собственика казва дайте да дадем 
подлезите. Няма проблем. Чакам вашето предложение, неговите параметри, ние ще се 
включим с нашите специалисти. Съгласен съм експлоатацията на подлезите ако това ще ги 
направи по-сигурни, по-достъпни, по-полезни за хората за да предприемем тази стъпка и да я 
решим естествено  с решение на общинския съвет. Няма никакъв проблем. Нека да приемем, 
че има такова предложение. Чакам да упражните законодателната си инициатива преди да 
упражните правото си да вземете решение по този въпрос. Лично аз ще ви подкрепя стига да 
се обедим заедно, че е от полза за варненци. И тогава ще бъдем доволни всички. Други 
въпроси? Да пожелая успешна работа защото деня няма да е лек, нито кратък.

 

по точка  втора от дневния ред

ОТНОСНО: Вземане на решение за отреждане на имот, находящ се в гр. Варна, местност 
„Траката”, в близост до резиденция „Евксиноград” за паркова и рекреационна зона, със 
зелени площи за широко обществено ползване и рибарско пристанище.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 40
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
1173-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2, т. 8 и т. 10 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна решава при разработване и приемане на общия устройствен план на 
Варна, имотът с площ от около 93 дка, находящ се в гр. Варна, местност „Траката”, в близост 
до резиденция „Евксиноград” /в който е включено и рибарско селище „Траката”/ да бъде 
отреден за паркова и рекреационна зона, със зелени площи за широко обществено ползване и 
рибарско пристанище.

Възлага на Председателя на Общински съвет - Варна да уведоми ръководството на екипа, 
разработващ ОУП на Варна за  решението на Общинския съвет - Варна.

 



по точка  трета от дневния ред

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

- приемане на отчет за приходите и разходите по Годишния план за приватизация за 2008 г.;

- приемане на Годишен план за приватизация за 2009 г.;

- откриване на приватизационни процедури.

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

Общ брой присъстващи общински съветници – 36
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1174-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема 
„Отчет за изпълнението на Годишния план за приватизация за периода 01.01.2008 г. – 
31.12.2008 г.”, съгласно приложение.

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

1175-3. На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.12 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет 
– Варна приема “Годишен план за приватизация за 2009г.”, съгласно приложение.

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

1176-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за приватизация 
на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ж.к.„Чайка”, №170, предмет на Акт за 
частна общинска собственост №2469/23.12.2002 г. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

1177-3. На основание чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
 „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация и 
със следприватизацаионния контрол, включително процесуално представителство” и свои 
решения № 1176-3(14)/01,02.04.2009 г., № 988-4/11/09,11.12.2008 г. и № 989-
4/11/09,11.12.2008 г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за 
изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ж.к.„Чайка”, №170, предмет на 
Акт за частна общинска собственост №2469/ 23.12.2002г., като възлага на Кмета на Община 
Варна нейното провеждане.

За участие в процедурата да бъдат поканени:

- за изготвяне на анализ на правното състояние Иван Василев Карабоев /правоспособен 
юрист/;

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум  Максим Николов 
Ставрев /лицензиран оценител/. 
/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/

1178-3.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от 



ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за приватизация 
на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Осми приморски полк” №135, 
блок 36, предмет на Акт за частна общинска собственост №2663/21.07.2003г. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

1179-3. На основание чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
„Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация и 
със следприватизацаионния контрол, включително процесуално представителство” и свои 
решения № 1178-3(14)/01,02.04.2009 г., № 988-4/11/09,11.12.2008г. и № 989-
4/11/09,11.12.2008г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за 
изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Осми приморски полк” 
№135, блок 36, предмет на Акт за частна общинска собственост №2663/21.07.2003г., като 
възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане.

За участие в процедурата да бъдат поканени:

- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова Томова /правоспособен 
юрист/;

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум  “Булкарго” ООД 
/лицензиран оценител/. 

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

1180-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за приватизация 
на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Двадесет и седми юли” №66, 
предмет на Акт за частна общинска собственост №1790/15.05.2000г. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/

1181-3. На основание чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
„Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация и 
със следприватизацаионния контрол, включително процесуално представителство”  и свои 
решения № 1180-3(14)/01,02.04.2009 г.,  № 988-4/11/09,11.12.2008г. и № 989-
4/11/09,11.12.2008 г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за 
изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Двадесет и седми юли” 
№66, предмет на Акт за частна общинска собственост №1790/15.05.2000г., като възлага на 
Кмета на Община Варна нейното провеждане.

За участие в нея да бъдат поканени:

- за изготвяне на анализ на правното състояние Иван Василев Карабоев /правоспособен 
юрист/;

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум  “Ренита експерт” 
ЕООД /лицензиран оценител/. 

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

1182-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за приватизация 
на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Мария Луиза” №11 – масивна 
едноетажна сграда, заедно с правото на строеж, предмет на Акт за частна общинска 



собственост №479/13.01.1998г. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

1183-3. На основание чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
„Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация и 
със следприватизацаионния контрол, включително процесуално представителство” и свои 
решения № 1182-3(14)/01,02.04.2009 г., № 988-4/11/09,11.12.2008 г. и № 989-
4/11/09,11.12.2008 г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за 
изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Мария Луиза” №11 – 
масивна едноетажна сграда, заедно с правото на строеж, предмет на Акт за частна общинска 
собственост №479/13.01.1998г., като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане.

За участие в процедурата да бъдат поканени:

- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова Томова /правоспособен 
юрист/;

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум  Стефан Иванов 
Бянов /лицензиран оценител/. 

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

1184-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за приватизация 
на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Мария Луиза” №11 – масивна 
двуетажна сграда, заедно с правото на строеж, предмет на Акт за частна общинска 
собственост №479/13.01.1998г. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/

1185-3. На основание чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
„Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация и 
със следприватизацаионния контрол, включително процесуално представителство”  и свои 
решения № 1184-3(14)/01,02.04.2009 г., № 988-4/11/09,11.12.2008 г. и № 989-
4/11/09,11.12.2008 г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за 
изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Мария Луиза” №11 – 
масивна двуетажна сграда, заедно с правото на строеж, предмет на Акт за частна общинска 
собственост №479/13.01.1998г., като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане.

За участие в процедурата да бъдат поканени:

- за изготвяне на анализ на правното състояние Иван Василев Карабоев /правоспособен 
юрист/;

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум  Петка Димитрова 
Христова /лицензиран оценител/. 

/за – 35, против - 0, въздържали се – 0/

1186-3.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за приватизация 
на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Осми приморски полк” №112, 



предмет на Акт за частна общинска собственост №27/ 03.12.1996г. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/

1187-3. На основание чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
„Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация и 
със следприватизацаионния контрол, включително процесуално представителство” и свои 
решения № 1186-3(14)/01,02.04.2009 г., № 988-4/11/09,11.12.2008 г. и № 989-
4/11/09,11.12.2008 г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за 
изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Осми приморски полк” 
№112, предмет на Акт за частна общинска собственост №27/03.12.1996г., като възлага на 
Кмета на Община Варна нейното провеждане.

За участие в процедурата да бъдат поканени:

- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова Томова /правоспособен 
юрист/;

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум  Пенка Йорданова 
Димитрова /лицензиран оценител/. 

/за – 35, против - 0, въздържали се – 0/

1188-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за приватизация 
на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” блок 47, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 1342/ 13.08.1999г. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

1189-3. На основание чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
„Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация и 
със следприватизацаионния контрол, включително процесуално представителство” и свои 
решения № 1188-3(14)/01,02.04.2009 г., № 988-4/11/09,11.12.2008 г. и № 989-
4/11/09,11.12.2008 г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за 
изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” 
блок 47, предмет на Акт за частна общинска собственост №1342/13.08.1999г., като възлага на 
Кмета на Община Варна нейното провеждане.

За участие в процедурата да бъдат поканени:

- за изготвяне на анализ на правното състояние Иван Василев Карабоев /правоспособен 
юрист/;

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум    ЕТ “МАКЕН – 
Марин Михайлов” /лицензиран оценител/. 

/за – 35, против - 0, въздържали се – 0/

1190-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за приватизация 
на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Овчо поле” № 25, предмет на Акт 
за частна общинска собственост №1787/10.05.2000г. 
/резултати от поименно явно гласуване:



за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/

1191-3. На основание чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
„Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация и 
със следприватизацаионния контрол, включително процесуално представителство” и свои 
решения № 1190-3(14)/01,02.04.2009 г., № 988-4/11/09,11.12.2008 г. и № 989-
4/11/09,11.12.2008 г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за 
изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Овчо поле” №25, предмет 
на Акт за частна общинска собственост №1787/ 10.05.2000г., като възлага на Кмета на 
Община Варна нейното провеждане.

За участие в процедурата да бъдат поканени:

- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова Томова /правоспособен 
юрист/;

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум  “Галакт” ООД 
/лицензиран оценител/. 

/за – 36, против - 0, въздържали се – 0/

по точка  четвърта от дневния ред

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

- приемане на окончателен годишен план и отчет на приходите и разходите по Бюджета на 
Община Варна за 2008 г.;

- приемане на Бюджета на Община Варна за 2009 г. по приходи и разходи съгласно Единна 
бюджетна класификация и приложенията към него; 

- изменение и допълнение на „Наредба за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна”;

- изменение и допълнение на Приложение № 1 към „Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна”; 

- приемане на ново Приложение № 2 към „Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна”; 

- изменение и допълнение към  „Методика за определяне на стартови базисни цени при 
обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти”.

Докл.: д-р Я. СТАНЕВ – Председател ПК „Финанси и бюджет”

Общ брой присъстващи общински съветници – 40
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1192-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 7 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, чл. 8, 
ал. 1, т. 3 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет - Варна изменя свое 
решение № 5305-3/57/19.09.2007 год., както следва:

1. вместо „чл. 47, ал. 1” да се чете „чл. 48, ал. 1” 

2. вместо „50 % от личните доходи за лица с намалена работоспособност над 71 % или 
навършени 75 години” да се чете „50 % от личните доходи за лица с намалена 
работоспособност от 71 % до 90 %.”

След изменението, решение № 5305-3/57/19.09.2007 год. на Общински съвет - Варна 
придобива следния вид:



„На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9303/565/13.09.2007 год., 
Общински съвет-Варна допълва чл. 48, ал. 1 от Приложение № 1 на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна с нова точка 5 със следния текст: 50 % от личните доходи за лица с намалена 
работоспособност от 71 % до 90 %.”

Настоящото решение да се отрази в Приложение № 1 на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна като 
чл. 48, ал. 1 , т. 5.

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

1193-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 7 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1 , т. 7 ЗМСМА, чл. 
8, ал. 1, т. 3 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет - Варна допълва 
чл. 48, ал. 1 от Приложение № 1 на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна с нови точки 6 и 7 със 
следното съдържание:

„точка 6. „40 % от личните доходи за лица с намалена работоспособност над 91 % или 
навършени 75 години.

точка 7.  „Месечната такса на лицата с над 71 % трайно намалена работоспособност 
или навършени 75 години, ползващи услугите в системата на домашния социален 
патронаж, се редуцира така, че остатъкът от личните месечни доходи на лицето след 
заплащането на таксата, не може да бъде в размер, по-малък от 120 лв.”
         /резултати от поименно явно гласуване:
         за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

1194-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 7 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1 , т. 7 ЗМСМА и чл. 
8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет - Варна допълва чл. 48 от 
Приложение № 1 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна с нова алинея 2 със следното съдържание:

„Чл. 48, ал. 2. Лицата с над 71 % ТНР, получаващи единствено социална пенсия за 
инвалидност, ползващи услугите в системата на домашния социален патронаж, се 
освобождават от заплащане на месечна такса.”

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

1195-4. На основание чл. 79 АПК, чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и  чл. 
9 от ЗМДТ  и по предложение от Кмета на Община Варна с вх. № OС-9-9302/4/12.01.2009 г., 
Общински съвет – Варна изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна /НОАМТЦУТОВ/ 
в частта на Глава ІІ, Раздел І,  както следва:

1. В чл. 20 се създава нова ал. 6:

“(6) За 2009 г. първата вноска за такса битови отпадъци се внася в срок от 1 март до 30 
април.”

2. Създава нова ал. 7

“(7) За 2009 г. на предплатилите за цялата година в срока по ал. 6 се прави отстъпка 5 на сто.”

         /резултати от поименно явно гласуване:



         за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

1196-4. 1. На основание чл. 79 АПК, чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и 
чл.9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-9-9302/51/26.03.2009 
г., Общински съвет Варна приема изменения и допълнения в Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, 
съгласно Приложение 1.

   2. На основание чл. 79 АПК, чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл.9 от 
ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-9-9302/51/26.03.2009 г., 
Общински съвет - Варна приема изменения и допълнения в Приложение 1 към Наредбата за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Варна, съгласно Приложение 2.

 3. На основание чл. 79 АПК, чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл.9 от 
ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-9-9302/51/26.03.2009 г., 
Общински съвет - Варна отменя Приложение 2 към Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
приема ново Приложение 2 към същата, съгласно Приложение 3.

         /резултати от поименно явно гласуване:
         за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

1197-4.  На основание чл. 79 АПК, чл. 21, ал. 1, т.23 и чл. 17, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, 
ал.2 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-9-
9302/26/30.03.2009 г., Общински съвет - Варна изменя и допълва  „Методика за 
определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на 
общински нежилищни имоти”, както следва: 

Наименованието на същата става: Методика за определяне на стартови базисни цени 
при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем 
на нежилищни имоти и вещи- общинска собственост.
Изменя се текста на чл. 2, т. 2.1, като след изменението т. 2.1 става със следния текст: 
“Стартови базисни наемни цени, при отдаване под наем чрез публичен търг или публично 
оповестен конкурс на нежилищни имоти-частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 
1 и ал. 2 от ЗОС.”

Изменя се текста на чл. 4, ал. 1, като след изменението чл. 4, ал. 1 става със следния текст: 
“Стартовата месечна базисна наемна цена /СМБНЦ/ за отдаване на застроени общински 
нежилищни имоти под наем, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, се 
определя по следната формула:

СМБНЦ = S (Пл. х БНЦ х Кз х Кк) , където

Пл. - площ на имота в зависимост от функционалното му предназначение, {кв.м.};

БНЦ - базисна наемна цена, {лв/кв.м.};

Кз - коефициент за зона (Приложение Nо 1)

Кк - коефициент за конструкция (Приложение Nо 1).”

Изменя се текста на чл. 9, ал. 1, като след изменението чл. 9, ал. 1 става със следния текст: 
“Базисната месечна наемна цена за общински имоти, отдадени под наем чрез публичен търг 
или публично оповестен конкурс за денонощно охраняеми паркинги се изчислява в 
зависимост от броя обособени паркоместа и зоната, в която е разположен паркинга.”

Изменя се текста на чл. 2 т. 2.3,  като след изменението чл. 2 т. 2.3 става със следния текст: 
“Базисни наемни цени на имоти или части от тях, отдавани на юридически лица с 
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нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, или търговски дружества, 
съгласно чл. 14, ал. 6 от ЗОС.”

Изменя се текста на чл. 3, като след изменението чл. 3 става със следния текст: 

“чл. 3, ал.1: Месечните базисни наемни цени на застроени имоти и вещи (павилиони и 
модули), частна общинска собственост, се определят в лева за 1кв.м. полезна площ, в 
зависимост от функционалното предназначение както следва:

Nо Вид: БНЦ{лв/к
в.м.} 

1. Помещения за търговска дейност (магазин). 4,20 

2 Помещения за закусвални, сладкарници, снек-бар и др.подобни 5,00 

3 Помещения за ресторанти, барове, дискотеки 8,00 

4 Помещения за производство и услуги 1,60 

5 
Помещения за административни услуги (офиси, представителства, 
Адвокатски кантори; Кантори за недвижими имоти; Туристически бюра и 
др.) 

4,20 

6 Помещения използвани за складове 1,10 

7 Помещения за офиси за банки, застрахователни компании и др.подобни 10,60 

8 Помещения за частни лекарски и зъболекарски кабинети 2,20 

9 Помещения за хазартни игри /казино, бинго зала и др./ 16,00 

10 Помещения за гаражи 1.70 

11 Помощни помещения (коридори, санитарни възли, сервизни помещения и 
др.) 0.55 

Чл. 3 ал. 2  Месечните базисни наемни цени на вещи, частна общинска собственост, без 
посочените в ал.1 (павилиони и модули), се определят от лицензиран оценител.”

Изменя се текста на чл. 6,  като след изменението чл. 6 става със следния текст: “Базисни 
наемни цени на незастроени общински имоти, отдавани под наем чрез публичен търг или 
публично оповестен конкурс и за незастроени обслужващи площи: 0,31 лв/кв. м.”
Изменя се текста на чл. 7, ал. 1 като след изменението чл. 7, ал. 1 става със следния текст: 
“Стартовата месечна базисна наемна цена /СМБНЦ/ за отдаване на незастроени общински 
имоти и вещи-общинска собственост под наем, чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс и за незастроени обслужващи площи по чл. 6, се определя по следната формула:

СМБНЦ = Пл. х БНЦ х Кз , където



Пл. - площ на имота, {кв.м.};

БНЦ - базисна наемна цена, съгласно чл.6 {лв/кв.м.};

Кз - коефициент за зона (Приложение Nо 1).” 

Изменя се текста на чл. 8,  като след изменението чл. 8 става със следния текст: 

“Чл. 8 В посочените базисни наемни цени по чл. 5 и чл. 6 не се включва Данък добавена 
стойност, съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС.

Изменя се текста на чл. 10, ал. 1 като след изменението чл.10, ал. 1 става със следния текст: 
“Чл. 10 ал. 1 Отдаването под наем на имоти или части от тях – общинска собственост на 
юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, и на 
търговски дружества, съгласно чл. 14, ал.6 от ЗОС, се извършва на база разпоредбите на 
НРПУРОИ, приета с решение на Общински съвет- Варна.”

Изменя се текста на чл. 11, ал. 1 като след изменението чл.11, ал. 1 става със следния текст: 
“Чл. 11 ал. 1 Отдаването под наем на помещения за нуждите на местните ръководства на 
политическите партии и синдикални организации съгласно чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от ЗОС се 
извършва на основание НРПУРОИ, приета с решение на Общински съвет- Варна.”

Изменя се текста на чл. 13, като след изменението чл.13, става със следния текст: 
“Чл. 13. Стартовите базисни наемни цени (СБНЦ), при отдаване под наем на общински земи 
за земеделско производство се определят в зависимост от вида и категорията на земята, както 
следва:

(1) НИВИ

1.1.При неполивни условия – годишни стартови базисни наемни цени:

Категория 
земя I II ІІІ IV V VІ VIІ VIІІ ІХ Х

ГСБНЦ – 
лв/дка 16,00 14,50 13,20 12,00 10,80 9,70 8,70 7,80 7,00 6,30”

Изменя се текста на чл. 15, като след изменението чл.15, става със следния текст: 

“Чл. 15. Базисните наемни цени за ползване на залите в сградата на Община Варна се 
определят за един астрономически час, както следва:

Nо Зала Цена за един астрономически час, [лв] с ДДС

1 Зала “Пленарна” 180

2 Зала “Варна” 144

3 Зала Nо 37 96”

Изменя се текста на чл. 16, като след изменението чл.16, става със следния текст: 
“Чл. 16 (1) „Наемните цени за ползване на залите в сградата на Младежки дом се определят 
за един астрономически час с включен ДДС, както следва:

Зали в “Младежки дом” в кв.м. Наем за един 
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астрономически час в 
делнични дни в лева 

Зала №12 80

Зала №13   100

Зала №1    120

Зала Концертна  140

Забележка: Услугите сценично осветление и озвучаване  по време на представления  се 
заплащат допълнително, както следва:

1.Осветление – за представление

 – 8 театрални прожектора; -  3 ултравиолетови осветителни тела; 12 цветни  плаки за 
прожектор  -  55лв.

2.Озвучаване -  за представление 

 - статичен микрофон “Phonic” – 3.50лв/бр.

 - безжичен микрофон – 10лв./бр.

 -CD плейър “JVC”; двукасетъчен дек”Technics”; смесителен пулт”Phonic”; усилвател 
“Phonic” ; 4 бр. тонколони/1500W/  -  55лв.

3.Използване на мултимедиен проектор – 25лв./час

4.Използване на видео и DVD за прожекция или мултимедийна презентация – 12лв/час

 (2) За мероприятия на политически партии цените на залите и услугите се намаляват с 50 %;

(3) Формации, които провеждат дългосрочен тренировъчен или обучителен процес с деца и 
младежи и участват безплатно в прояви на Община Варна, заплащат 10% от цените на залите, 
включително при провеждане на концерти или представления в Младежки дом, като нямат 
право да продават входни билети.

(4) Залите се предоствят безплатно за:

- мероприятия на Община Варна, Общински съвет, училища, детски градини, Общински 
детски комплекс;

- формации, които работят с деца в неравностойно положение.”

Изменя се текста на чл. 18, като след изменението чл.18, става със следния текст: 
“Чл. 18. За търговски обекти, разположени на територията на учебни заведения, отдадени 
под наем чрез търг или конкурс, наем не се дължи за официално обявените от МОН 
ваканции.”

Изменя се текста на чл. 18 А, ал. (1), като след изменението чл. 18 А, ал. (1), става със 
следния текст: 
“Чл. 18 А (1) За обекти, отдадени под наем чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс, разположени на територията на учебни и детски заведения, се определя базисна 
наемна цена на 1 /един/ започнат астрономически час, както следва:

Зали в училища, 
детски градини и 

Наем за един 
астрономически 

Наем за един 
астрономически 

Наем за един 
астрономически 



обслужващи звена в 
кв.м.

час в делнични 
дни в лева

час в празнични 
дни в лева

час за външни 
организации и 
клубове в лева

до 60 6 7 14

60-100 8 11 25

101-120 10 13 25

121-160 12 15 25

161-200 14 17 25

201-220 16 19 35

221-250 18 21 35

251-280 20 23 35 

281-300 22 25 35

Забележка: Клубове и организации, които не развиват дейността си на територията на 
община Варна да се считат за външни. 

(2) Базисните наемни цени за ползване на залите в сградата на НАОП „Николай Коперник”  
се определят за един астономически час, както следва:

зала Планетариум /80 места/ - 100 лв./астрономически час;

зала Аудитория /100 места/ - 100 лв./астрономически час;

зала Лекционна /20 места/ - 20 лв./астрономически час.”

Изменя се текста на чл. 19, като след изменението чл. 19, става със следния текст: 
“Определената след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс наемна 
цена не се коригира с официалния индекс за инфлация за страната до момента, в който 
тръжната цена се окаже по-ниска от СМБНЦ, изчислена по настоящата методика.”

Отменя се чл. 20. 
Чл. 21 става чл. 20.
Чл. 22 става чл. 21.
/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 

1198-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 от Закона за 
общинските бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9302/29/06.03.2009 г., Общински съвет - Варна приема окончателен годишен  план и отчет на 
приходите по бюджета за 2008 г. 

                                                                   План 31.12. 08 г.       Отчет 31.12. 08 г. 



                                                                            /в лева/                     /в лева/
П Р И Х О Д И                                        218 577 356                  215 829 433
взаимоотношения с ЦБ                               85 252 674                      85 225 107 

трансфери                                                      2 750 702                     2 750 702 

местни (данъчни и неданъчни)                  108 278 413                 108 278 413 

безлихв. заем м/у бюдж. и извънб. с/ки                                                 -591 400 

операции с финансови активи и пасиви       22 295 567                   20 166 611    

в т.ч.:

* разх. за придоб. дял., акции, съучастия               -50 094                   -50 094 

* получ. дългоср. заеми от др. банки                14 436 978              13 368 655 

* погашения общ. ценни книжа                         -3 764 973              -3 764 973 

* друго финансиране (финансов лизинг)           1 842 069                 1 842 069 

* остатък по с/ки в лв. от предх. период            9 831 587                 9 831 587 

* наличност в лв. по с/ка в края                                                          -1 060 633

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

1199-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 от Закона за 
общинските бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9302/29/06.03.2009г., Общински съвет - Варна приема окончателен план и отчет за 
изпълнение на разходите по Бюджет 2008 година по функции:

План 31.12. 08 г.       Отчет 31.12. 08 г. 
                                                                            /в лева/                     в /лева/
     Р А З Х О Д И                                           218 577 356              215 829 433
     І.     ИЗО                                                        16 689 747                  16 688 314

     ІІ.    Отбрана и сигурност                              3 057 020                    2 654 202 

     ІІІ.   Образование                                        74 322 837                  73 655 615 

     ІV.   Здравеопазване                                   14 494 620                  14 494 620 

     V.    Социални дейности                              10 858 076                  10 903 889 

   VІ.   БКС                                                          41 693 390                 39 984 873 

     VІІ.  Култура                                                 14 495 248                  14 495 248 

    VІІІ. Икономически услуги                            41 067 921                  41 054 175 

     ІХ.   Лихви                                                      1 898 497                    1 898 497 

/резултати от поименно явно гласуване:
         за – 37, против – 2, въздържали се – 1, отсъстват – 11/

1200-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 от Закона за 
общинските бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на 



Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9302/29/06.03.2009 г., Общински съвет - Варна одобрява отчет на разходите по 
инвестиционната програма на Община Варна в размер на 49 476 848 лв., в т.ч. разходи от 
банков заем - 13 347 009 лв., облигационен заем – 318 996 лв., съгласно приложение.

/резултати от поименно явно гласуване:
         за – 37, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 12/

1201-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 от Закона за 
общинските бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9302/29/06.03.2009г.,,

Общински съвет - Варна одобрява преходен остатък за 2008 г. в размер на 1 060 633 лв., 
съгласно приложение, в т. ч.:

- държавни дейности 905 800 лв., от които за: 

• функция “Образование” - 667 222 лв.; 
• функция “Отбрана и сигурност” - 238 578 лв. 

- местни дейности 154 833 лв., от които за:

• функция “Социални дейности и жилищна политика” – 120 000 лв., дейност “Център за 
настаняване на деца с увреждания от семеен тип”-дарение  “Уницеф” 

• функция “Отбрна и сигурност” – 13 187 лв. 
•  преходен остатък от банков заем 2008 г. – 21 646 лв. 

/резултати от поименно явно гласуване:
         за – 38, против – 2, въздържали се – 1, отсъстват – 10/

1202-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 от Закона за 
общинските бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9302/29/06.03.2009г., Общински  съвет – Варна приема отчет за целеви разходи :

-    Отчет за разходите по чл. 66 ал.1 от ЗМДТ /план сметка Чистота/

     за 2008 год. – 18 585 220 лв. и преходен остатък 1 468 460 лв.    

-    Други дейности по култура /междунар. и местни  прояви/ - 2 975 875 лв.

-    Социална програма на Община Варна – 1 734 480 лв.

-    Помощи по решения на Общински съвет : 

     за погребения – 5 844 лв., 

     за социално – битови нужди  и лечение на граждани – 279 870 лв. 

     за деца сираци – 16 800 лв.

     за деца на загинали полицаи – 15 600 лв.

/резултати от поименно явно гласуване:
            за – 36, против – 2, въздържали се – 2, отсъстват – 11/ 

1203-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 от Закона за 
общинските бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на 



Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9302/29/06.03.2009г., Общински  съвет – Варна приема отчет за извънбюджетните фондове и 
сметки за 2008 г., съгласно приложение:

    91% Специален фонд за инвестиции и ДМА

    План                                                                                        2 698 744

    Отчет                                                                                         949 933

    Остатък 31.12.2008 г.                                                            1 748 811

    9% Фонд за покриване на разходите за приватизация

     План                                                                                          286 328

     Отчет                                                                                        229 322

     Остатък 31.12.2008 г.                                                               57 006 

/резултати от поименно явно гласуване:
         за – 34, против – 2, въздържали се – 2, отсъстват – 13/

1204-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 от Закона за 
общинските бюджети, чл. 9 от Закона за общинския дълг, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за 
условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-9-9302/29/06.03.2009 г., Общински  съвет – Варна приема отчет за 
състоянието на общинския дълг за 2008 г., съгласно приложение. 

/резултати от поименно явно гласуване:
         за – 36, против – 4, въздържали се – 1, отсъстват – 10/

1205-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и чл. 12 от 
Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2009/ДВ бр. 110 от 30.12.2008 год., в сила от 01.01.2009/, ПМС  № 
27 от 9.02. 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 
год. /ДВ бр. 13 от 17.02.2009 год./ и Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9302/31/06.03.2009 г.,  Общински съвет - Варна:

І. Приема бюджета на Община Варна за 2009 г., съгласно Единната бюджетна 
класификация, както следва:
                                                                               (в лв.)

1. ПРИХОДИ      -        ВСИЧКО                 200 900 000   /Пр. 1/ в т.ч.:

* Приходи за делегирани от държавата дейности      81 284 841   в т.ч.:
- Обща субсидия за държавни дейности           80 179 041 лв.

Преходен остатък от 2008 г. за делегирани държавни дейности- 905 800  в т.ч.:

* остатък в лева по сметки                           439 832 лв.

* остатък в лева  по валутни сметки           465 968 лв.

- Данъчни и неданъчни приходи от делегирани държавни дейности /наеми  и образователни 
услуги /                                                     200 000 лв.

*  Приходи за местни дейности и дофинансиране



    на държавни дейности    в лв.                   119 615 159 
- Данъчни приходи                                              48 130 000

- Неданъчни приходи                                          56 439 003

- Получени трансфери (субсидии) от ЦБ              5 827 400   

           в т.ч.: * обща изравнит. субсидия            2 364 300 

                      * целева капиталова                 

                 (за екологични обекти и 

                 ремонт на общ. пътища)                    3 463 100 

- Временни безлихвени заеми  между бюджетни и

 извънбюджетни сметки                                  / - 13 670 161 /

- Заеми от банки                                                   30 329 884

- Погашения на Общински ценни книжа         /  -3 765 000  /

- Финансов лизинг                                             / - 3 830 800 /

- Наличност в касата на 01.01.2009 г.                     154 833 

2.  РАЗХОДИ            ВСИЧКО           200 900 000     (Пр. 2) в т.ч.:

I. РАЗХОДИ БЕЗ РЕЗЕРВ /държавни и местни/    192 532 426 
                                             /съгласно чл. 17 от ЗДБРБ за 2009 г./

II.РЕЗЕРВ / държавни и местни дейности /              8 367 574 
 в т.ч.:

*Резерв 10 % нелихвени разходи и трансфери   от държавни 
дейности                                                                      -    8 017 904 

* Резерв  10 %  от местни дейности                           -      349 670 
• Разходи за държавни дейности                     -  81 284 841 

 в т.ч.:

                                                             100 %                90 %              10 %

а/ обща субсидия за ДД                   80 179 041      72 161 137      8 017 904

б/ преходен остатък - 2008 г.              905 800           905 800

в/ разходи от собствени приходи        200 000           200 000          

• Разходи за местни дейности  и  дофинансиране на ДД – 119 615 159 

в т.ч.:  

-  за местни дейности                                113 794 773

- дофинансиране от местни приходи           5 820 386

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 30, против – 11, въздържали се – 1, отсъстват – 9/

ІІ. Приема разходите по функции                    200 900 000   /Пр. № 3/
в т.ч. 

- Ф-я Общи държавни служби                                15 874 000



- Ф-я Отбрана и сигурност                                        3 062 000 

- Ф-я Образование                                                   69 441 000

- Ф-я Здравеопазване                                              14 533 000 

- Ф-я Социално осигур. и подпомагане                    9 094 000 

- Ф-я БКС                                                                  57 862 000 

- Ф-я Почивно дело и култура                                  7 618 000 

- Ф-я Икономически дейности                                21 783 000 

- Ф-я Други некласифицирани                                  1 633 000

ІІІ.    Приема  разходи по дейности:
- дейност Общинска администрация: Община,

райони и кметства с населени места  /Пр. № 5 /  15 423 800

- д-ст ”Др. дейности по икономика”/Пр. № 6/      13 268 600

- дейност  Чистота    /Пр. №  7/                            21 039 000 

- дейност Озеленяване                                           1 700 000 

- дейност Транспорт   /Пр. №  9/                            7 400 000 

- Експлоатация, поддръжка и ремонт на улично 

осветление                                                             1 300 000

- Проектиране и планиране - /АГУП/                       500 000  

- д. 606 “Пътища текущ, среден ремонт, проектиране и  строителство на улична мрежа”  /Пр. 
№ 8/ 
                                                                              20 705 000

Общински съвет – Варна приема следното  изменение и допълнение в Приложение № 8 
от проекта за Бюджет на Община Варна за 2009 г.:
Общински съвет – Варна решава сумата от 250 хлв. /двеста и петдесет/ хиляди лева за 
проекти по отношение на инфраструктурата за публично-частно партньорство за улици 
да бъде включена в заложените средства за изграждане, ремонт и поддържане на улична 
мрежа /рехабилитация/ – 5 000 000 лв. /пет милиона лева/, дейност 606, § 10-20.
- д. 629 ”Др.д-сти БКС”- капиталова програма      9 574 000   

                /Приложение № 4/

- д. 759  ”Други д-сти по култура“ /Пр. № 13/        1 395 000

Международни и местни културни прояви

- Обекти,финансирани от нов банков заем /Пр. № 15/       15 000 000

ІV.     Приема Инвестиционна програма /Пр. № 4/       38 535 940    
-   от целева капиталова субсидия                                    3 463 100

-   от местни приходи                                                       18 982 871

-   от банкови заеми                                                         16 089 969 

 в т.ч.:  1 089 969 лв. преходен остатък от банков заем - 2007 г., Общински съвет – Варна  
приема със същия да се финансира обект от инвестиционната програма Спортен комплекс 
“Младост”    



         Общински съвет – Варна приема следното изменение и допълнение в Приложение 
№ 4 от проекта за Бюджет на Община Варна за 2009 г.:
Общински съвет – Варна решава предложените средства за  проект на Център 
водолечение към МБАЛ „Св. Марина” в размер на 175 хлв. /сто седемдесет и пет/ 
хиляди лева да бъдат прехвърлени за МБАЛ „Св. Анна” за закупуване на медицинска 
апаратура.                             
V.      Приема численост на персонала и средства за  работна заплата по функции и 
дейности   /Пр. № 10/

VІ.     Утвърждава списък на длъжностите с право на транспортни разходи съгласно чл. 
30 от ПМС №  27 от  2009 г.  (Пр. 12) 
VII.   Приема лимит на целеви разходи по Бюджет 2009 г. : 
*   социално-битови разходи в размер на

 3 % от начислените трудови възнаграждения

 за всички служители по функции и дейности;

*   представителни разходи  (Пр. 11); 

*   за Социална програма  д.559 /Пр.№ 16/         2 987 000   

Общински съвет – Варна приема следното  изменение и допълнение в Приложение № 16 
от проекта за Бюджет на Община Варна за 2009 г.: 
- сумата по т. 12 – Обществена трапезаия - да стане 51 300 лв. - за обслужване на 75 
души, със средна стойност на храноден 1.90 лв. за едно лице, а остатъка да се прехвърли 
към т. 1 на същото направление – „Домашен социален патронаж” за осигуряване на 
топла храна на 475 души при средна стойност на храноден 1.90 лв. 
*   за помощи за лечение на граждани                    250 000

      и социално слаби по решение на ОбС                                     

*    за погребения на соц. слаби и бездомни                6 000

*    за подпомагане на деца на загинали полицаи    15 000

VІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от Закона за 
общинските бюджети и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9302/31/06.03.2009г., Общински съвет Варна приема извънбюджетната план–сметка по 
фонд Приватизация за 2009 г. /Пр. № 14/,     в т.ч.:      
                                                                  91 %                           9 % 
                           Приходи                    2 400 000 лв.                 121 410 лв.

                           Разходи                     1 665 000 лв.                 110 000 лв.

                           Остатък                        735 000 лв.                   11 410 лв.

IХ.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 и ал. 7, чл. 12 от 
Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2009/ДВ бр. 110 от 30.12.2008 год., в сила от 01.01.2009 г./, ПМС  
№ 27 от 9.02.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 
год. /ДВ бр. 13 от 17.02.2009 год./ и Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9302/31/06.03.2009 г.,  Общински съвет - Варна приема разпределение на преходния 
остатък от 2008 г. за държавни и за местни  дейности    в    размер на                     



        1 060 633 лв
в т.ч.:  за Държавни Дейности                                                                905 800  
в т.ч.:                                 * Ф-я Образование                                          667 222 

                                           * Ф-я Отбрана и сигурност                             238 578 

за Местни Дейности                                                                                 154 833   
в т.ч.:                                  

   * ф-я “Социални грижи”, дейност ”Център за настаняване на деца с    увреждания от 
семеен  тип“ - дарение от Уницеф                                                                             120 000 

   * ф-я “Отбрана и сигурност “                                             13 187 

   * преходен остатък от банков заем  от 2008 г.                 21 646 

X. Общински съвет – Варна утвърждава средства по бюджет - 2009 г., за ф-я Образование, по 
училища на делегирани бюджети в размер на 2 284 962 лв., в т.ч. :

• от преходен остатък                                                    677 222 лв. 
• дофинансиране  на   ДД                                           1 607 740 лв. 

 XI. Общински съвет – Варна дава съгласие да се изплащат стипендии на сираци и 
полусираци до и над 18 годишна възраст без лични доходи в СУПЦ “Анастасия д-р 
Железкова” в размер на 55 лв. месечно на дете.

ХII.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3 , чл.4, ал.1, чл. 17, ал. 1 и чл. 19 от 
Закона за общинския дълг и чл. 26 отНаредбата за условия и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община 
Варна, във връзка с чл.11, ал. 1 , т. 5, ал. 7 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/31/06.03.2009 г.,  Общински 
съвет Варна: 

1. Дава съгласие за финансиране на инвестиционни обекти на територията на община 
Варна чрез банков заем в размер на   15 000 000 лв.  /Приложение № 15/ 

2. Възлага на Кмета на община Варна да проведе процедура по ЗОП за избор на 
изпълнител на обществена поръчка за избор на финансова институция за отпускане на 
заем със следните параметри: 

• Размер на заема – 15 000 000 лева с ДДС 
• Обезпечение на заема – собствени приходи на община Варна за срока на действие на 

заема 
• Срок на заема – 8 г. 
• Гратисен период – 2 година 
• Максимален лихвен процент –  до 8,5 % 
• Такса за управление на заема – до 1% 
• Такса ангажимент – до 0.5 % върху неусвоената част от заема. 

/резултати от поименно явно гласуване:
         за – 33, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 14/

1206-4.   На основание  чл. 36 от „Правилник за организацията и дейността на Общинския 
съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава проекта за решение от ПК „Финанси и бюджет” относно 
даване на съгласие за финансиране на проект “Реконструкция на инфраструктурните 
съоръжения от уличното осветление и въвеждане на Система за автоматично управление на 
уличното осветление на територията на община Варна” чрез финансов лизинг в размер до 



16 000 000 лв. без ДДС, да бъде върнат за доразглеждане в постоянните комисии на 
Общинския съвет и да се обсъди на следващо заседание на Общинския съвет. 
/за – 20, против – 6, въздържали се – 1/

1207-4.   На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  чл. 19 от Закона за общинския дълг, във връзка 
с чл. 11, ал. 1, т. 5, ал. 7 и чл. 12 от Закон за общинските бюджети Общински съвет – Варна:

1. Дава съгласие за мостово финансиране на проект № 58-131-82-82   “Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна 
програма “Околна среда 2007-2013 г.”, по процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 
(договор № 58-131- C082) чрез банков заем (кредитна линия) в размер на  3 836 000 лв. 

2. Възлага на Кмета на Община Варна да проведе процедура по ЗОП за избор на 
финансова институция за отпускане на кредит със следните параметри:

• Валута – в лева; 
• Размер на заема  - 3 836 000.00 лв.; 
• срок на усвояване – 31.12.2009 г.; 
• гратисен период – 1 година 
• срок на погасяване на кредита – 2 г.; 
• обезпечаване  на заема – собствени приходи на Община Варна; 
• лихвен процент – до 8,5 % 
• такса  ангажимент – до 0,5% 
• Такса за управление на заема – до 1% 

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

1208-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  чл. 19а от Закона за 
общинския дълг, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/31/06.03.2009г., 
Общински съвет – Варна:

1. Дава съгласие Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по силата на който да поеме 
краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: BG161PO001/2.1-
02/2007/014 „Рехабилитация на пътни отсечки в Община Варна”, съфинансиране 
от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година, Приоритетна ос 2: 
Регионална и местна достъпност, Операция 2.1 Регионална и местна пътна 
инфраструктура;  Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO001/2.1-02/2007 „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез 
рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа” в рамките на договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/2.1-02/2007/012, при 
следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 2 400 000 лв. (два милиона и четиристотин 
хиляди лева); 

• Валута на дълга – лева; 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем; 
• Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване – до 10 месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване.



- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG161PO001/2.1-02/2007/012.

• Максимален лихвен процент – до 8,205%  
• Такса ангажимент – до 0,5% 
• Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху  вземанията на Община Варна по Договор за 
безвъзмездна помощ  № BG161PO001/2.1-02/2007/012,  сключен с Договарящия 
орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 год.

- Учредяване на залог върху  собствените приходи на Община Варна по чл. 6, 
т.1 от Закона за общинския дълг  и  върху общата изравнителна субсидия за 
местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви искането за кредит, 
да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише  
договора за кредит и договорите за залог, както  и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на Решението по т.1. 

 /резултати от поименно явно гласуване:
         за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

1209-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и       чл. 19а от Закона 
за общинския дълг, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на 
Община Варна  и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9302/31/06.03.2009г., Общински съвет Варна: 

1. Дава съгласие Община - Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по силата, на който да поеме 
дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Бъдеще за нашите деца - 
пълно енергийно саниране на детските заведения на територията на Община 
Варна”, финансиран от Оперативна програма „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” (2007 - 
2013), приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа 
за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна 
инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” (договор 
№ BG161PO001/1.1-01/2007/031), при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 2 927 428 лв. (два милиона деветстотин 
двадесет и седем хиляди четиристотин двадесет и осем лева); 

• Валута на дълга – лева 
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 
• Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия 
орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-
01/2007/031 от 03.02.2009 г.; 

• - Максимален лихвен процент – до 8,205 % 
• - такси ангажимент   - 0,5 % 
• Начин на обезпечение на кредита: 



- Учредяване на залог върху вземанията на Община - Варна по Договор за 
безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/031 от 03.02.2009 г., сключен 
с Управляващия орган на съответната Оперативна програма,  и 

- Учредяване на залог върху собствените приходи на Община Варна по член 6, 
т.1 от Закона за общинския дълг  и  върху общата изравнителна субсидия за 
местни дейности по чл.34, ал.1, т.3 от Закона за общинските бюджети;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви искането за кредит, 
да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише  
договора за кредит и договорите за залог, както  и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1. 

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

1210-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  чл. 19а от Закона за 
общинския дълг, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/31/06.03.2009г., 
Общински съвет Варна:

1. Дава съгласие Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по силата на който да поеме 
дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: BG161PO001/1.1-01/2007/046 
„Музеите на Варна – ремонт и модернизация”, финансиран от Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007-2013 година, Приоритетна ос 1: Устойчиво и итгегрирано 
градско развитие, Операция 1.1 Социална инфраструктура;  Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща 
за развитието на устойчиви градски ареали” в рамките на договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007/046, при следните основни 
параметри:

• Максимален размер на дълга – 3 002 363 лв. (три милиона две хиляди триста 
шестдесет и три лева); 

• Валута на дълга – лева; 
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 
• Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване – до 24 месеца, поетапно, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 
такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия 
орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-
01/2007/046.

• Максимален лихвен процент – до 8,205%  
• Такса ангажимент – до 0,5% 
• Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху  вземанията на Община Варна по Договор за безвъзмездна 
помощ  № BG161PO001/1.1-01/2007/046,  сключен с Договарящия орган на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 год.,  и 

- Учредяване на залог върху  собствените приходи на Община Варна по чл. 6, т. 1 от 



Закона за общинския дълг  и  върху общата изравнителна субсидия за местни 
дейности по чл.34, ал.1, т.3 от Закона за общинските бюджети;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви искането за кредит, да го 
подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише  договора за 
кредит и договорите за залог, както  и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на Решението по т.1. 

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

1211-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  чл. 19а от Закона за 
общинския дълг, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/31/06.03.2009г.,, 
Общински съвет – Варна:

1. Дава съгласие Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по силата на който да поеме 
дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Ремонт на Социален учебно-
професионален център “Анастасия Д-р Железкова” гр. Варна», в рамките на Схема 
BG161РО001/1.1-01/2007, Приоритетна ос 1: «Устойчиво и интегрирано градско развитие», 
Операция 1.1: «Социална инфраструктура» на ОП «Регионално развитие 2007 – 2013 год.». в 
рамките на договор BG161PO001/1.1-01/2007/036, при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга – 2 095 770 лв. (два милиона деветдесет и пет хиляди 
седемстотин и седемдесет  лева); 

• Валута на дълга – лева; 
• Вид на дълга – дългосрочен, поет с договор за общински заем; 
• Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване – до 24 месеца, поетапно, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 
такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия 
орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-
01/2007/036.

• Максимален лихвен процент – до 8,205%  
• Такса ангажимент – до 0,5% 
• Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху  вземанията на Община Варна по Договор за безвъзмездна 
помощ  № BG161PO001/1.1-01/2007/036,  сключен с Договарящия орган на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 год.

- Учредяване на залог върху  собствените приходи на Община Варна по чл. 6, т. 1 от 
Закона за общинския дълг  и  върху общата изравнителна субсидия за местни 
дейности по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви искането за кредит, да го 
подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише  договора за 
кредит и договорите за залог, както  и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на Решението по т.1.” 

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



1212-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 и ал. 7 и чл. 12, 
чл. 24, т. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2009 г.  /ДВ бр. 110 от 30.12.2008 год., в сила от 
01.01.2009 г./, ПМС  № 27 от 9.02. 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на 
Република България и  за 2009 год. /ДВ бр. 13 от 17.02.2009 год./ и Наредбата за условията и 
реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-9-9302/31/06.03.2009 г.,  Общински съвет - Варна дава съгласие при възникнал 
временен недостиг на средства в процеса на изпълнение на общинския бюджет Община 
Варна да ползва заемообразно средства от извънбюджетната сметки.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 7, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

1213-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 17 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2009 г./ДВ бр. 110 от 30.12.2008 год., в сила от 
01.01.2009 г./, писмо № ФО-2 /11.02.2009 г.от Министерство на финансите и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/31/06.03.2009 г.,  Общински съвет - Варна 
приема разходите за делегираните държавни дейности да се извършват в размер  на 90 % по 
бюджета на Община Варна за 2009 г. и утвърждава резерв от 10 %, съгласно приложение за 
разпределение. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против – 1, въздържали се – 6, отсъстват – 18/

1214-4.   На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМАи чл. 24 от Закона за 
общинските бюджети и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9302/31/06.03.2009 г., Общински съвет - Варна дава съгласие при възникнала необходимост 
да се осигуряват заемообразно средства за осъществяване на одобрени проекти от бюджета 
на Община Варна и извън бюджетните сметки до възстановяването на разходите. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против – 7, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

1215-4.   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 15 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2009 г. /ДВ бр. 110 от 30.12.2008 год., в сила от 01.01.2009 г./ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/31/06.03.2009 г., Общински съвет 
- Варна определя при изпълнението на бюджета да се съблюдават следните приоритети:

     - за обслужване на общинския дълг;

     - за заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии медикаменти;

     - за храна, отопление, осветление, както и издръжка за детски градини, социални и 
здравни заведения.

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

1216-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1  и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 
2 и чл. 28 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2009 г. /ДВ бр. 110 от 30.12.2008 год., в сила от 
01.01.2009 г./, ПМС  № 27 от 09.02. 2009 г. и Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9302/31/06.03.2009 г.,  Общински съвет -Варна възлага на Кмета на Община Варна:



  *        Да определи конкретните права и задължения на второстепенните   разпоредители с 
бюджетни кредити;

  *        Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при 
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за 
финансово управление и контрол;

  *  Да предоставя средства по единни разходни стандарти съгласно одобрената формула на 
училищата на делегиран бюджет, в срок до 7 работни дни от получаването им от 
Републиканския бюджет;

  * Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите средства по писма на 
Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията между Община Варна и 
Централния бюджет;

  *        Да кандидатства за средства от Републиканския бюджет и други източници за 
съфинансиране на общински програми и проекти;

  *        Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на 
средства за реализиране на определените  годишни цели на общината;

  *        Да организира изпълнението на бюджета съобразно приетата от Общински съвет – 
Варна Наредба за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането 
на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна.

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

1217-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на г-жа Теодора 
Трендафилова – Директор на дирекция „Общинска собственост” с вх. № ОбС-8-
94.Н(1)/12.06.2008 г., Общински съвет – Варна решава да се опрости дължимата сума за наем 
на Нели Сашева Алдинова за имот /тоалет/, находящ се в гр. Варна, пл. „Митрополит 
Симеон” в пешеходен подлез до „Юнашки салон” към 31.12.2008 г., в размер на 4460,04 лв., 
за сметка на извършените подобрения в горепосочения имот.

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

по точка  пета от дневния ред

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

- прекратяване на съсобственост, чрез продажба на имот – общинска  собственост, 
представляващ 29,25 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5502.229, целият с площ 460,00 кв.м., при 
граници: ПИ № 5502.227, ПИ № 5502.228, ПИ № 5502.231, ПИ № 5502.230, ПИ № 5502.226, 
находящ се в кв.Аспарухово, гр.Варна;

- прекратяване на съсобственост, чрез продажба на имот – общинска  собственост, 
представляващ 16,83 кв.м. ид.ч. от ПИ № 10135.3516.60, целият с площ 319,00 кв.м., находящ 
се в гр.Варна, ул.”Киро Радев”, № 5, 5а, при граници: ПИ № 3516.78, ПИ № 3516.54, ПИ 
№3516.59, ПИ № 3516.68, ПИ № 3516.69;

- иницииране на процедура за отписване от актовите книги на имот – публична държавна  
собственост по АДС № 2047/10.12.1998 г. с административен адрес: гр. Варна, ул. “Акад. 
Андрей Сахаров” № 7;

- включване във фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди” на жилище, находящо се в гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, бл. 32, вх. - , ет. 11, ап. 56, 
описано в АОС № 5327/2008 г.;



- обявяване за частна общинска собственост на част от тупик, съставляващ улична 
регулация /публична общинска собственост/ от о.т. 106 до о.т. 326, по плана на ж.к. 
„Възраждане” І-ви м.р. на гр. Варна, обособен съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ в 
недвижим имот УПИ ІV 521-„за тр.п.”, кв. 12, по плана на ж.к. „Възраждане” І-ви м.р.

Докл.: Цв. ТЪНМАЗОВА – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 39
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1218-5.  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-16432/22.01.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на имот – общинска  собственост, представляващ 29,25 кв.м. 
ид.ч. от ПИ № 10135.5502.229, целият с площ 460,00 кв.м., при граници: ПИ № 5502.227, ПИ 
№ 5502.228, ПИ № 5502.231, ПИ № 5502.230, ПИ № 5502.226, изготвена от оценител на 
имоти, в размер на 13 673,00 лева без включен ДДС.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 33, 
предл. 2 и чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
16432/22.01.2009 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна от една страна, и от друга страна Иван Веселинов Стойчев и  Нино Стойчев 
Цанев, чрез продажба на имот – общинска собственост, представляващ 29,25 кв.м. ид.ч. от 
ПИ № 10135.5502.229, целият с площ 460,00 кв.м., находящ се в кв.Аспарухово, гр.Варна, 
при граници: ПИ № 5502.227, ПИ № 5502.228, ПИ № 5502.231, ПИ № 5502.230, ПИ № 
5502.226, на съсобствениците Иван Веселинов Стойчев и  Нино Стойчев Цанев, при квоти 
15,71 кв.м. ид.ч. за Иван Веселинов Стойчев и 13,54 кв.м. ид.ч. за Нино Стойчев Цанев.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4283/24.09.2007 г.   

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 13 673,00 
лева без включен ДДС.

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

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

1219-5.   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 23807/26.11.2008 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на имот – общинска  собственост, представляващ 16,83 кв.м. 
ид.ч. от ПИ № 10135.3516.60, целият с площ 319,00 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул. „Киро 
Радев”, № 5, 5а, при граници: ПИ № 3516.78, ПИ № 3516.54, ПИ № 3516.59, ПИ № 3516.68, 
ПИ № 3516.69, изготвена от оценител на имоти, в размер на 13 670,00 лева, без включен 
ДДС. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 33, 
предл. 2 и чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
23807/26.11.2008 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна от една страна, и от друга страна Васил Милчев Филипов, чрез продажба на 
имот – общинска собственост, представляващ 16,83 кв.м. ид.ч. от ПИ № 10135.3516.60, 
целият с площ 319,00 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.”Киро Радев”, № 5,5а, при граници: 
ПИ № 3516.78, ПИ № 3516.54, ПИ № 3516.59, ПИ №3516.68, ПИ № 3516.69, на 



съсобственика Васил Милчев Филипов.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 2631/29.01.2004 г.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 13 670, 00 
лева без включен ДДС.

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

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

1220-5.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 78, ал. 2 от ЗДС и 
във връзка с чл. 109, ал. 1 и чл. 110, ал. 1 от ППЗДС, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-9-9302/7/02.02.2009 г.,  Общински съвет – Варна задължава Кмета на 
Община Варна да инициира процедура за отписване от актовите книги за държавна 
собственост на имот – публична държавна  собственост, предмет на АДС № 2047/10.12.1998 
г., с административен адрес: гр. Варна, ул. “Академик Андрей Сахаров” № 7, 
представляващ:

• Земя с площ 7 400 кв.м.; 
• Сграда със ЗП=469,20 кв.м., двуетажна, конструкция масивна, построена 1949 г.; 
• Сграда със ЗП=311,30 кв.м., едноетажна, конструкция масивна, построена 1949 г.; 

Отписването от актовите книги за държавна собственост на гореописания имот да бъде в 
полза на Община Варна.

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

1221-5.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от 
НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9302/5/22.01.2009 г., Общински съвет – Варна включва във фонд “Жилища за настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди” жилище находящо се в гр. Варна, ж.к. 
“Възраждане”, бл. 32, ет. 11, ап. 56, описано в АОС № 5327/2008 г.

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

1222-5.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, във връзка с чл. 3, ал. 2 от 
ЗОС и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна вх. № ЗАО-51830/14.03.2009 г. 
относно изграждане на нов БКТП, с капацитет 2000 кVА, Общински съвет – Варна обявява за 
частна общинска собственост част от тупик, с площ 44 кв.м., съставляващ улична регулация 
от о.т. 106 до о.т. 326 – публична общинска собственост, чието предназначение  по чл. 3, ал. 2 
от ЗОС, във връзка с чл. 8, ал. 3 от Закона за пътищата е отпаднало, обособена в недвижим 
имот УПИ ІV-521, „за тр.п.”, кв. 12, по плана на ж.к. „Възраждане” І-ви м.р. на гр. Варна, 
съгласно изготвения проект за ПУП – ПРЗ, приет с решение по т. 42 от протокол № 2/20-
21.01.2009 г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Варна, 
изменено с решение по т. 31 от протокол № 5/03-04.02.2009 г. на ЕСУТ при Община Варна.

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

 
по точка  шеста от дневния ред



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

- назначаване на временно изпълняващ длъжността медицински управител на “Областен 
диспансер по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар - Варна” ЕООД;

- отмяна на т. 2 и т. 3 от решение №  889-7(10)/23, 29.10.2008 г. на Общински съвет – Варна;

- отпускане на средства за осъществяване на Ин витро /IVF/ процедури на лицата, одобрени с 
решение на Общински съвет - Варна № 1035-7(11)/10, 11.12.2008 г. за вклюване в „Програма 
Ин витро IVF” на Община Варна.

Докл.: д-р Кр. ПЕТРОВ – Член на ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 39
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1223-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, § 1а от Заключителните разпоредби 
на Наредба № 9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане  на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 5(1) и чл. 6(1) от 
Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества и по докладна записка от Директора на дирекция 
“Здравно развитие” с вх. № ЗР-9-9302/1/16.03.2009, Общински съвет-Варна избира д-р Петър 
Стефанов Генов (лекар-терапевт в приемно спешно отделение на ІІІ-та кардиологична 
клиника при МБАЛ “Света Марина” ЕАД) за управител на “Областен диспансер по пневмо-
фтизиатрични заболявания със стационар ВАРНА” ЕООД, с всички произтичащи от избора 
му права и задължения, за срок до назначаване на нов управител след проведен конкурс по 
реда на Наредба № 9/26.06.2000 г.

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключването на договор за 
управление с  д-р Петър Стефанов Генов. 

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

1224-6.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна реши:

1. Започнатата процедура по „Програма Ин витро IVF” на Община Варна, съгласно решения 
на Общинския съвет – Варна № 889-7(10)/23, 29.10.2008 г. и № 1035-7(11)/10, 11.12.2008 г., да 
бъде довършена по досегашния ред, съобразно посочените решения.

2. Общински съвет – Варна решава при последващо осъществяване на програми „Ин витро 
IVF”, финансирани от Община Варна, всяка одобрена двойка да получава определената с 
решение на Общинския съвет – Варна сума, като има право на свободен избор на медицински 
център за асистирана репродукция и извършване на ин витро-процедура и имплантация, 
както и на свободен избор на аптека за закупуване на лекарства за необходимата 
медикаментозна терапия.

3. Общински съвет – Варна отменя т. 2 и т. 3 от свое решение № 889-7(10)/23, 29.10.2008 г., 
като същите запазват действието си до приключване на започнатата процедура по „Програма 
Ин витро IVF” относно отпускането на финансови средства на безплодни двоки, одобрени за 
включване в „Програма Ин витро IVF” на Община Варна от комисия, избрана с решение № 
534-10(7)/21.05.2008 г.

/за – 32, против – 0, въздържали се – 1/ 

 



по точка  седма от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решения от Председателя на Общинския съвет – 
Варна относно:

1. Отмяна на решение № 1124-20/13/18.02.2009 год. на Общински съвет - Варна.

2. Учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на еднолично акционерно 
дружество с общинско имущество „Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД върху имоти-частна 
общинска собственост. 

Докл.: Н. МИХАЙЛОВ –  Зам. Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 36
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1225-7.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 ЗМСМА, Общински съвет - Варна отменя свое 
решение № 1124-20/13/18.02.2009 год. Решението не е произвело правно и фактическо 
действие.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 15/

1226-7.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, Общински съвет-Варна решава да бъде учредено безвъзмездно право на 
ползване за срок от 5 години в полза на еднолично акционерно дружество с общинско 
имущество „Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. 
Варна, бул. „Съборни” № 19А, ЕИК: 200472647, върху следните имоти – частна общинска 
собственост:

1. ЖК"Вл.Варненчик", ІІІ-ти м.р. по плана на гр. Варна,  УПИ І-«за паркинг и етажен гараж», 
кв. 8,  до бл.306, представляващ земя  с площ  4774 кв.м. – предмет на АОС № 
696/03.02.1998г.;

2. ЖК"Вл.Варненчик", ІV-ти м.р. по плана на гр. Варна,  УПИ VІІ-«за гаражи и   паркинги», 
кв. 21,  до бл.401, представляващ земя  с площ  4100 кв.м. – предмет на АОС № 
738/03.02.1998г.;

3. ЖК "Вл.Варненчик", ІV-ти м.р. по плана на гр. Варна,  УПИ І-«за благоустройство и 
паркинг», кв. 4,  до бл.405, представляващ земя  с площ  13804кв.м. – предмет на АОС № 
718/03.02.1998г.;

4. ЖК"Вл.Варненчик", ІІІ-ти м.р. по плана на гр. Варна,  УПИ І-«за   паркинг», кв. 19,  до 
бл.301, представляващ земя  с площ  2322 кв.м. – предмет на АОС № 710/03.02.1998г.;

5. бул."Цар Освободител" - УПИ ХІІІ – «паркинг», кв.682 по плана на ІІ-ри п.р. на гр. Варна, 
представляващ земя  с площ  4500 кв.м. – предмет на АОС № 1180/31.05.1999г.;

6. ул. «Ал. Дякович», УПИ І-306-„паркинг”, кв. 146, 7-ми п.р. по плана на гр. Варна, 
представляващ земя с площ 550 кв.м.  -  предмет на АОС № 5508/15.01.2009г.;

7. ул. «Младежка»,  кв. «Трошево», УПИ IХ – «за подземен гараж», до бл.31, 16-ти п.р. по 
плана на гр. Варна,  представляващ земя  с площ  2700 кв.м. – предмет на АОС № 745/ 
03.07.1998г.;

8. ЖК"Младост", ІІ-ри м.р. по плана на гр. Варна, УПИ ІV-230-«за паркинг», кв. 9, пред 
бл.126, представляващ земя  с площ  2317 кв.м. – предмет на АОС № 4277/ 02.04.2007г.;

9. ул. «Мусала»,  8-ми п.р. по плана на гр. Варна, кв. 41, УПИ ІІІ –«за озеленяване, паркинг и 
туристически информационен  център» (част от имота), представляваща 53 (петдесет и три) 



пакоместа – предмет на АОС № 3529/19.08.2005г.;

10. ул."Роза", УПИ І- «обществен гараж», кв. 8, 25-ти п.р. по плана на гр. Варна, 
представляващ земя с площ  4421 кв.м. – предмет на АОС № 4899/ 02.09.2008;

11. ул. «Акад. Андрей Сахаров», 26-ти м.р. по плана на гр. Варна, ПИ №10135.3513.178 (УПИ 
V- «за паркинг»), кв. 8, до супермаркет "Корморан",  представляващ земя с площ  1767 кв.м. – 
предмет на АОС № 5308/ 05.11.2008г.; 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключването на договор за 
безвъзмездно право на ползване с „Паркинги и гаражи-Варна” ЕАД. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 
Община Варна да направи обследване и да допълни списъка с нови подходящи терени, 
оформили се като паркинги и които в плана на града нямат статут, а съществуват и се ползват 
като такива.

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

 

по точка  осма от дневния ред

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

- приемане на “Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система 
на територията на Община Варна”;

- приемане на “Наредба за принудителното изпълнение на заповед за поправяне, заздравяване 
или премахване на строежи или части от тях”. 

Докл.: Вл. ТОНЕВ –  Председател ПК „Архитектура, строителство, устройство, организация 
и развитие на територията на общината и населените места”  
Общ брой присъстващи общински съветници – 36
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1227-8.   На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
2 и т. 8 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 10 ЗУТ, Общински съвет – Варна приема “Наредба за 
изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на 
Община Варна” , съгласно приложение № 1.

/за – 36, против - 0, въздържали се – 0/

1228-8.   На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
2 и т. 6 от ЗМСМА и чл. 196, ал. 5 ЗУТ, Общински съвет – Варна приема “Наредба за 
принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на 
строежи или части от тях”, съгласно приложение № 2.

/за – 36, против - 0, въздържали се – 0/

 

по точка  девета от дневния ред

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Опазване и възпроизводство на 
околната среда”  относно: 



- задължаване на Кмета на Община Варна, в срок до следващото заседание на Общинския 
съвет – Варна, да изготви доклад относно наличието на нерегламентираните сметища на 
територията на Общината и да предложи комплекс от мерки за ликвидирането им, както и 
предотвратяване на възникването на подобни сметища за в бъдеще.

Докл.: Др. ДОНЧЕВ –  Председател ПК 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е :
1229-9.   На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и чл. 21 , ал. 1, т. 23 ЗМСМА и във връзка с чл. 16, ал. 
1 и чл. 16, ал. 3, т. 8 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – Варна 
задължава Кмета на Община Варна да изготви доклад, относно наличието на 
нерегламентирани сметища на територията на Община Варна, както и да предложи комплекс 
от мерки за ликвидирането им и предотвратяване на възникването на такива сметища  в 
бъдеще. 

Докладът да бъде внесен за разглеждане от Общински съвет-Варна, в срок до следващото 
заседание на съвета.

            /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/

 

по точка  десета от дневния ред

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

- приемане на “Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на 
неправителствени организации за 2009 г.”;

- приемане на “Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – 
2009”;     

- приемане на “Програма за рехабилитация и реинтеграция на лица зависими от 
психоактивни вещества – 2009”;  

- структуриране на Обществен съвет за рехабилитация и реинтеграция на лица, зависими към 
психоактивни вещества; 

- учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински спортни обекти, в полза на 50 
спортни клубове;

- приемане на програма „Младежки дейности - 2009 г.”;

- приемане на програма „Спорт - 2009 г.”;

- отпускане на сума от 2500 лв.за подготовка и участие  на  състезател от стрелкови клуб 
„Стрелба – Варна” в първите младежки олимпийски игри в Сингапур през 2010 г.;

- отпускане на сума от 33 000 лв. за организиране и провеждане на младежки театър на 
веселите и находчивите;

- отпускане на сума от 2 000 лв. за организиране и провеждане на младежка борса за идеи;

- отпускане на сума от 2 000 лв. за организиране и провеждане на Трети танцов фестивал по 
хип-хоп „FHOWDAPNCE” и обучителна танцова седмица.

Докл.: Т. МУТАФОВ –  Председател ПК 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35



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

1230-10.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна приема “Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на 
проекти на неправителствени организации за 2009 г.”, съгласно приложение 1.

 /за – 35, против – 0, възърдържали се – 0/

1231-10.   На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, Общинска съвет – Варна приема 
Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – 2009 г. на обща 
стойност 242 000 лв. (двеста четиридесет и две хиляди лева), съгласно приложение 2.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

1232-10.  На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, Общинска съвет – Варна приема 
Програма за рехабилитация и реинтеграция на лица, зависими от психоактивни вещества – 
2009 г. на обща стойност 55 000 лв. (петдесет и пет хиляди лева), съгласно приложение 3. 

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

1233-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, раздел V, т. 1 от „Общинска стратегия за 
рехабилитация и реинтеграция на лица, зависими от психоактивни вещества – Варна 2009 – 
2013 г.”, Общински съвет – Варна създава Обществен съвет за рехабилитация и реинтеграция 
на лица, зависими към психоактивни вещества в състав: 

Председател - доц. д-р Христо Бозов,  Зам.- кмет на Община Варна 

Членове:

1. Председател на ПК “Младежки дейности и спорт” 
2. Председател на ПК “Социални дейности” 
3. Председател на ПК “Здравеопазване” 
4. Председател на ПК “Финанси и бюджет” 
5. Председател на ПК “Образование” 
6. Директор на дирекция „Превенции” 
7. Директор на дирекция „Социални дейности и жилищна политика” 
8. Директор на дирекция „Здравно развитие” 
9. Директор на дирекция „Социално подпомагане” 
10.Началник отдел „Превенции”, дирекция „Превенции” 
11.Ръководител на Клиника по гастроентерология към УМБАЛ “Света Марина” 
12.Ръководител на Втора психиатрична клиника към УМБАЛ „Св.Марина” 
13.Директор на Център за психично здраве  
14.Директор на Дирекция “Регионална служба по заетостта”-  Варна 
15.Началник на Регионален инспекторат по образование – Варна 
16.Ръководител на Клиника за интензивно лечение на остри наранявания и 

токсикоалергии към ББАЛ ВМА-Варна 
17.Районен прокурор 
18.Директор на Варненски затвор 
19.Началник на ОЗ „Изпълнения на наказания” 
20.Завеждащ наркологичен кабинет в ДКЦ “Св. Марина” 
21.Председател на сдружение “Бъдеще без дрога” 
22.Председател на фондация “За по-добро психично здраве” 
23.Ръководител на Програма за духовно обгрижване на наркозависими “Св. Боян 

Енравота” към Варненска и Великопреславска митрополия 



/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/

1234-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.39, ал. 4 от ЗОС във връзка с чл. 48, 
ал. 1, т. 5 от НРПУРОИ, чл. 18 и чл. 50, ал.2 от Закон за физическото възпитание и спорта, 
Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване върху имоти – общинска 
собственост, представвляващи спортни обекти, в полза на следните спортни клубове:

1. Ездови клуб “Ангард” –  гр. Варна,  "Конна база"-север и юг, кв.“Виница” – предмет на 
АОС№№2988/12.05.2004г., 2989/12.05.04г. и 2991/12.05.2004г.;

2. Сдружение конно-спортен клуб “Хан Кубрат” - гр. Варна,  "Конна база"-север и юг, кв. 
“Виница” – предмет на АОС № № 2988/12.05.2004 г., 2989/12.05.2004г. и 2991/12.05.2004 г.,  

3. Спортен  клуб  по  конен  спорт - Варна -  гр. Варна,  "Конна база"-север и юг, кв. “Виница” 
– предмет на АОС № № 2988/12.05.2004 г., 2989/12.05.2004г. и 2991/12.05.2004 г.,  

4. Спортен клуб  по модерен петобой “Одесос 2008” - гр. Варна, "Конна база"-север и юг, кв. 
“Виница” – предмет на АОС № № 2988/12.05.2004 г., 2989/12.05.2004г. и 2991/12.05.2004 г.  

5. Спортен клуб  по модерен петобой “Черно море-69” - гр. Варна, "Конна база"-север и юг, 
кв. “Виница” – предмет на АОС № № 2988/12.05.2004 г., 2989/12.05.2004г. и 2991/12.05.2004 
г.  

6. Клуб по спортна акробатика “Акрос” – гр. Варна, Спортен комплекс “Простор”, ул. 
“Селиолу” № 39а, зала “Спортна гимнастика” и треньорска стая – предмет на АОС № 
2124/28.09.2001г.,  

7. Спортен клуб “Ичи Геки-Карате Киокушинкай” - гр. Варна, Спортен комплекс “Простор”, 
ул. “Селиолу” № 39а, зала “Борба” и треньорска стая – предмет на АОС № 2124/28.09.2001 
г.,  

8. Централен полицейски карате клуб-секция Варна – гр. Варна, Спортен комплекс 
“Простор”, ул. “Селиолу” № 39а, зала “Борба” и треньорска стая – предмет на АОС № 
2124/28.09.2001 г.,  

9. Спортен клуб по художествена гимнастика “ЧАР-ДКС” - гр. Варна, Спортен комплекс 
“Простор”, ул. “Селиолу” № 39а, зала “Художествена гимнастика”  – предмет на АОС № 
2124/28.09.2001 г.,  

10.  Клуб по стрелба - гр. Варна, Спортен комплекс “Простор”, ул. “Селиолу” № 39а, зала за 
стрелба  – предмет на АОС № 2124/28.09.2001 г.,  

11.  Спортен клуб по свободна борба „Черноморски сокол” - гр. Варна, Спортен комплекс 
“Простор”, ул. “Селиолу” № 39а, зала за борба  – предмет на АОС № 2124/28.09.2001 г.,  

12.  Боксов клуб „Ивайло Маринов” - гр. Варна, Спортен комплекс “Простор”, ул. “Селиолу” 
№ 39а, зала за бокс  – предмет на АОС № 2124/28.09.2001 г.,  

13.  Клуб по художествена гимнастика „Грация” - гр. Варна, Спортен комплекс “Простор”, ул. 
“Селиолу” № 39а, зала за художествена гимнастика  – предмет на АОС № 2124/28.09.2001 г.,  

14.  Варненски шахматен клуб „Георги Даскалов” - гр. Варна, Спортен комплекс “Простор”, 
ул. “Селиолу” № 39а, зала за шахмат  – предмет на АОС № 2124/28.09.2001 г.,  

15.  Гимнастически спортен клуб „Интерком груп – Черноморски юнак” - гр. Варна, Спортен 
комплекс “Простор”, ул. “Селиолу” № 39а, зала за спортна гимнастика  – предмет на АОС № 
2124/28.09.2001 г.,  

16. Спортен клуб по художествена гимнастика “Силвия” - гр. Варна, Спортен комплекс 
“Простор”, ул. “Селиолу” № 39а, зала “Художествена гимнастика”  – предмет на АОС № 
2124/28.09.2001 г.,  



17. Спортен клуб по художествена гимнастика “Надежда” - гр. Варна, Спортен комплекс 
“Простор”, ул. “Селиолу” № 39а, зала “Художествена гимнастика”  – предмет на АОС № 
2124/28.09.2001 г.,  

18.  Спортен клуб по класическа борба „Локомотив-93” - гр. Варна, бул.“Сливница”–Спортен 
комплекс “Локомотив", 26-ти подрайон, УПИ - “физкултурно дружество “Локомотив”,  зала 
“Борба”, треньорска стая  и санитарни помещения – предмет на АОС № 2184/15.11.2001 г.,  

19.  Хандбален клуб    „Локомотив Металекс Билд” - гр. Варна, бул.“Сливница”–Спортен 
комплекс “Локомотив", 26-ти подрайон, УПИ - “физкултурно дружество “Локомотив”,  зала 
“Хандбал”, треньорска стая  и санитарни помещения – предмет на АОС № 2184/15.11.2001 
г.,  

20.  Женски баскетболен клуб   „Черно море-Одесос”” - гр. Варна, бул.“Сливница”–Спортен 
комплекс “Локомотив", 26-ти подрайон, УПИ - “физкултурно дружество “Локомотив”,  зала 
“Хандбал”, треньорска стая  и санитарни помещения – предмет на АОС № 2184/15.11.2001 
г.,  

21. Спортен клуб “Явара” – гр. Варна, бул.“Сливница”–Спортен комплекс “Локомотив", 26-ти 
подрайон, УПИ - “физкултурно дружество “Локомотив”,  зала “Борба” и треньорска стая – 
предмет на АОС № 2184/15.11.2001 г.,     

22. Спортен клуб “Варненска айкидо академия” - гр. Варна, бул.“Сливница”–Спортен 
комплекс “Локомотив", 26-ти подрайон, УПИ - “физкултурно дружество “Локомотив”,  зала 
“Борба” и треньорска стая – предмет на АОС № 2184/15.11.2001 г.,  

23. Спортен клуб “Лъвовете” - гр. Варна, бул.“Сливница”–Спортен комплекс “Локомотив", 
26-ти подрайон, УПИ - “физкултурно дружество “Локомотив”,  зала “Борба” и треньорска 
стая – предмет на АОС № 2184/15.11.2001 г.,  

24. Спортен клуб по ръгби “Варна” - гр. Варна, бул.“Сливница”–Спортен комплекс 
“Локомотив", 26-ти подрайон, УПИ - “физкултурно дружество “Локомотив”,  съблекални в 
зала “Борба” и треньорска стая – предмет на АОС № 2184/15.11.2001 г.,  

25. Шахматен клуб “Варна” - гр. Варна, бул.“Сливница”–Спортен комплекс “Локомотив", 26-
ти подрайон, УПИ - “физкултурно дружество “Локомотив”,  тренировъчна зала и треньорска 
стая в административната сграда – предмет на АОС № 2184/15.11.2001 г.  

26.  Сдружение с нестопанска цел “Супер спорт” - гр. Варна, бул.“Сливница”–Спортен 
комплекс “Локомотив", 26-ти подрайон, УПИ - “физкултурно дружество “Локомотив”,  зала 
“Лека атлетика” (покрита писта) и треньорска стая в административната сграда – предмет на 
АОС № 2184/15.11.2001 г.,  

27. Спортен клуб по кик бокс “Сторм” - гр. Варна, бул.“Сливница”–Спортен комплекс 
“Локомотив", 26-ти подрайон, УПИ - “физкултурно дружество “Локомотив”,  зала за бойни 
спортове в административната сграда – предмет на АОС № 2184/15.11.2001 г., Договор № Д-
7-9200/1543/21.09.2007г.

28. Спортен клуб “Евър” - гр. Варна, бул.“Сливница”–Спортен комплекс “Локомотив", 26-ти 
подрайон, УПИ - “физкултурно дружество “Локомотив”,  зала “Лека атлетика” (покрита 
писта) и треньорска стая в административната сграда – предмет на АОС № 2184/15.11.2001 г.  

29. Клуб по лека атлетика “Атлетик-Черно море” – гр. Варна, бул.“Сливница”–Спортен 
комплекс “Локомотив", 26-ти подрайон, УПИ - “физкултурно дружество “Локомотив”,  зала 
“Лека атлетика” (покрита писта) и треньорска стая в административната сграда – предмет на 
АОС № 2184/15.11.2001 г.,  

30. Спортен клуб   “Атлетик 2002” ветерани лека атлетика – гр. Варна, бул.“Сливница”–
Спортен комплекс “Локомотив", 26-ти подрайон, УПИ - “физкултурно дружество 
“Локомотив”,  зала “Лека атлетика” (покрита писта) и треньорска стая в административната 



сграда – предмет на АОС № 2184/15.11.2001 г., 

31. Ветерани борба – гр. Варна, бул.“Сливница”–Спортен комплекс “Локомотив", 26-ти 
подрайон, УПИ - “физкултурно дружество “Локомотив”,  зала “Борба” и треньорска стая в 
административната сграда – предмет на АОС № 2184/15.11.2001 г., 

32. Спортен клуб „Таекуон-До” – гр. Варна, бул.“Сливница”–Спортен комплекс “Локомотив", 
26-ти подрайон, УПИ - “физкултурно дружество “Локомотив”,  зала “Борба” и треньорска 
стая в административната сграда – предмет на АОС № 2184/15.11.2001 г., 

33.  Ханбален клуб „Спартак” - гр. Варна, бул.“Сливница”–Спортен комплекс “Локомотив", 
26-ти подрайон, УПИ - “физкултурно дружество “Локомотив”,  зала “Хандбал”, треньорска 
стая  и санитарни помещения – предмет на АОС № 2184/15.11.2001 г.,  

34. Клуб по плувни спортове “Торпедо” - гр.Варна, бул. “Приморски”, парк "ПРИМОРСКИ", 
Спортен комплекс "Приморски", ПИ № 2, басейни и треньорска стая – предмет на АОС № 
2116/10.09.2001г.,  

35. Спортен клуб “Дръзки Дражев” - гр.Варна, бул. “Приморски”, парк "ПРИМОРСКИ", 
Спортен комплекс "Приморски", ПИ № 2, басейни и треньорска стая – предмет на АОС № 
2116/10.09.2001г.,  

36. Спортен клуб по плувни спортове “Албатрос 2001” - гр.Варна, бул. “Приморски”, парк 
"ПРИМОРСКИ", Спортен комплекс "Приморски", ПИ № 2, басейни и треньорска стая – 
предмет на АОС № 2116/10.09.2001г.,   

37. Спортен клуб “Аргос” - гр.Варна, бул. “Приморски”, парк "ПРИМОРСКИ", Спортен 
комплекс "Приморски", ПИ № 2, басейни и треньорска стая – предмет на АОС № 
2116/10.09.2001г.,  

38. Спортен клуб по модерен петобой „Одесос 2008”- гр.Варна, бул. “Приморски”, парк 
"ПРИМОРСКИ", Спортен комплекс "Приморски", ПИ № 2, басейни и треньорска стая – 
предмет на АОС № 2116/10.09.2001г.,  

39.  Клуб по водна топка “Черно море-1948” - гр.Варна, бул. “Приморски”, парк 
"ПРИМОРСКИ", Спортен комплекс "Приморски", ПИ № 2, басейни и треньорска стая – 
предмет на АОС № 2116/10.09.2001г.,  

40. Спортен клуб “Аква спорт” - гр.Варна, бул. “Приморски”, парк "ПРИМОРСКИ", Спортен 
комплекс "Приморски", ПИ № 2, басейни и треньорска стая – предмет на АОС № 
2116/10.09.2001г.,  

41. Клуб по скокове във вода “Варна” - гр.Варна, бул. “Приморски”, парк "ПРИМОРСКИ", 
Спортен комплекс "Приморски", ПИ № 2, басейни и треньорска стая – предмет на АОС № 
2116/10.09.2001г.,  

42. Клуб плувни спортове “Делфин” - гр.Варна, бул. “Приморски”, парк "ПРИМОРСКИ", 
Спортен комплекс "Приморски", ПИ № 2, басейни и треньорска стая – предмет на АОС № 
2116/10.09.2001г.,  

43. Спортен клуб “Комодор” - гр.Варна, бул. “Приморски”, парк "ПРИМОРСКИ", Спортен 
комплекс "Приморски", ПИ № 2, басейни и треньорска стая – предмет на АОС № 
2116/10.09.2001г.,  

44. Спортен клуб по модерен петобой “Черно море-69” - гр.Варна, бул. “Приморски”, парк 
"ПРИМОРСКИ", Спортен комплекс "Приморски", ПИ № 2, басейни и треньорска стая – 
предмет на АОС № 2116/10.09.2001г.,  

45. Плувен спортен клуб “Черно море” - гр.Варна, бул. “Приморски”, парк "ПРИМОРСКИ", 
Спортен комплекс "Приморски", ПИ № 2, басейни и треньорска стая – предмет на АОС № 
2116/10.09.2001г.,  



46. Клуб по плувни спортове “Черно море” - гр.Варна, бул. “Приморски”, парк 
"ПРИМОРСКИ", Спортен комплекс "Приморски", ПИ № 2, басейни и треньорска стая – 
предмет на АОС № 2116/10.09.2001г.,  

47. Спортен клуб “Юлиян Русев” - гр.Варна, бул. “Приморски”, парк "ПРИМОРСКИ", 
Спортен комплекс "Приморски", ПИ № 2, басейни и треньорска стая – предмет на АОС № 
2116/10.09.2001г.,  

48.  Спортен гребен клуб „Черно море” - гр. Варна, местност “Малка чайка", ПИ № 1, Гребна 
база – предмет на АОС № 2466/18.12.2002 г.

49. Футболен клуб „Варна сити”- гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ІV-ти м.р., кв. 21,  ПИ № 
36, футболен терен – предмет на АОС № 4261/19.03.2007г.

50. Тенис клуб „Черно море Елит” – гр. Варна, кв. „Чайка” , 19-ти п.р.,  УПИ ІІІ-„за спортен 
комплекс открити и закрити тенискортове и подземни гаражи” – предмет на АОС № 
4904/05.03.2008 г.

 Безвъзмездното право на ползване се учредява за срок до 31.12.2011 година.

Съгласно чл.2, т. 4,  чл. 16, т.5 от “Правилник за дейността на ОП “Спортни имоти”,  
Управителят на ОП “Спортни имоти” да изготви и съгласува графика за почасово ползване на 
имотите-общинска собственост.

На основание чл. 48, ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет - Варна възлага на Кмета на 
Община Варна издаването на заповеди и сключването на договори със спортните клубове, за 
подробно уреждане на взаимоотношенията между страните, съгласно действащото 
законодателство и решенията на Общински съвет – Варна.

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

1235-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема Програма “Младежки дейности” 2009 г.”, 
съгласно приложение 4.

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

1236-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема Програма “Спорт” 2009 г.”, съгласно приложение 
5.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 17/

1237-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по 
предложение на Директор на Дирекция “Младежки дейности и спорт” с вх. № ОС-9-
9302/47/20.03.2009 г., Общински съвет – Варна отпуска сумата от 33 000 лв. за организиране 
и провеждане на  Младежки театър на веселите и находчивите.

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

1238-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по 
предложение на Директор на Дирекция “Младежки дейности и спорт” с вх. № ОС-9-
9302/47/20.03.2009 г., Общински съвет – Варна отпуска сумата от 2000 лв. за организиране и 
провеждане на Младежка борса за идеи – осмо издание.

/резултати от поименно явно гласуване:



за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

1239-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по 
предложение на Директор на Дирекция “Младежки дейности и спорт” с вх. № ОС-9-
9302/47/20.03.2009 г., Общински съвет – Варна отпуска сумата от 2000 лв. за организиране и 
провеждане на Трети танцов фестивал по Хип-Хоп и Showdance и Обучителна танцова 
седмица Got Flow ІІІ от 21 до 26 април 2009 г.  в гр. Варна.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

1240-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна отпуска сумата от 2 500 лв. на Стрелкови клуб “Стрелба” – Варна  за 
подготовка и участие в Първите младежки олимпийски игри - Сингапур.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

 

по точка  единадесета от дневния ред

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Благоустройство и комунални 
дейности”  относно: 

- закупуване на канално-почистваща машина;

- увеличаване числеността на персонала на ОП „Управление и реализация на национални 
програми и проекти”.

Докл.: Пл. ВОЙКОВ - Председател

Общ брой присъстващи общински съветници – 33
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1241-11.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна пренасочва 500 000 лв. от предвидените 800 000 лв. по т. 2.5 от 
План сметка  Дейност “Чистота” за 2009 г.,  за закупуване на канално – почискваща машина, 
която да се предостави на Общинско предприятие „Управление и реализация на 
национални програми и проекти” за извършване на дейността почистване на дъждовната 
канализационна система на територията на Община Варна. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 
Община Варна да проведе процедура по ЗОП за закупуване на канално–почистваща машина 
и сключи договор със спечелилия процедурата участник.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

1242-11.  На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 от ЗОС и 
решение № 1240-11(14)/01, 02.04.2009 г. на Общински съвет - Варна, Общинският съвет – 
Варна увеличава числеността на персонала на Общинско предприятие „Управление и 
реализация на национални програми и проекти”, с 6 щатни бройки, както следва: 

1. шофьор – 2 бр.

2. оператори на канализационна машина – 4 бр. 

и изменя Правилника за дейността на общинското предприятие, в съответствие с увеличената 



численост на персонала му.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

 

по точка  дванадесета от дневния ред

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

- разкриване на “Кризисен център за жени и деца, претърпели насилие или жертви на 
трафик”, като делегирана държавна дейност с капацитет 8 места;

- разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания”, 
като делегирана държавна дейност с капацитет 30 места;

- участие на Община Варна в проект „Община – приятел на детето”.

Докл.: А. РАДЕВА - Председател

Общ брой присъстващи общински съветници – 31
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1243-12.    На основание чл.21, ал.1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 
1, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 2, т. 12 и чл. 36а, ал. 2, т. 1 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД–9–9302(21)25.02.2009 г. Общински съвет – Варна дава 
съгласие за разкриване на “Кризисен център за жени и деца, претърпели насилие или жертви 
на трафик”, като делегирана държавна дейност с капацитет 8 места.

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/

1244-12.    На основание чл.21, ал.1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 
1, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 2, т. 6 и чл. 36а, ал. 2, т. 1 от Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД–9–9300(7)23.02.2009г. Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания”, като 
делегирана държавна дейност с капацитет 30 места.

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 

1245-12.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД–9–9302(38)18.03.2009 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Община Варна да участва в проект “Община – приятел на детето”, който се осъществява по 
инициатива на УНИЦЕФ – България в партньорство с Държавната агенция за закрила на 
детето, Националното сдружение на общините в Република България и Асоциация 
“Родители”. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/

 

по точка  тринадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Транспорт” относно: 

- даване на съгласие за формиране на цената на карта за превоз на възрастни хора на 67 и 
повече години.



Докл.: Кр. МАРИНОВ - Председател

Общ брой присъстващи общински съветници – 33
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1246-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава 
съгласие, предвид формирането на цената на карта за превоз на възрастни хора на 67 и повече 
години при цена на билета от 0,50 лв., същата да бъде увеличена според новата актуална цена 
на билета от 1 лв., както следва:

– стойност на цената на карта за градска линия – 1 лв. месечно;

– стойност на цената на карта за извънградска линия – 2 лв. месечно.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

1247-13.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна решава да бъдат отпуснати средства за закупуване на 10 /десет/ 
карти за градски транспорт по една линия, на служители на фондация „Карин дом”, съгласно 
приложен списък.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

 

по точка  четиринадесета от дневния ред

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

- отпускане на сума от 2 000 лв. на професор, доктор на икономическите науки Пеню 
Михайлов за издаване на книга под заглавие “Трансформация на икономическата система в 
България: проблеми и противоречия”;  

- приемане на “Общинска програма за мерките за насърчаване на деца и студенти с изявени 
дарби за 2009 г.”; 

- приемане на “Общинска програма за начално обучение по шахмат във варненските училища 
за 2009 г.”;  

- приемане на “Програма за квалификация и насърчаване на научните и педагогическите 
кадри в Община Варна за 2009 г.”;  

- приемане на “Статут за определяне на Годишна поименна награда на Община Варна, на 
студенти от Варненски висши учебни заведения за 2009 г.

Докл.:проф. Н.ДЖАГАРОВ- Председател

 

ПРОЕКТ   ЗА   РЕШЕНИЕ :
1248-14.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната сума от 2 000 лв. на проф. д – р на 
икономическите науки Пеню Михайлов за издаване на книга под заглавие “Трансформация 
на икономическата система в България: проблеми и противоречия”.     

         /резултати от поименно явно гласуване:
         за – 24, против – 1, въздържали се – 6, отсъстват – 20/



         Решението не се приема. 

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

1249-14.   На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема “Общинска програма за мерките за 
насърчаване на деца и студенти с изявени дарби за 2009 г.” съгласно приложение 1.

         /резултати от поименно явно гласуване:
         за – 29, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 20/

1250-14.   На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема “Общинска програма за начално обучение по 
шахмат във варненските училища през 2009 г.” съгласно приложение 2.

         /резултати от поименно явно гласуване:
         за – 29, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 20/

1251-14.   На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема “Програма за квалификация и насърчаване на 
научните и педагогическите кадри в Община Варна за 2009 год.”, съгласно приложение 3.

         /резултати от поименно явно гласуване:
         за – 29, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 20/

1252-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна приема “Статут за определяне на Годишна поименна награда на Община 
Варна, на студенти от Варненски висши учебни заведения за 2009 г.”, съгласно приложение 4.

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/

 

по точка  петнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество” относно: 

- съфинансиране  на проект “Българо-Норвежко партньорство в областта на енергийната 
ефективност и възобновяемите енергийни източници за намаляване на вредните газове в 
публичния сектор в Черноморската община”.

Докл.: Н. МИХАЙЛОВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 32
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
1253-15.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна да съфинансира проект “Българо-
Норвежко партньорство в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни 
източници за намаляване на вредните газове в публичния сектор в Черноморската община”, 
(Bulgarian–Norvegian collaboration project on Energy Efficiency and Renewable Energy for 
reduction of greenhouse gases in public sector in the Blac Sea Region Municipalities), който се 
изпълнява от Асоциацията на Българските черноморски общини в партньорство с Норвежка 
асоциация на местни и регионални власти (The Norvegian Association of Local and Regional 
Authorities /KS/). Проектът се реализира на  територията на общините-членки на 
Асоциацията на Българските черноморски общини, като Община Варна и Община Бургас са 



избрани като пилотни общини за реализиране на инвестиционната част от проекта.

Стойността на целият бюджет на проекта е 1 000 000 евро. 

Общата сума за съфинансиране на изпълнението на проекта за 2009 г.,  касаеща община 
Варна е в размер на 97 767 лв. (деветдесет и седем хиляди и седемстотин шесдесет и седем 
лева), представляващи левовата равностойност на 50 000 евро. 

Средствата да се осигурят от дейност «Други дейности в икономиката», параграф 
«Съфинансиране на проекти».

         /резултати от поименно явно гласуване:
         за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

 

по точка  шестнадесета 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: 

- приемане на ПУП – план за улична регулация за ул. “Девня” в участъка от о.т. 3288 до о.т. 
3295 (от бул. “Република” до ул. “Ралица”/ул. “Пеячевич”) – гр. Варна.

Докл.:Вл. ТОНЕВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 30
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
1254-16.      На основание чл.  21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 6 от ЗОС и по 
предложение от Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-3100/85/10.02.2009г., Общински съвет 
- Варна приема Подробен устройствен план /ПУП/ – план за улична регулация /ПУР/ за ул. 
“Девня” в участъка от о.т. 3288 до о.т. 3295 (от бул. “Република” до ул. “Ралица”/ул. 
“Пеячевич”) – гр. Варна. 

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

 

по точка  седемнадесета от дневния ред

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

- изменение и допълнение на “Наредба за реда за провеждане на търговските дейности на 
територията на Община Варна”.

Докл.: Кр. СИМОВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 32
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1255-17.   На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302(9)04.02.2009 г., Общински съвет 
– Варна изменя и допълва “Наредба за реда за провеждане на търговската дейност на 
територията на Община Варна”, както следва: 

І. Изменя се чл. 4 от Наредбата за реда за провеждане на търговската дейност на територията 



на община Варна, като след изменението същия става със следния текст: 

“Чл.4. Заведенията за хранене и развлеченияв гр. Варна и курортните комплекси, които се 
озвучават с озвучителни уредби с ефективна мащност на звукорепродуциращите устройства 
повече от 50 вата, се задължават да извършват дейността си само след наличието на протокол 
от РИОКОЗ – Варна или от лицензирана лаборатория за замерване на шума около и в обекта, 
съгласно действащата нормативна уредба, а контролната дейност се осъществява от 
комисия, чиито функции и състав се определят с нарочна заповед на Кмета на община 
Варна”. 

ІІ. Изменя се чл. 8 от Наредбата за реда за провеждане на търговската дейност на 
територията на община Варна, като след изменението същия става със следния текст:

“Чл.8. Търговецът е длъжен да осигури и държи в търговския обект на разположение на 
контролните органи следните документи:

1. Документ за актуална съдебна регистрация;

2. Документ за правомерно ползване на обекта – статут, документ за собственост или договор 
за наем;

3. Удостоверение за категоризация на заведенията за хранене и средства за подслон;

4. Хотелски регистър – надлежно заверен;

5. Удостоверение за регистрация на обекта, издадено от РИОКОЗ.

6. Разрешително от ДВСК /за обектите продаващи стоки от животински или растителен 
произход в прясно или преработено състояние и сладкарски изделия/;

7. Заверени здравни книжки на работещите в обекта, когато в него се продават хранителни 
стоки;

8. Касова книга – редовно водена;

9. Разрешително за търговия с тютюн и тютюневи изделия.

10. Разрешение за поставяне на РИЕ и документ за платена такса;

11. Разрешение за поставяне на ПОТ по чл.56 от ЗУТ;

12. Лицензионни договори за ползване на софтуерни продукти от интернет зали и зали за 
компютърни игри.” 

ІІІ.  Изменя се текста на раздел VІ. “Санкции” от Наредбата за реда за провеждане на 
търговската дейност на територията на община Варна, като след изменението същия става 
със следния текст:

“Раздел VІ. САНКЦИИ
Чл. 21. При констатирани нарушения на раздел ІІІ, чл. 15, ал. 1 се налага глоба в размер от 
100 до 500 лв.

Чл. 22. При неизпълнение на задълженията по реда на раздел ІV чл.15, 16 и 17, органът 
разрешил съответното място има право да отмени разрешението си.

Чл. 23. В случаите на нарушения по чл. 4, чл. 5, чл. 7, чл. 8, чл. 10, чл. 11, чл. 16, виновните 
лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение контролните органи 
прекратяват дейността на обекта за срок до 7 /седем/ дни или до отстраняване на 
нарушенията. 

Чл. 24. /1/ В случай на нарушения на санитарно хигиенните норми на шум, доказани чрез 
протокол, съставен от служители на РИОКОЗ съвместно със служители на отдел КТДТ към 
Дирекция ОООР на Община Варна, виновните лица се наказват с глоба от 500 лв. до 1000 лв., 



ако не подлежат на по–тежко наказание.

/2/ В случай на констатирани нарушения на обществения ред в обектите и при повторно 
нарушение по ал. 1 контролните органи по чл. 18 съвместно с органите на ОДП пристъпват 
към незабавно прекратяване на дейността на обекта.

Чл. 25. При констатирани нарушения на чл. 5, ал. 1, чл. 10, ал. 2, чл. 11, чл. 13 и чл. 20, ал. 1, 
т. 1 и т. 2 се налага глоба от 500 лв. до 1000 лв.”

                /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/

 

по точка  осемнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Вземане на решение от Общински съвет – Варна за определяне размер на 
възнаграждението на общинските съветници при Общински съвет – Варна и за изменение 
разпоредбите на чл. 87, ал. 2 и 3 от действащия „Правилник за организацията и дейността на 
Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”. 

Докл.: В.АНГЕЛОВА –Председател ВрК

Общ брой присъстващи общински съветници – 32
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1256-18-1.   На основание чл. 34, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА /изм.  ДВ бр. 
14/20.02.2009 г./,  Общински съвет – Варна изменя ал. 3 на чл. 87 от „Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, като разпоредбата придобива следното 
съдържание:

(3) Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец се определя с 
решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на 
съветниците, и не може да надвишава 70 /седемдесет/ на сто от средната брутна работна 
заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/

1256-18-2. На основание чл. 34, ал. 1 и 2, чл. 36, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 3 от 
ЗМСМА /посл. изм.  ДВ бр. 14/20.02.2009 г./, Общински съвет – Варна създава нова ал. 4 на 
чл. 87 от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, със следното съдържание:

(4)Общият размер на възнаграждението за съответния месец се формира от работата на 
общинския съветник в изпълнение на задълженията му, като при отсъствие без уважителна 
причина от заседание на комисия, на която е член от възнаграждението се удържа сума, 
възлизаща в размер на дневната ставка на общинската администрация, изчислена на база 
средната брутна работна заплата в администрацията за последния месец от предходното 
тримесечие, а при отсъствие без уважителна причина от заседание на общинския съвет се 
удържа сума, възлизаща в размер на три дневни ставки на администрацията, изчислени на 
база средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от 
предходното тримесечие.”

Досегашната ал. 4 на чл. 87 става ал. 5.

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/

1257-18. На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗМСМА /посл. изм. ДВ бр. 14/20.02.2009 г./, 



Общински съвет – Варна определя възнаграждението на общинските съветници от 
Общинския съвет – Варна за един месец да бъде в размер на 70 /седемдесет/ на сто от 
средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от 
предходното тримесечие, считано от 01.04.2009 г. 
/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/

 
по точка  деветнадесета от дневния ред

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

- именуване на площада до Кукления театър с наименованието “Данаил Райков”.
Докл.: Д. СИМЕОНОВ – Член на ВрК

Общ брой присъстващи общински съветници – 32
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
1258-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и  по предложение вх. № ОС-9-
94.И/2/12.02.2009 г., от общинския съветник Ивайло Митковски, Общински съвет - Варна 
именува площада до Кукления театър в гр. Варна с наименованието “Братя Райкови”.
/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/

 

по точка  двадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на заявление вх. № ОС-9-94-Г(4)/14.03.2009 г. от Тодор Иванов 
Мутафов. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 32
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
1259-20. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 34,  във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, 
чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване и във връзка със заявление вх. № ОС-9-
94-Г/4/14.03.2009 год., Общински съвет - Варна решава да бъде възстановено 
възнаграждението на Тодор Иванов Мутафов като общински съветник. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 18, 

не участва в гласуването – 1/

 

по точка  двадесет и първа от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на покана вх. № ОС-9-2600(11)/11.03.2009 г.от управителя на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД за свикване на общо събрание на дружеството 
на 17.04.2009 г.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 32
Общински съвет – Варна прие следното



Р Е Ш Е Н И Е :
1260-21. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 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, Общински съвет – Варна упълномощава представителя на 
съдружника Община Варна общинският съветник Красимир Минков Маринов да участва в 
общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Варна, 
насрочено за 17.04.2009 г.и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред 
точки, като има следните правомощия:

По точка 1 от дневния ред: „Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2008 г.” – 
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 от 
управителя отчет за дейността на дружеството;
По точка 2 от дневния ред: „Приемане на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и 
канализация – Варна” ООД за 2008 г.” – 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 годишен финансов отчет;
По точка 3 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност на управителя на дружеството за 
2008 г.” – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, 
с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна;
По точка 4 от дневния ред: „Разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.” – Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-
добрата защита интересите на Община Варна;
По точка 5 от дневния ред: „Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и 
заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.” – 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 от годишен финансов 
отчет;
По точка 6 от дневния ред: „Вземане на решение за бракуване на 117 позиции дълготрайни 
материални активи /ДМА/, собственост на Дружеството и упълномощаване на управителя да 
извърши всички необходими правни и фактически действия по бракуването на същите, 
представляващи багери, автомобили, гръморазрядни протектори – защита, помпи, хлоратори, 
електромери, компютърни системи, принтери, радиостанции и др., подробно описани в опис 
и съгласно Протокол № 68/04.02.2009 г.за проведено заседание на работна група за 
раглеждане на експертни оценки за извършване на разпоредителни действия (продажба, 
замяна, дарение и други сделки, с които се прехвърлят правото на собственост или 
ограничени вещни права върху ДМА, залог или ипотека на ДМА), отдаване под наем и 
бракуване на ДМА на търговски дружетва с над 50 на сто държавно уачстие, на основание 
Заповед № РД-02-14-621/29.09.2005 г.изменена със Заповед № РД-02-14-271/18.05.2006 г.на 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството” – Да участва в разискванията 
по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна;
По точка 7 от дневния ред: „Вземане на решение за продажба на недвижим имот и 
упълномощаване на управителя на дружеството да извърши всички необходими правни и 
фактически действия свързани с продажбата на имот, представляващ апартамент № 28, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. „Победа”, бл. 12, вх. Б, ет. 1, на цена не по-ниска от 80 880 лв.без 
ДДС /осемдесет хиляди осемстотин и осемдесет лева без ДДС/, при условията посочени в 
Протокол № 53/17.09.2008 г.от заседание на комисията на основание Заповед № РД-02-14-
622/29.09.2005 г., изменена със Заповед №№ РД-02-14-271/18.05.2006 г., РД-02-14-
76/13.02.2007 г. и РД-02-14-368/09.05.2007 г.на Министъра на регионалното развитие и 



благоустройството, и в Протокол № 62/30.09.2008 г.от заседание на работна група на 
основание Заповед № РД-02-14-621/29.09.2005 г., изменена със Заповед № РД-02-14-
271/18.05.2006 г., на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и съгласно 
Решение № 758/01.12.2008 г.на Министерски съвет на Република България.” – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна;
По точка 8 от дневния ред: „Вземане на решение за продажба на недвижим имот и 
упълномощаване на управителя на друеството да извърши всички необходими правни и 
фактически действия свързани с продажбата на имот, представляващ апартамент № 40, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. „Победа”, бл. 12, вх. Б, ет. 5, на цена не по-ниска от 81 180 лв. 
без ДДС /осемдесет и една хиляди сто и осемдесет лева без ДДС/, при условията посочени в 
Протокол № 57/12.06.2008 г.от заседание на работна група на основание Заповед № РД-02-14-
621/29.09.2005 г., изменена със Заповед № РД-02-14-271/18.05.2006 г.на Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството и в Протокол № 50/17.06.2008 г.от заседание на 
комисия на основание Заповед № РД-02-14-622/29.09.2005 г. изменена със Заповед №№ РД-
02-14-271/18.05.2006 г., РД-02-14-76/13.02.2007 г. и РД-02-14-368/09.05.2008 г.на Министъра 
на регионалното развитие и благоустройството, и съгласно Решение № 758/01.12.2008 г.на 
Министерски съвет на Република България.” – Да участва в разискванията по тази точка 
и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна;
По точка 9 от дневния ред: „Вземане на решение за продажба на недвижим имот и 
упълномощаване на управителя на дружеството да извърши всички необходими правни и 
фактически действия свързани с продажбата на имот, представляващ апартамент № 25, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. „Победа”, бл. 12, вх. А, ет. 9, на цена не по-ниска от 86 810 лв. 
без ДДС /осемдесет и шест хиляди  осемдесет и деесет лева без ДДС/, при условията 
посочени в Протокол № 57/12.06.2008 г.от заседание на работна група на основание Заповед 
№ РД-02-14-621/29.09.2005 г., изменена със Заповед № РД-02-14-271/18.05.2006 г.на 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството и в Протокол № 50/17.06.2008 г.от 
заседание на комисия на основание Заповед № РД-02-14-622/29.09.2005 г. изменена със 
Заповед №№ РД-02-14-271/18.05.2006 г., РД-02-14-76/13.02.2007 г. и РД-02-14-368/09.05.2008 
г.на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, и съгласно Решение № 
758/01.12.2008 г.на Министерски съвет на Република България.” – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна; 
По точка 10 от дневния ред: „Вземане на решение за продажба на недвижим имот и 
упълномощаване на управителя на дружеството да извърши всички необходими правни и 
фактически действия свързани с продажбата на имот, представляващ апартамент № 28, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Кестен”, бл. 14, вх. А, ет. 7, на цена не по-ниска от  97 640 лв. без 
ДДС /деветдесет и седем хиляди шестстотин и четиридесет лева без ДДС/, при условията 
посочени в Протокол № 57/12.06.2008 г.от заседание на работна група на основание Заповед 
№ РД-02-14-621/29.09.2005 г., изменена със Заповед № РД-02-14-271/18.05.2006 г.на 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството и в Протокол № 50/17.06.2008 г.от 
заседание на комисия на основание Заповед № РД-02-14-622/29.09.2005 г. изменена със 
Заповед №№ РД-02-14-271/18.05.2006 г., РД-02-14-76/13.02.2007 г. и РД-02-14-368/09.05.2008 
г.на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, и съгласно Решение № 
758/01.12.2008 г.на Министерски съвет на Република България.” – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна; 
По точка 11 от дневния ред: „Вземане на решение за продажба на недвижим имот и 
упълномощаване на управителя на дружеството да извърши всички необходими правни и 
фактически действия свързани с продажбата на имот, представляващ ателие № 1, находящ се 



в гр. Варна, ул. „Кестен”, бл. 14, вх. А, ет. 8, на цена не по-ниска от  107 070 лв. без ДДС /сто 
и седем хиляди и седемдсет лева без ДДС/, при условията посочени в Протокол № 
57/12.06.2008 г.от заседание на работна група на основание Заповед № РД-02-14-
621/29.09.2005 г., изменена със Заповед № РД-02-14-271/18.05.2006 г.на Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството и в Протокол № 50/17.06.2008 г.от заседание на 
комисия на основание Заповед № РД-02-14-622/29.09.2005 г. изменена със Заповед №№ РД-
02-14-271/18.05.2006 г., РД-02-14-76/13.02.2007 г. и РД-02-14-368/09.05.2008 г.на Министъра 
на регионалното развитие и благоустройството, и съгласно Решение № 758/01.12.2008 г.на 
Министерски съвет на Република България.” – Да участва в разискванията по тази точка 
и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна; 
По точка 12 от дневния ред: „Вземане на решение за продажба на недвижим имот и 
упълномощаване на управителя на дружеството да извърши всички необходими правни и 
фактически действия свързани с продажбата на имот, представляващ апартамент № 16, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Кестен”, бл. 14, вх. А, ет. 4, на цена не по-ниска от  97 650 лв. без 
ДДС /деветдесет и седем хиляди шестстотин и петдесет лева без ДДС/, при условията 
посочени в Протокол № 57/12.06.2008 г.от заседание на работна група на основание Заповед 
№ РД-02-14-621/29.09.2005 г., изменена със Заповед № РД-02-14-271/18.05.2006 г.на 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството и в Протокол № 50/17.06.2008 г.от 
заседание на комисия на основание Заповед № РД-02-14-622/29.09.2005 г. изменена със 
Заповед №№ РД-02-14-271/18.05.2006 г., РД-02-14-76/13.02.2007 г. и РД-02-14-368/09.05.2008 
г.на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, и съгласно Решение № 
758/01.12.2008 г.на Министерски съвет на Република България.” – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна; 
По точка 13 от дневния ред: „Вземане на решение за продажба на недвижим имот и 
упълномощаване на управителя на дружеството да извърши всички необходими правни и 
фактически действия свързани с продажбата на имот, представляващ апартамент № 18, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, бл. 80, вх. Б, ет. 1, на цена не по-ниска от  72 840 
лв. без ДДС /седемдесет и две хиляди осемстотин и четиридесет лева без ДДС/, при 
условията посочени в Протокол № 57/12.06.2008 г.от заседание на работна група на 
основание Заповед № РД-02-14-622/29.09.2005 г., изменена със Заповед № РД-02-14-
271/18.05.2006 г., РД-02-14-76/13.02.2007 г., РД-02-14-368/09.05.2008 г.на Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството и съгласно Решение № 758/01.12.2008 г.на 
Министерски съвет на Република България.” – Да участва в разискванията по тази точка 
и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна;
По точка 14 от дневния ред: „Вземане на решение за продажба на недвижим имот и 
упълномощаване на управителя на дружеството да извърши всички необходими правни и 
фактически действия свързани с продажбата на имот, представляващ апартамент № 33, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, бл. 80, вх. В, ет. 1, на цена не по-ниска от  72 860 
лв. без ДДС /седемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет лева без ДДС/, при условията 
посочени в Протокол № 57/12.06.2008 г.от заседание на работна група на основание Заповед 
№ РД-02-14-621/29.09.2005 г., изменена със Заповед № РД-02-14-271/18.05.2006 г.на 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството и в Протокол № 50/17.06.2008 г.от 
заседание на комисия на основание Заповед № РД-02-14-622/29.09.2005 г. изменена със 
Заповед №№ РД-02-14-271/18.05.2006 г., РД-02-14-76/13.02.2007 г. и РД-02-14-368/09.05.2008 
г.на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, и съгласно Решение № 
758/01.12.2008 г.на Министерски съвет на Република България.” – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна; 



По точка 15 от дневния ред: „Разни” – Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна. 
/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/

 

по точка  двадесет и втора от дневния ред

ОТНОСНО: Освобождаване на представителя на Община Варна в Общото събрание на 
„Спортен комплекс Варна” АД и избор на нов представител.

Упълномощаване на представителя на Община Варна в Общото събрание на „Спортен 
комплекс Варна” АД да участва в Общото събрание на акционерите на дружеството, 
насрочено за 08.04.2009 г.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 32
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1261-22. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от 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, Общински съвет – Варна освобождава като представител на Община 
Варна в Общото събрание на „Спортен комплекс Варна” АД общинския съветник Веселин 
Найденов Марешки.

         /резултати от поименно явно гласуване:

         за – 29, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 19/

1262-22. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от 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, Общински съвет – Варна  избира за представител на Община Варна в 
Общото събрание на „Спортен комплекс Варна” АД общинския съветник Красимир Тодоров 
Узунов.

         /резултати от поименно явно гласуване:

         за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

1263-22. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 7 /1/ от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и във връзка с постъпила покана от изпълнителния директор на 
"СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА” АД за свикване на общо събрание на акционерите на 
дружеството, Общински съвет - Варна оправомощава представителя на Община Варна в 
общото събрание на акционерите на "СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА” АД г-н Красимир 
Узунов да участва в общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 
08.04.2009 г. /а при липса на кворум, при условията чл. 227 от ТЗ – за 23.04.2009г./, като 
гласува по точките от предварително обявения дневен ред, както следва:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2008г./проект за решение: ОС 
приема отчета на СД/ - Да гласува “за” приемане на отчета на СД за дейността на 
дружеството.
2. Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка на  годишния 
финансов отчет на дружеството за 2008г./проект за решение: ОС приема доклада на 
дипломирания експерт – счетоводител/ - Да гласува “за” приемане на доклада на 



дипломирания експерт – счетоводител.
3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008г./ проект за 
решение: ОС приема решение за разпределяне печалба на дружеството за 2008г./ - Да 
гласува да не се разпределя печалба и същата да се отнесе във фонд “Резервен” на 
дружеството.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008г. /проект за 
решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г./ - Да 
гласува “за” освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 
2008 г.
5. Избор на дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за  2009 г. - Да гласува “за” 
избор на дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2009 г., съобразно 
направените предложения.”
В случай, че на заседанието на Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс 
Варна” АД бъдат разглеждани други въпроси извън конкретно посочените в поканата за 
свикване на ОСА, Общински съвет – Варна упълномощава своя представител да участва в 
разискванията по тези въпроси и да гласува по същитекакто намери за добре, с оглед най-
добрата защита интересите на Община Варна.

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/

 

по точка  двадесет и трета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на Отчет от Кмета на Община Варна вх. № РД-9-
9302(20)/20.02.2009 г. за изпълнение на решенията на Общинския съвет – Варна от заседания  
№ 7/21.05.2008 г., № 8/25.06.2008 г.  и  № 9/25,28.08.2008 г. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 30
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
1264-23. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна приема „Отчет от Кмета на Община Варна вх. № РД-9-9302(20)/20.02.2009 г. за 
изпълнение на решенията на Общинския съвет – Варна от заседания  № 7/21.05.2008 г., № 
8/25.06.2008 г.  и  № 9/25,28.08.2008 г.”, съгласно приложение. 

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

 

по точка  двадесет и четвърта от дневния ред

ОТНОСНО: Промени в ръководствата и съставите на ПК и ВрК към Общинския съвет – 
Варна. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 33
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
1265-24-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Варна  освобождава от 



състава на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество” общинския съветник 
Октай Мустафов.

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

1265-24-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Варна  избира 
общинския съветник  Октай Мустанов за член на ПК „Архитектура, строителство, 
устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”.

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

1266-24. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Варна  освобождава от 
състава на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество” общинския съветник 
Радослав Коев. 

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

1267-24. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Варна освобождава 
като председател на ПК „Собственост и стопанство” общинската съветничка Цветелина 
Тънмазова.

         /резултати от поименно явно гласуване:
         за – 30, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 18/

1268-24. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Варна  избира за 
председател на ПК „Собственост и стопанство” общинската съветничка Валерия Ангелова.

/резултати от поименно явно гласуване:
         за – 27, против – 4, въздържали се – 2, отсъстват – 18/

1269-24. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Варна освобождава 
като председател на ВрК „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността 
на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация” общинската съветничка Валерия Ангелова.

         /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/

1270-24. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Варна  избира за 
председател на ВрК „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на 
Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация” общинската съветничка Снежана Донева.

/за – 28, против – 0, въздържали се – 2/

 

по точка  двадесет и пета от дневния ред



ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в решения на Общински съвет - Варна 
№ 1122-20/13/18.02.2009 год. и 1123-20/13/18.02.2009 год. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 30
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1271-25-1. На основание чл. 62, ал. 2 АПК и чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна допуска поправка на очевидна фактическа грешка в свое решение № 1122-
20/13/18.02.2009 год., както следва:

Навсякъде в т. 1.5. и т. 2.14. от решението вместо израза „за строежи от първа категория” да 
се чете „първа група”.

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

1271-25-2. На основание чл. 62, ал. 2 АПК и чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна допуска поправка на очевидна фактическа грешка в свое решение № 1123-
20/13/18.02.2009 год., както следва:

Навсякъде в т. 1.6. и т. 2.14. от решението вместо израза „за строежи от първа категория” да 
се чете „първа група”.”

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

 

по точка  двадесет и шеста от дневния ред

ОТНОСНО: Именуване на Обединено детско заведение /ОДЗ/ на бул. „Република”.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 30
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
1272-26. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 1072-
2(12)/07.01.2009 г. от заседание на Общинския съвет – Варна и Решение № 1/17.03.2009 г. на 
Педагогическия съвет на Обединеното детско заведение, Общински съвет – Варна именува 
детското заведение, находящо се на бул. „Република” с наименуванието ОБЕДИНЕНО 
ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 3 „ДЕЛФИНЧЕ”.

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

 

по точка  двадесет и седма от дневния ред

ОТНОСНО: Създаване на работна група за разработване на промени в „Правила за приемане 
на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Варна”. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 30
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
1273-27. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 7 от ЗМСМА и чл. 
30, ал. 4 от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите 



комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет – Варна 
създава работна група за разработване на промени в „Правила за приемане на деца в 
общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Варна” и избира за 
нейни членове следните общински съветници: Павел Димитров, Неделчо Михайлов, Валерия 
Ангелова, проф. Николай Джагаров, Цвета Георгиева, Красимир Минков Маринов.

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
В А Р Н А          

ЛИ/ЛИ                                          ______________/Б. ГУЦАНОВ/
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