
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 21 

 
На   24 март 2010 г. от 09.00 до  17.30 ч. се проведе Двадесет и 

първото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на 

Председателя на Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов. 

 

Присъстват 48 общински съветници, отсъстват 3 общински 

съветници: 

проф. Анелия Димитрова КЛИСАРОВА 

Иван Стоянов СЛАВКОВ 

Красимир Тодоров УЗУНОВ 

 
 Борислав ГУЦАНОВ 

 Откривам Двадесет и първото заседание на Общинския съвет – Варна. 

Проекта за дневен ред ви е раздаден, имате дума за мнения и съображения 

по дневния ред. 

 

 доц. Константин ТРОШЕВ 

 Отново дневния ред е твърде сериозен за деня и тъй като ние трябва 

да мислим за това дали можем да го направим малко по-лек и малко 

приемлив, аз предлагам да отпадне от дневния ред т. 2, която ми се струва, 

че е абсолютно излишно ние да я коментираме  в ОбС, след като съвсем 

скоро беше гласуван от Народното събрание Закон за ГМО и целия дебат, 

който ние ще водим някак си увисва във въздуха... 

 И още един проблем – това е предпоследния абзац от т. 5 – 

провеждане на процедура за деактуване на имот изключително държавна 

собственост, представляващ историческото ядро на Морската градина в гр. 

Варна – ако тази точка в дневния ред е внесена за информация на 



общинските съветници – да, но като кратка информация. Иначе, никакво 

решение на ОбС не може да повлияе на действията на г-н Кмета и на МС 

по този въпрос. 

 Благодаря ви. 

 

 Валерия АНГЕЛОВА 

 Колеги, предлагам от  т. 5 – предложенията за решения от ПК по 

собственост и стопанство да отпаднат общо четири проекто-решения. 

 Първото е: - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 

прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на община Варна, 

представляваща 211 м2 идеални части  от  ПИ 532 целия с площ  1 011м2 и във 

връзка с прекратяване на собствеността, с административен адрес гр. Варна, 

с.о „Сълзица”. 

Второто е: - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 

прекратяване на съсобственост върху имот – частна общинска собственост, 

представляващ 126,44 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5510.501, целият с площ 

1097,00 кв.м., кв.Галата, гр.Варна, ул.”Кап. І-ви ранг Георги Купов”№45. 

Като предлагам и точката да бъде допълнена с решение, което изхожда 

и от ПК по здравеопазване относно докладна записка от управителя на 

МДОС „Д-р Марко Антонов Марков” във връзка с предоставяне право на 

ползване сградата на дружеството на ДКЦ-ІV. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Аз се изказвам само в противовес на едно от предложенията на доц. 

Трошев – за отпадане на т. 2, която е за ГМО. Господа общински съветници, 

съгласен съм с него, че имаше закон, но това е едно структурно решение. То 

променя за много дълги години структура на много отрасли в българското 

селско стопанство и заявката за отношението към него е важна. И в този 

смисъл би трябвало да го има. 



Свидетели сме, че в ОбС има много решения с декларативен вид, които 

не са от компетенциите на ОбС, но са определено налагане на някакво 

мнение и затова съм за това т. 2 да остане в дневния ред. 

 

Панко АНЧЕВ 

 Бях обещал да не внасям допълнително точки в комисията по 

култура, но колегите от дирекцията са толкова заети през месеца, че не са 

смогнали да подготвят едно предложение за разпределение на средствата 

за финансиране на държавните културни институти и за даване съгласие на 

ОбС кметът да сключи договор с Министерството на културата за 

изплащане на тези средства. Средствата са планирани в бюджета, има ги, 

само формално трябва да мине през ОбС. 

 

 Тодор МУТАФОВ 

 Предлагам в т. 12 от проекта за дневен ред да отпадне първото 

предложение, а именно: приемане на “Наредба за условията за финансово 

подпомагане на спортните клубове за високи спортни постижения за 2010 

г.”, тъй като има много неща, които трябва да се доусъвършенстват и 

затова още веднъж трябва да мине през комисия. 

Моля да бъде разгледана и приета „Общинска стратегия за 

превенция и противодействие на асоциално поведение и правонарушения 

на деца 2010 – 2014 г.”, изписана с почернен курсив. 

 

 Красимир Маринов МАРИНОВ 

 Предлагам да отпадне предложението за решение от ПК финанси и 

бюджет, а именно относно отпускане на 20 000 лв. отпускане на сума в 

размер на 20 000 лв. на Военноморски музей - Варна, за спасяване на 

кораб-музей “Дръзки”, поради това, че преди около две седмици нашият 

депутат Карбов зададе въпрос и настоя пред Министъра на отбраната 



всички разноски по ремонта на фундамента на „Дръзки” да се поемат от 

Министерството и беше получено категорично съгласие; т.е. тези 20  

хлв.могат да се пренасочат някъде другаде, на по-удачно място. 

Предлагам да отпаднат от т. 13 – предложенията за решения от ПК 

„Култура, вероизповедания, медии” последните три тирета, а именно:  

- даване на съгласие за създаване на музей „Шкорпил” в гр. Варна; 

- изграждане на Паметник на моряка в гр. Варна; 

- възстановяване на предишното място на паметника на 

кап.лейт.Александър Девятко – командир на подводни лодки от 

Черноморския флот; 

Комисията заседава вчера, в разрез с чл. 24, т. 2 от Правилника за 

работа на Общинския съвет. 

 

 Пламен ПЕНЕВ 

 Във връзка с това, което каза колегата Маринов, предлагам от т. 13 да 

отпадне разглеждането на Наредбата за финансиране на творчески проекти. 

Г-н Анчев, тази наредба, начина на обсъждането й и начина на приемането и 

поставянето й, на мен лично ми прилича на нещо като мача между Норвегия 

и Аржентина, след който Марадона каза: „...Тия ритат топката, сякаш краката 

им са ръбести...” Не може една наредба, която не е минала през Правната 

комисия и през комисията по правилници, наредби да бъде обсъждана в ОбС. 

 

 Орлин СИМЕОНОВ 

 Моля да отпадне от дневния ред т. 16 - Разглеждане на отчет на 

представителя на Община Варна в Общото събрание на „Варна Ефкон” ООД 

за проведено общо събрание на съдружниците на 07.01.2010 г. 

 Основанието ми за това, е че т.нар. „отчет” от Николай Джагаров, сам 

по себе си не представлява никакъв отчет, а една страница, на която е 



написано „проект за решение”. За да се приеме отчет, трябва да имаме копие 

от баланса на тази фирма, за да е ясно какъв отчет приемаме ние. Тук се 

играе абсолютно на тъмно. Трябва да отпадне точката от дневния ред, да 

бъде задължен представителя на община Варна към този момент да 

представи за следващата сесия всички необходими документи, касаещи 

отчета на фирмата. 

 

 Красимир МАРИНОВ 

 Предлагам или да създадем точка „други”, или след точката по 

собственост и стопанство да има точка, в която да информирам ОбС във 

връзка с изграждането на крематориум, тъй като председателствам комисията 

между общинските съветници и администрация и понеже има напредък, 

искам да запозная колегите. 

 

 Проф. Николай ДЖАГАРОВ 

 Г-н Сименов, жалко е че трябва на юрист да обяснявам какви са 

функциите на представителя на община Варна в съвместното дружество и 

какви са неговите задължения. Ако Вие искате по същия начин да се 

запознаете с всички икономически или финансови да бъдат обсъдени, мисля 

че излизате извън ЗМСМА. 

 

 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

 В коя точка минава възстановяването на паметника на подводничаря?  

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 За Девятко, ли г-н Севастиянов? В комисията по култура. 

 

 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

 Предлагам тази точка да отпадне от дневния ред. 



 

 Орлин СИМЕОНОВ – реплика 

 Именно като юрист искам да се представят тези документи, които са 

задължителни за гласуване от ОбС. 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Колеги, предлагам ви една нова точка в дневния ред: промени в състава 

на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол. 

 Започваме да гласуваме предложенията за изменения и допълнения на 

проекта за дневен ред. 

 Който е съгласен да има точка за промяна състава на Комисията по 

приватизация и следприватизационен контрол, моля да гласува. 

 Резултати от гласуването: за – 40, против – 0, въздържали се – 3, 

приема се. 

 

 Предлагам ви в дневния ред да влязат: към точката по европейски 

въпроси и международно сътрудничество предложения за решения относно: 

- поправка на очевидна фактическа грешка в решение на ОбС – Варна 

№ 2044-10(20)/17.02.2010 г.; 

- даване на съгласие за участие на Община Варна заедно с VІІІ 

СОУПЧЕ „А. С. Пушкин” с проект в отворена грантова схема на структурни 

фондове BG161 PO001/1.1-09/2010 г. „Схема за подкрепа за прилагане на 

мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в 

градските агломерации” и съфинансиране на проекта. 

Резултати от гласуването: за – 41, против – 0, въздържали се – 0, 

приема се. 

 



Към комисията по Благоустройство и комунални дейности има един 

почернен текст, който е решение на комисията – не знам защо не е бил 

публикуван предварително, а именно относно  потвърждаване срока на 

валидност на договори за предоставяне на концесия за дейността по 

поддържане на чистотата на територията на община Варна и 

упълномощаване Кмета на община Варна и Председателя на ОбС – Варна да 

подпишат анекс към договорите относно техния срок. 

Резултати от гласуването: за – 41, против – 0, въздържали се – 0, 

приема се. 

 

Предложението от г-н Севастиянов да отпадне проектопредложението 

за възстановяване на предишното място на паметника на 

кап.лейт.Александър Девятко – командир на подводни лодки от 

Черноморския флот. В интерес на истината, няма решение въобще за 

премахването на паметника на Девятко, просто паметникът е изчезнал от 

сградата на Морското училище, където е бил паметник. Така че, решението 

което е взела комисията по култура не е било да бъде възстановен паметника 

с решение на ОбС, а да бъде намерен къде е паметника. Нямам нищо против 

да отпадне точката; желанието и искането бяха вкарани от Украинското 

генерално консулство – да се открие къде е паметника. 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Мисля, че и на колегите ми отляво им е абсолютно ясно, че този 

паметник има много шокотливо значение към българската държавност, като 

цяло – това е една от причините да гледаме с подозрение на такива решения в 

ОбС и нашето предложение е да не се възстановява. И настояваме сега да се 

гласува. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 



Няма решение той въобще да бъде премахнат. 

Да не бъде разглеждан въпроса на заседанието на ОбС – нали така, г-н 

Севастиянов? Добре. Който е да отпадне от дневния ред, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 31, против – 3, въздържали се – 6, 

приема се да отпадне от дневния ред. 

 

По точката за култура – г-н Маринов, тъй като Паметника за моряка е 

вкаран в дневния ред от мен с публикуването на дневния ред, много преди 

заседанието на комисията, предлагам въпроса за Паметника на моряка да 

остане в дневния ред. 

 

Красимир МАРИНОВ 

Доколкото виждам, тук има т. 17 в проекта  за решение, а аз говоря 

само за т. 13 – последните три тирета от проекта за дневен ред. Не 

коментирам т. 17. Имам предвид даване на съгласие за създаване на музей 

„Шкорпил” в гр. Варна, защото трябва да бъдем адекватни в решението си; 

изграждане на Паметник на моряка в гр. Варна; и възстановяване на 

предишното място на паметника на кап.лейт.Александър Девятко – командир 

на подводни лодки от Черноморския флот. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Въпроса за паметника на Девятко отпадна. Съгласен ли сте въпроса за 

Паметника на моряка да остане? 

 

Красимир МАРИНОВ 

Не, държа и трите проекта да отпаднат. 



 

Борислав ГУЦАНОВ 

Добре, който е съгласен да отпадне от дневния ред въпроса за 

създаване на Паметник на моряка, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 2, против – 37, въздържали се – 2, 

точката остава в дневния ред. 

 

Предложението относно даване на съгласие за създаване на музей 

„Шкорпил” в гр. Варна – който е да отпадне от дневния ред, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 1, против – 32, въздържали се – 3, 

точката  остава в дневния ред. 

 

Който е да отпадне точката относно разглеждане на отчета на 

представителя на Община Варна в Общото събрание на „Варна Ефкон” ООД 

за проведено общо събрание на съдружниците на 07.01.2010 г., моля да 

гласува.  

Резултати от гласуването: за – 17, против – 15, въздържали се – 5, 

точката  остава в дневния ред. 

 

 Предложението на г-н Красимир Маринов да има точка в дневния 

ред относно предоставяне на информация докъде е стигнала работата на 

Работната група за изграждане на Крематориума, точката да бъде след 

точката за разглеждане на предложенията за решения от ПК по 

собственост и стопанство. 

Резултати от гласуването: за – 42, против – 0, въздържали се – 0, 

точката  остава в дневния ред. 

 



 Предложението от г-н Пламен Пенев – да отпадне от дневния ред 

разглеждането на Наредбата за финансиране на творческите проекти на 

творците от Варна, като същата бъде гледана в комисиите още веднъж, 

моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 15, против – 19, въздържали се – 2, 

точката  остава в дневния ред. 

 

 Предложението от г-н Красимир Маринов Маринов относно 

отпадане от дневния ред на предложението за решение от ПК по финанси и 

бюджет относно отпускане на сума в размер на 20 000 лв. на 

Военноморски музей - Варна, за спасяване на кораб-музей “Дръзки”. Аз 

съм напълно съгласен с Вас, ако може да не ги дадем парите – нямаме 

никакво разминаване. Обаче, имаме писмо официално от Директорката на 

Музея, което постъпи вчера, тъй като имахме информация, че депутатът г-

н Карбов е поставил въпроса в Парламента и от Министъра на отбраната 

му е отговорено, че парите са намерени, но е казано че са намерени 20 000 

лв. Това е информацията, която имаме в ОбС, има и официално писмо, че 

директорката на Музея иска още 20 000 лв., тъй като цялата сума 

необходима за възстановяването на „Дръзки” беше около 40-45 хил.лв., т.е. 

да не стане така да оттеглим нашите 20 хлв.и в един момент да не влезе в 

експлоатация Музея. Това е реалната ситуация, г-н Маринов. 

 Затова предлагам въпроса да остане в дневния ред при условие, да се 

проведат още веднъж всички разговори и едва тогава да бъдат приведени 

парите; да гласуваме като сума, а след разговорите ще преценим... 

 Който е да отпадне от дневния ред, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 4, против – 36, въздържали се – 2, 

точката  остава в дневния ред. 

 



 Предложението на г-н Мутафов да отпадне разглеждането на 

Наредбата за материалното стимулиране. 

Резултати от гласуването: за – 37, против – 0, въздържали се – 2, 

точката   отпада от  дневния ред. 

 

 Предложението от г-н Панко Анчев за включване на проект за 

решение в ПК „Култура, вероизповедания, медии” относно финансиране 

на държавните професионални културни институти в гр. Варна за подкрепа 

на дейността им на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила на 

културата, въз основа на сключени договори между Община Варна и 

Министерство на културата – София. Парите са гласувани като цяло, тук 

става въпрос за самото разпределение. 

Резултати от гласуването: за – 40, против – 0, въздържали се – 0, 

точката   остава в дневния ред. 

 

 Моля, гласувайте предложенията от Валерия Ангелова за отпаданат от 

дневния ред  предложенията за решения от ПК „Собственост и стопанство” 

относно: 

- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 

прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на община Варна, 

представляваща 211 м2 идеални части  от  ПИ 532 целия с площ  1 011м2 и във 

връзка с прекратяване на собствеността, с административен адрес гр. Варна, 

с.о „Сълзица”. 

- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 

прекратяване на съсобственост върху имот – частна общинска собственост, 

представляващ 126,44 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5510.501, целият с площ 

1097,00 кв.м., кв.Галата, гр.Варна, ул.”Кап. І-ви ранг Георги Купов”№45. 

както и предложението й за влизане в дневния ред за разглеждане въпроса 

относно удължаване договора между „ДКЦ ІV – Варна”ЕООД и МДОЗС „Д-р 



Марко Антонов Марков – Варна”ЕООД за безвъзмездно право на ползване на 

част от сградата на „ДКЦ ІV – Варна”ЕООД 

Резултати от гласуването: за – 42, против – 0, въздържали се – 0, 

предложенията на г-ца Ангелова се приемат. 

 

 Предложението на доц. Трошев да отпадне от дневния ред на 

заседанието на ОбС гледането на проекта за решение за Морската градина; 

който е за отпадането, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 11, против – 19, въздържали се – 2, 

точката  остава в дневния ред. 

 

 Предложението на доц. Трошев относно отпадане на т. 2 от проекта за 

решение – точката за ГМО. 

Резултати от гласуването: за – 10, против – 25, въздържали се – 2, 

точката  остава в дневния ред. 

 
 Колеги, имаме още две промени: да отпаднат от дневния ред 

предложенията за решения от ПК „Финанси и бюджет” относно: 

- допълване на Приложение № 2, раздел VІІ “Образование” с т. 7.5 към 

„Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Варна”;         

- дофинансиране на издръжката на Средношколско общежитие 

„Михаил Колони”, 

тъй като не е минал 14-дневния срок в който те са публикувани в Интернет-

сайта на общината. 

 

 Д-р Янко СТАНЕВ  

 Така изписаната процедура в предложенията, които прочетохте да 

отпаднат, е абсолютно некоректно. Защото решението на комисията е да 



отпрати едното решение към комисията по култура, а другото е да се 

публикува, т.е.ние нямаме решение с което днес да го включваме „за”, а 

докладваме въпроса, т.е. в правилника на ОбС пише, че вземането на 

решение и доклада тук става дори когато решението е негативно или в друг 

аспект; тогава повече няма да включваме в дневния ред всички точки, които 

не са „за”. Така излиза, че едва ли не някой не си е догледал работата, в 

протокола на комисия ясно и точно пише за какво става въпрос и какво 

решение е взела комисията. 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Няма друг начин за отбелязване просто.... Който е за отпадането, моля 

да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 42, против – 0, въздържали се – 0, 

точките отпадат от дневния ред. 

 

 Общински съвет – Варна прие следния 
 

Д Н Е В Е Н       Р Е Д : 

 

 1. Питания и отговори на питания. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 2. Разглеждане на предложение за решение от Председателя на 
Общинския съвет – Варна относно ограничаване отглеждането на генетично-
модифицирани култури и разпространението на продукти, съдържащи ГМО, 
на територията на община Варна. 

/за – 35, против – 7, въздържали се – 2/ 
 
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и бюджет” 
относно: 

- приемане на изменeния и допълнения в „Наредба за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна”;   



- неотпускане на сума в размер на 4 000 лв. за нуждите на  
клиниката по Дерматология и венерология - МБАЛ “Св. Анна - Варна” АД; 

- неотпускане на необходимите средства за котел за нуждите на 
„ДКЦ І “Света Клементина - Варна” ЕООД, във връзка с лицензирането на 
газовата инсталация на сградата;  

- опрощаване на държавни вземания; 
- освобождаване от такса битови отпадъци по молби на граждани;  
- увеличаване и трансформиране на щата на ОП “Спортни имоти”; 
- отпускане на сума в размер на 20 000 лв. на Военноморски музей - 

Варна, за спасяване на кораб-музей “Дръзки”. 
 
/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

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

- финализиране на приватизационна процедура за обект по 
приходната част на годишния план за приватизация за 2010 г. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

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

- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за учредяване 
безвъзмездно право на строеж за изграждане на параклис със застроена площ 
70, 23 кв. м.. върху имот, целият с площ 9159 кв.м., с идентификатор 
10135.4504.304, със стар идентификатор УПИ „за търговски комплекс и 
параклис”, кв. 13, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик”, І-ви м.р., гр. Варна и 
даване на съгласие дължимия данък във връзка със сделката да бъде за 
сметка на община Варна, както и да не се начисляват режийни разноски по 
чл. 80, ал. 1, т. 2.2 от НРПУРОИ; 

- учредяване на безвъзмездно право на ползване /почасов график/ в 
полза на Сдружение “Спортен клуб Галата 2009”, върху част от имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Приморски”, 
спортен комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, актуван с АОС 
№ 2116/10.06.2001 г.; 

- включване на  2 бр. жилища във фонд “Жилища за настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни нужди”; 

- включване на  3 броя жилища във фонд “Ведомствен”; 
- изменение в чл. 51, ал. 2, т. 3 Глава V, Раздел І на “Наредба за реда и 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”, приета с 
решение № 1054-15/11/09,11.12.2008 г. на Общински съвет – Варна; 



- обявяване за публична общинска собственост на имоти – частна 
общинска собственост, съгласно Приложение № 1; 

- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 35.00 м2  идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2515.3049, целият с площ 376.00 м2,  находящ се в местност „Ален 
мак”, гр. Варна; 

- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имот, представляващ ПИ с 
идентификатор №10135.5505.284, находящ се в кв. „Аспарухово”,  ул. 
„Кирил и Методий”,  № 68А; 

- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 133.00 м2  ид. части от ПИ с идентификатор 10135.4510.711,  
целият с площ 3 304.00 м2, находящ се в Западна промишлена зона, гр. 
Варна; 

- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща  199.00 м2  идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.4502.88, целият с площ  234.00 м2, находящ се в жк. „Владислав 
Варненчик”, кв. 18, гр. Варна; 

 - сключване на договор за отдаване под наем на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Проф. Державин” №25, 
1-ви м.р., кв. 461,   представляващ  първи етаж от масивна жилищна сграда, 
частично на изба, състоящ се от входно антре, три стаи и килер с обща 
застроена площ  68,22 (шестдесет и осем цяло двадесет и две стотни) кв.м.– 
предмет на АОС № 184/12.06.1997 г.,  с наемател Асоциация “Да съхраним 
жената”,  за срок от 5 (пет) години; 

- промяна предназначението на: 
* обект “детска занималня” в обект “жилище” на имот, находящ 

се на ул. “Георги Бенковски”, № 83, ет. 1, м.р. 10, кв. 386, ПИ 5,7,8 и 9, 
АОС № 4245/14.03.2007 г.; 

* помещения, находящи се на ул. “Георги Бенковски”, № 85, ет. 
1, м.р. 10, кв. 386, ПИ 5, 7, 8 и 9 в обект “жилище”, АОС № 775/03.08.1998 г.; 

- даване на съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно управление  
на кметство - с. Константиново, част от имот-общинска собственост, 
находящ се в с. Константиново, Здравен пункт, кв. 57, УПИ ІІ, 
представляваща  две помещения (зъболекарски кабинет), чакалня и 
сервизни помещения с обща площ 40,02 (четиридесет цяло и две стотни) 
кв.м. (с отделен вход); 

- отмяна на Решения на Общинския съвет - Варна № 4630-3, № 4631-3 и 
№ 4632-3 по протокол № 50 от 24.01.2007 г. в частта им, в която е решено 



новопридобитите жилища да се предоставят за пренастаняване на 
наемателите от ул. „Мадара” №№ 18, 18а, 20, 20а и 22; 

- включване на 5 броя жилища във фонд  ”Жилища за настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди”;       

- включване на 3 броя жилища във фонд  ”Жилища за настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни нужди” ; 

- откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга, 
включваща управление и поддържане на обекти „Пешеходни подлези” на 
територията на гр. Варна; 

- откриване на процедура за предоставяне на концесия – даване на 
разрешение за изграждане и извършване на дейности за задоволяване на 
обществения интерес в имот по АОС№ 5273/23.10.2008 г. – частна общинска 
собственост, представляващ поземлен имот № 10135.4504.479 с площ 28 043 
м2, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, 1-ви м.р. при 
граници на имота: ПИ № 4504.478, ПИ 4504.429, ПИ 4504.481, ПИ 4504.480, 
ПИ 4504.564; 

- отмяна на Решение на Общинския съвет – Варна № 1472-
4(16)/20.07.2009 г., с което е приета пазарна оценка за недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, ул. „Светослав 
Минков”, № 50; 

- одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, ул. „Светослав Минков”, № 50; 

- учредяване на безвъзмездно право на ползване на  „Общинска 
охранителна фирма” ЕАД – Варна върху имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Чайка”, 19-ти м.р., бл. 34, 
представляващ магазин със застроена площ 135,09 кв.м., разположен в 
средната част на подболковото пространство на 8-етажен жилищен блок – 
предмет на АОС № 58/07.02.1997 г. за срок от 10 години; 

- провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
част от имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. 
„Вл. Варненчик” ІІ-ри м.р., ОУ „Стоян Михайловски”,  представляващ 
сгради – учебни корпуси от пет блока с №№ „А1”, „А2”, „Б”, „В” и „Г”, 
свързани помежду си, с обща  застроена площ 3198 кв.м., а именно: бюфет и 
склад с обща площ 29,09  (двадесет и девет цяло и девет стотни) кв.м., 
разположени на І-ви етаж в блок „А2” от сградата на училището; 

- предоставяне за безвъзмездно управление на район “Вл. Варненчик” 
имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Вл. 
Варненчик”, І-ви м.р., ул. “Панайот Кърджиев” /“Изток”/, № 5; 

- учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, ІІ-
ри м.р., представляващ ІІ-ри реален дял от двуетажна масивна сграда със 
застроена площ 414,73 кв.м. – предмет на АОС № 1291/15.07.1999 г., а 
именно: три помещения на втори етаж, вдясно от входа, с обща площ 55,44 



кв.м., в полза на Агенция за социално подпомагане за нуждите на 
дирекция “Социално подпомагане” – Варна; 

- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 96.00 м2 идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.5545.3268, целия с площ  534.00 м2, находящ се в гр. Варна, местност 
Зеленика;  

- задължаване на Кмета на Община Варна и управителя на “Обреди” 
ЕООД – Варна да предприемат всички необходими фактически и 
юридически действия за реално  усвояване и експлоатация по 
предназначение на кв. 140 от Гробищен парк “Запад”, находящ се в с. 
Тополи; 

- допълване и промяна на решение № 1950-2/20/17.02.2010 г., касаещо 
Гробищен парк – Запад”, с. Тополи; 

 - одобряване пазарната оценка и вземане на решение за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 
собственост, представляващ ПИ с идентификатор 10135.71.131, с площ 2 172 
м2, находящ се в гр. Варна, ул. „Хъшове”, № 2; 

- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска 
собственост, представляващ УПИ ХV-315, с площ 775,00 кв.м., кв. 54, 
с.Каменар; 

- одобряване пазарната оценка  и вземане на решение за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 
собственост, представляващ ПИ с идентификатор № 10135.5502.569, с площ 
265 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Манастирска”, № 5; 

- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна от недвижим 
имот, находящ се в община Варна, село Каменар, кв. 45;  

- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна,  
представляваща 60.00  м2 идеални части от ПИ 10135.5511.88, целият с площ  
560.00 м2,  находящ се в гр. Варна, кв. Галата,  з.о „Прибой”; 

- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна,  
представляваща 394.00 м2 идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2564.444, целият с площ 994.00 м2, с административен адрес: гр. Варна,  
в.з. „Траката”, ул. „Първа”, № 81; 

- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна,  
представляваща 65.00 м2 идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2564.445, целият с площ 495.00 м2, с административен адрес, гр. Варна, 
в.з. „Траката”, ул. „Седма”, № 19; 



- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна,  
представляваща 21.86 м2  идеални части от апартамент № 38 с идентификатор 
10135.2562.126.1.38,  целият с площ  101.83 м2 ведно с 1.4237 % ид. части от 
общите части и правото на строеж, заедно с изба № 38, с площ 15.68 м2, с 
административен адрес, гр. Варна, ж.к. „Чайка”, бл. 50, вх. Б, ет. 4; 

- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна,  
представляваща 4.00 м2 идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2515.67, 
целият с площ  695.00 м2, находящ се в гр. Варна, с.о „Ален мак”; 

- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна,  
представляваща 442,00 кв.м. ид.ч. от ПИ № 10135.5548.3578, целият с площ 
3928,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, м-ст”Зеленика”; 

- даване на съгласие “Жилфонд” ЕООД – Варна да сключи нов договор 
за учредяване на възмездно право на ползване в полза на “ССД” ЕАД – Варна 
за срок от 10 годни, считано от 01.04.2010 г., върху част от имот – частна 
общинска собственост, включен в капитала на “Жилфонд” ЕООД – Варна, 
находящ с в гр. Варна, м-ст “Планова”, складова база на “Жилфонд” ЕООД 
– Варна; 

- приемане на годишния финансов отчет и отчет за дейността за 2008 г., 
освобождаване от отговорност на управителя, контрольора и избиране на 
одитори за извършване на одиторски контрол за 2009 г., на 
“Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД; 

- провеждане на процедура по деактуване на имот – изключителна 
държавна собственост, актуван с АДС № 40/18.03.1997 г., представляващ 
„Историческо ядро” на Морската градина в гр.Варна с площ 55 хектара; 

- даване на съгласие “Жилфонд” ЕООД – Варна да продаде чрез 
публичен търг 4 бр. дървени бунгала и кафе-бар, ведно със санитарните 
възли; 

- удължаване договора между „Диагностично-консултативен център ІV 
– Варна” ЕООД и “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания 
със стационар „д-р Марко Антонов Марков” – Варна“ ЕООД за безвъзмездно 
право на ползване на част от сградата на „Диагностично-консултативен 
център ІV – Варна”ЕООД. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

6. Изслушване на информация от общинския съветник Красимир 
Минков Маринов – председател на Работна група от общински съветници, 
представители на общинската администрация и други специализирани 
органи, създадена с решение на ОбС – Варна № 1309-6(15)/20.05.2009 г., във 



връзка с реализиране на проект за изграждане на крематориум на 
територията на Община Варна. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
7. Разглеждане на предложения от ПК „Собственост и стопанство” и 

ПК „Социални дейности и жилищна политика” относно изменения на 
„Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на 
гражданите, настаняване и продажба на общински жилища”. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

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

- одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична 
регулация /ПУР/ на СО “Боровец – юг”; 

- задължаване на  Кмета на Община Варна в официалния сайт на 
общината и в местния печат да бъде публикувана технологията за 
запълването на дупките по пътищата, както и ежеседмичния график на 
фирмите за извършване на дейността; 

- създаване на Работна група за разглеждане на  проект за „Наредба за 
условия на и реда за прокопаване на елементите на техническата 
инфраструктура на територията на община Варна”. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

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

 - отпускане на финансови средства  на 20 (двадесет) двойки, одобрени за 
включване в “Програма ин витро ІVF” на Община Варна;  

 - отпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани; 

    - начин за разпределението на финансовите средства за еднократни 
помощи на граждани за лечение. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

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

- отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 



- отпускане на персонална пенсия на децата Александър Филипов 
Чамов и Габриела Филипова Чамова. 

/за – 41, против – 1, въздържали се – 0/ 

 

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

- разглеждане на договори за предоставяне на концесия за дейностите 
по поддържане на чистотата по райони и кметства на територията на 
община Варна; 

-  потвърждаване срока на валидност на договори за предоставяне на 
концесия за дейността по поддържане на чистотата на територията на 
община Варна и упълномощаване Кмета на община Варна и Председателя 
на ОбС – Варна да подпишат анекс към договорите относно техния срок. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

12. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Наименования” 
относно: 
  - именуване на  общинския басейн, намиращ се на бул. “Република”, 
срещу  хипермаркет “Кауфланд”; 

- именуване на улица в кв. Виница; 
- именуване на Трето основно училище – Варна с наименованието 

“Ангел Кънчев”; 
- именуване на улици в 21 м.р. в район „Приморски”.  
/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

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

- приемане на “Наредба за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни 
резултати на световни и европейски първенства и европейски купи и 
световни рекорди”; 

- приемане на “Наредба за условията и реда за финансово 
подпомагане на проекти на неправителствени организации.”; 
 - приемане на „Общинска стратегия за превенция и противодействие 
на асоциално поведение и правонарушения на деца 2010 – 2014 г.” 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
14. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура, 

вероизповедания, медии” относно: 



- даване на съгласие за отпускане на сума за заплащане на такса за 
обучение на Рая Димитрова Костова; 

- приемане на Наредба за финансиране на творчески проекти на 
творците от Варна; 

- приемане на Програма за развитието на читалищната дейност на 
територията на община Варна през 2010 г.; 

- финансиране на Оперно-филхармонично дружество „Варна”; 
„Драматичен театър „Стоян Бъчваров”; Фондация „Откритие”; 

- даване на съгласие за подпомагане реставраторската дейност в 
манастира „Св.вмчк.Георги Зограф” в Света гора/Атон; 

- даване на съгласие РИМ – Варна да предостави 50 % от приходите 
за 2010 г.от продадените билети на външни фирми и организации, с които 
организира или съорганизира изложби; 

- даване на съгласие за създаване на музей „Шкорпил” в гр. Варна; 
- изграждане на Паметник на моряка в гр. Варна; 
- финансиране на държавните професионални културни институти в 

гр. Варна за подкрепа на дейността им на основание чл. 5, ал. 2 от Закона 
за закрила на културата, въз основа на сключени договори между Община 
Варна и Министерство на културата, Репубика България. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

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

- даване на съгласие за участие на Община Варна заедно с VІІІ 
СОУПЧЕ „А. С. Пушкин” с проект в отворена грантова схема на 
структурни фондове BG161 PO001/1.1-09/2010 г. „Схема за подкрепа за 
прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна 
инфраструктура в градските агломерации” и съфинансиране на проекта; 

- поправка на очевидна фактическа грешка в решение на ОбС – 
Варна № 2044-10(20)/17.02.2010 г. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

16. Разглеждане на заявление вх. № ОС-10-94-Н(8)/05.03.2010 г. от 
Николай Георгиев Стоянов, и заявление вх. № ОС-10-94-Д(3)/16.03.2010 г. 
от Драгомир Ненчев Белев, относно освобождаването им от Съвета на 
директорите на „Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 



17. Разглеждане на отчет на представителя на Община Варна в 
Общото събрание на „Варна Ефкон” ООД за проведено общо събрание на 
съдружниците на дружеството на 07.01.2010 г. 

/за – 29, против – 11, въздържали се – 1/ 
 

18. Разглеждане на предложение за решение относно полагаем 
платен годишен отпуск на Председателя на Общинския съвет – Варна. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

19. Промени в състава на Комисията по приватизация и 

следприватизационен контрол. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

 С резултати от гласуването: за – 42, против – 0, въздържали се – 0, 

общинските съветници приеха окончателния вид на целия дневен ред на 

Двадесет и първото заседание на Общинския съвет – Варна, описан по-

горе. 

 
 
 
 
 



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

 

 Павел ХРИСТОВ 

 Питането ми касае два въпроса, които получих от граждани, а 

именно: на ул.”Яворов” в частта между бул.”Владислав” и бул.”Сливница” 

липсва осветление и възможно ли е да се направи нещо по този въпрос, тъй 

като нощем там е много тъмно. И втората улица е „Акад.Игор Курчатов” № 

1 – там след валежи, снеговалежи става локва дълбока над 30-40см. Оттам 

минават хиляди хора на день което им нелага да го правят в някакви много 

трудни условия.  

Благодаря ви! 

 

 Иван ЛУКОВ 

 Питането ми е съвсем кратко: Изразходвала ли е община Варна 150 

хлв.за издаването на „Наръчник за финансовото управление на училищата” 

и ако е израходвала, сега ли е момента и колко бройки са отпечатани? 

 

 Орлин СИМЕОНОВ 

 Господин Йорданов, проведоха се две сесии – октомври 2009 г. и 

предишната, на която се обсъждаха въпросите за дотиране според мен с 1 

млн.лв. на съвместната  фирма „Варна Ефкон” ООД. Можете ли да заявите 

пред общинските съветници какви суми е изплатила общината в това 

съвместно дружество, пописани ли са съответните приемо-предавателни 

протоколи, какво е задължението на община Варна по съвместния договор с 

към съвместна фирма с Министерството на вътрешните работи? 

  

Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 

Няма да ни отнеме време отговора на току-що поставените въпроси. 



 След определяне на фирмите-изпълнители по осветлението ще се 

види какво още може да бъде направено за осветлението в нашия град – 

няма спор.  

За „Игор Курчатов” ще запишат колегите да проверят каква е 

причината за образуването налоквите, които създават трудности на 

пешеходци и автомобилисти.  

Г-н Симеонов, напомняте ми общите съдийски години дали мога да 

заявя тук, сега- едва ли... Но, моля ви, подгответе съобразно стенограмата 

и зададените въпроси от колегата Симеонов отговори – какво е плащането, 

как е приемано, кой го е приемал....отговор на тези въпроси трябва да има, 

разбира се, но не ги съхранявам в паметта си, за да ги възпроизведа начаса. 

Няколко думи, колеги, по дневния ред: 

За Морската градина. Надявам се да нямаме трудности, процедурни в 

това число, по отношение на заявената воля, санкционирана с разпореждане 

на Министър-председателя, аявената воля на община Варна, след като 

издържа в размер на 24 млн.лв.  Морската градина и в размер на 2 млн.лв. за 

Аспарухов парк – това е заявената воля на Община Варна, на общинските 

съветници, да се изготвят документи - цитирам, които начаса да бъдат 

изпратени в София и да бъдат разгледани аналогично, паралелно със 

съдбата на Борисовата градина в София, която също така трябва да стане 

градска собственост. Изразява надежда, че няма да бъде спирано във 

времето изпълнението на това решение. 

 Правилно, според мен, ще се спрете и на въпросите с паметниците на 

моряка, с музея на Херман Шкорпил. Трябва да бъде подкретена тази 

поредна стъпка към утвърждаване на историческата памет на нашия град, в 

това число и за паметниците. От различни организации дойдоха 

представители във връзка с Паметника на моряка, които търсят отговор от 

общинските съветници, от администрацията какво ще направим, за да има 

такъв паметник, къде да бъде той разположен...Това е най-трудното нещо в 



един град, убедил съм се – поставянето на паметник - къде да бъде, кой да 

го постави, какво да пише, как да изглежда, кой да го изработи, колко да 

струва. Това са въпроси, при които практиката показва:  Ако на първите 3 

въпроса се постигне съгласие, на 4-ия, 5-ия, и 6-ия то прераства в конфликт, 

когато приключи конфликта по 4-ия, 5-ия и 6-ия коренно са се променили 

съгласуваните преди това становища по 1,2 и 3 въпрос; и става като един 

двутактов двигател…докато двигателят може да работи. Това е моята 

практика и никак не е бедна.  

Припомням, че трябва да решим въпросите с военния паметник на 

английските матроси, на френските матроси, на паметника на германските 

матроси, който се намира в Стари гробища; повдига се въпроса има 

загинали руски матроси, знам за дискусията по отношение на кап.Девятко, 

който е сложен в категорията „паметник на падналите украински войници”; 

но тук ще се постави въпроса за загиналите матроси от пет подводници по 

време на ІІ Световна война – този въпрос е вече артикулиран в 

пространството. Знаете за старата идея  на ръководството на ВВМУ в 

алеята от Пантеона до зоопарка да се поставят бюстове на изтъкнати 

преподаватели във ВВМУ и заслужили офицери от ВМС за времето, в което 

се създал военноморския флот в България от възстановяването на Третото 

българско царство. 

Няма медия и кръг, в който тези дни в България да не се коментират 

антикризисни мерки. Предстои да видим какво ще реши правителството. Но 

нещата имат 3 измерения - по отношение на широките слоеве на 

населението с данъчната тежест, по отношение на бизнеса и публичната 

администрация - съкращаване на щат и разходи. Давам кратка 

предварителна информация. През тази година, въпреки трудностите в 

бюджета, ние не повдигнахме никакъв размер на местни данъци и такси. 

Приехме бюджета, утвърждавайки редица обекти, които ще бъдат 

построени от различните функции и сфери. Бюджетът ще бъде един 



сериозен ресурс за бизнеса, който пък дава работните места. Тук най-важно 

е ограничаването на разходите. Ние бяхме първата община в България, 

която утвърди стабилизационна програма, антикризисна. Въведени са 

поетапно лимити на разговорите на всички служители на администрацията, 

лимит на движението на автомобилите, като в последствие е отменена 

изцяло възможността за ползване на автомобилите, освен за гости и 

делегации, което се извършва от 2 автомобила по заявка. 115 души е по-

малко щатът, а в цифри общата издръжка на общинската администрация за 

2009г. е с 8 458 000лв. по-малко от тази през 2008 г.  

В преподписването сме на договор с ВиК за намаляване на 20% на 

всички разходи от всички потребители в рамките на общината. Предприели 

сме същите мерки и за тока, но това ще бъдат мерки, извън постигнатите 

вече.  

   

 

 
 
 
 
 
 



ІІ. 
По точка  втора от дневния ред: 
Разглеждане на предложение за решение от Председателя на 

Общинския съвет – Варна относно ограничаване отглеждането на 
генетично-модифицирани култури и разпространението на продукти, 
съдържащи ГМО, на територията на община Варна. 
      Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 
 Пламен НАЧКОВ 

 Имам едно конкретно предложение за промяна в текста на проекто-

решението, а именно: да отпадне думата „за ограничаване”, тъй като 

закона забрани ГМО и предлагам да стане „всички допустими от закона 

действия, за да не се отглеждат генетично модифицирани култури и 

разпространението на продукти, съдържащи ГМО на територията на 

Община Варна.” 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Колеги, има внесена подписка от близо 10 хиляди подписа, това е 

много сериозна цифра; всяка година се случва подписка с подобни 

размери. Ако не бяха се предприели подобни действия в големите градове, 

в по-малките населени места, ако не се беше вдигнал шум около проблема 

с ГМО не беше много сигурно и категорично какво ще бъде решението на 

Народното събрание. Така че ние имаме, според мен, моралното право, 

моралния ангажимент към хората които са се подписали, да кажем своето 

становище. Второ, това остава за историята и трето – не се знае едно 

следващо решение на Парламента в каква посока би тръгнало. Така че, 

мисля че нашето гласуване има друго значение. Гарантирам ви, че ако не 

беше приет закона, сега залата щеше да е пълна с хора, които щяха да 

искат да бъде прието това решение на ОбС. Нека защитаваме интересите 

на града, а партийните интереси – два месеца преди изборите. 

 



 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Нашата група ще подкрепи приемането на тази точка, синята 

коалиция отдавна е вкарала в дневния си ред подкрепата на този закон, 

даже сме на мнение, че като един от най-напредналите градове във Варна, 

отдавна нашият ОбС трябва да вземе такова решение и даже трябваше да 

изпревари закона. Но за съжаление, по-добре късно, отколкото никога. 

 

д-р Янко СТАНЕВ 

Няма да влизам в дълбочината на въпроса за ГМО, защото  ще се 

сетя кой как гласува в Еврокомисията и тогава ще стане наистина 

политически въпроса. 

Доволен съм от това, че и Правителството на Република България, а 

и варненци имаме консенсус относно рисковете, които се носят и мисля, че 

не съм компетентен да давам съвети, просто съм против това да става по 

този начин. 

Г-н Кметът ме провокира с изказването си. В резултат на 

антикризисната програма от тези 124 точки, които бяха публикувани на 

сайта на общината, в резултат на приемането на този бюджет, с това 

напрежение, в тези комисии, към момента изпълнението на данъчните 

приходи, неданъчните приходи, включително и всички останали елементи 

съставляващи приходната част на бюджета на община Варна в сравнение с 

тези за 2010 г.към същата дата са с между 0,40 и 1 % високи, т.е. всички 

легенди се разбиват във вълнолома на данъците, които приемаме и в 

приходната част на бюджета на Варна, за което смятам че приемането на 

бюджета с трактовките, които беше и този бюджет и тази антикризина 

програма помагат на града ни с тези пари, които идват като данъци да 

поддържаме разплащането с фирмите, да поддържаме социалната, 

икономическата и другите среди, за да може града да има малка 



безработица, за да може града да се извършва единственото, заради което 

си струва да управляваме – хората да живеят по-добре. 

 

 Доц. К. ТРОШЕВ 

 Някой може да остане с впечатлението, че аз или групата на ГЕРБ 

сме против ГМО – това не е вярно и всички сме „за”, защото всички наши 

депутати са гласували за този закон, но моето предложение беше да не 

употребим време за нещо, което е вече съвсем нормално и ние сме длъжни 

да се подчиним на този закон. 

 

  

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

2063-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 8 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна решава, при осъществяване на 
правомощията си като колективен орган на местно самоуправление, да 
предприеме всички допустими от закона действия, за да не се допуска 
отглеждането на генетично модифицирани култури и разпространението на 
продукти, съдържащи ГМО на територията на Община Варна. 

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

 

 
 
 
 



ІІІ. 
По точка  трета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 

бюджет” относно: 
- приемане на изменeния и допълнения в „Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Варна”;   

- неотпускане на сума в размер на 4 000 лв. за нуждите на  
клиниката по Дерматология и венерология - МБАЛ “Св. Анна - Варна” 
АД; 

- неотпускане на необходимите средства за котел за нуждите на 
„ДКЦ І “Света Клементина - Варна” ЕООД, във връзка с 
лицензирането на газовата инсталация на сградата;  

- опрощаване на държавни вземания; 
- освобождаване от такса битови отпадъци по молби на 

граждани;  
- увеличаване и трансформиране на щата на ОП “Спортни 

имоти”; 
- отпускане на сума в размер на 20 000 лв. на Военноморски 

музей - Варна, за спасяване на кораб-музей “Дръзки”. 
Докл.: д-р Я. СТАНЕВ – Председател ПК 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2064-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с   чл. 9 и чл. 69 
от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-
9302/27/25.02.2010 г., Общински съвет - Варна изменя и допълва Наредбата 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна в частта на Глава ІІ, Раздел І, както следва: 

              1. В чл. 20 се създава нова ал. 8 
“(8) За 2010г. първата вноска за такса битови отпадъци се внася в 

срок от 1 март до 30 април.” 
2. Създава се нова ал. 9 
“(9) За 2010г. на предплатилите  за цялата година в срока по ал. 8 се 

прави отстъпка 5 на сто.  
      /за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 



 
2065-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 

докладна записка от доц. д-р Красимир Николов – началник на клиниката 
по Дерматология и венерология - МБАЛ “Св. Анна - Варна” АД с вх. № 
ОС10-9903/2/09.02.2010 г. и по предложение на ПК “Финанси и бюджет”, 
Общински съвет – Варна решава да не бъде отпусната сумата в размер на 
4 000 лв. за нуждите на  клиниката по Дерматология и венерология - МБАЛ 
“Св. Анна - Варна” АД. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
2066-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 

докладна записка от управителя на ДКЦ І “Света Клементина - Варна” 
ЕООД с вх.  № РД10-9903/7/10.02.2010г. и по предложение на ПК “Финанси 
и бюджет”, Общински съвет – Варна решава да не бъдат отпуснати 
необходимите средства за котел за нуждите на ДКЦ І “Света Клементина - 
Варна” ЕООД, във връзка с лицензирането на газовата инсталация на 
сградата. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 
 С резултати от гласуването: за – 35, против – 0, въздържали се – 0, 

присъстващите общински съветници приеха процедурното предложение 

на г-н Станев за анблок гласуване на проекти за решения т. V, т. VІ и т. 

VІІ. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2067-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с заявление с вх. № 
ОС-9-94.Л/5/02.12.2009 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Людмил Георгиев Бояджиев от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, представляващ галерия кафе бар, находящ се в 
гр. Варна, ул. “Цар Калоян” № 10, партиден номер на имот 5005026666001. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 



2068-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
МД10-9100/10/09.03.2010 г., Общински съвет – Варна не освобождава Соня 
Иванова Данева от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Никола Карчев” № 16. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
2069-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
МД10-9100/10/09.03.2010 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Йордан Йовчев Данев от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Никола Карчев” № 16. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 

2070-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
писмо вх. № ОС-9-9910/5/29.10.2009 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна  предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на ДИМИТЪР 
ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ от гр. Варна, ул. “Радост” бл. 2, вх. В. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 По проект за решение т. VІІІ се проведе следния дебат: 

 Красимир Маринов МАРИНОВ 

 Нашата група няма да подкрепи тази точка по принцип, заради 

следните причини: 

 В момента централния басейн не работи и в скоро време трудно ще 

проработи поради некачествено изпълнение, навсякъде го има. Ние сме за 

редуциране бройките на „Делфин” – да се пренасочат от басейн 



„Алексиев” към новия басейн. Когато преди две години обявихме, че този 

басейн не е направен както трябва, тогава тук се говореше че спира заради 

икономии, сега се оказа, че има некачествено изпълнение от фирмата и 

самият кмет обяви, че влиза в дълготрайни съдебни спорове с фирмата-

изпълнител на централния басейн. 

 

д-р Янко СТАНЕВ 

Това, което казвате, със сигурност е така, но хората като физически 

лица ще бъдат пренасочени; пренасочването физически на хора ще стане, 

но технологично като бройки сме длъжни да изпълняваме изискванията за 

пускане в експлоатацията на един басейн. Споделям това, което казвате в 

частта на изпълнението на големия басейн, предлагам да гласуваме 

решението. 

 

Красимир МАРИНОВ 

Аз говоря за редуциране, т.е. казваме, че от Приморски се вземат 8 

човека и 8 човека се назначават външни лица. Ако не сме готови, да го 

отложим за слудващото заседание. 

 

Д-р СТАНЕВ 

Другия басейн, от който искате да пренасочим бройките, работи, от 1 

май. 

 

Г-н ПАСЕВ – басейн „Приморски” 

Две бройки от басейн Приморски ние съкращаваме и ги пренасочваме 

към басейн „Делфин”; басейн „Ал. Алексиев” ще започне да работи също на 

1 май, той е спрян по две причини: икономическа и теча. Теча ще бъде 

отстранен до 01.05., от 1 май имаме две европейски първенства, балканиада 

и няколко чуждестранни отбора за лагер. Ако не работеше е логично да 



прехвърлим, но в едно и също време – на 1 май - ще започне да 

функционира и новият басейн и ви гарантирам с цялата си отговорност, че 

ще започне да работи и „Ал. Алексиев”. Официално на „Делфин” ако 

трябваше да вземаме модела на софийски басейни и други, трябваше да са 

20 души; аз назначавам 12, лишавам се от някои бройки именно заради 

кризата. 

 

Иван ЛУКОВ 

Чух три бройки „билетопродавачи”, в Аспарухово на спортния 

комплекс хората които играят, няма билетопродавачи, и хората трябва да 

отидат до „Младост”, да си купят билетче и да се върнат в Аспарухово да 

играят или по Интернет да си купят билет – не е ли възможно тези три 

бройки да ги няма... 

 

Калина ПОПСТЕФАНОВА – директор на дирекция 

Не трябва да забравяме, че има хора, които не ползват Интернет – 

това е единственото съображение, поради което на Касата също се продават 

билети. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2071-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 52 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-
9302/29/12.03.2010 г., Общински съвет-Варна реши: 

1. Увеличава числеността на ОП “Спорт за всички” със следните 
щатни длъжности, считано от 01.04.2010г., както следва: 

    - Отговорник плувен басейн “Делфин” – 1 бройка  
    - Помпиер плувен басейн “Делфин” – 1 бройка 
    - Отговорник стадион “Владиславово” – 1 бройка 
    - Общи работници стадион “Владиславово” – 2 бройки 



    - Хигиенист стадион “Владиславово” – 1 бройка 
считано от 20.04.2010 г. 
       - Спасители за басейн “Делфин” – 3 бройки 
       - Билетопродавачи басейн “Делфин” – 3 бройки 
       - Хигиенисти басейн “Делфин” – 4 бройки 
2.Трансформира и пренасочва следните длъжности, както следва: 
- от “Огняр” трансформира в “помпиер”   
- Пренасочва една бройка “помпиер” от ПК “Приморски” към  

басейн “Делфин” 
Изменя Правилника за дейността на ОП “Спорт за всички”, в 

съответствие с увеличената численост на персонала му. 
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 4, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

 

По проект за решение т. ІХ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т. 23 от 

ЗМСМА, във връзка с докладна записка на д-р М. Кръстева – директор на 

Военноморски музей-Варна с вх. ОС10-3600/4/12.03.2010 г. и по 

предложение на ПК “Финанси и бюджет”, Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната на Военноморски музей-Варна сумата от 20 000 

лв. за спасяване на кораб музей “Дръзки”, се проведе следния дебат: 

Ще сложим забележката направена от г-н Красимир Маринов. 

 

Пламен НАЧКОВ 

 Предлагам думата „спасяване” да бъде заменена с думата 

„възстановяване”; корабът не е потънал, за да го спасяваме. 

 На ПК се уточнихме, че средствата ще бъдат за сметка на издръжката 

на общинската администрация, трябва да запишем в решението си от къде 

ще дойдат тези 20 хлв. Коментирахме го с цялата комисия и направихме 

това допълнение. 

 



 Борислав ГУЦАНОВ 

 Прав сте, г-н Начков, с направените допълнения и уточненията които 

г-н Маринов направи – след като видим дали наистина МО ще приведе 

всичките средства, тогава ще дадем или няма да дадем. 

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

2072-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т. 23 от ЗМСМА, във 
връзка с докладна записка на д-р М. Кръстева – директор на Военноморски 
музей - Варна с вх. ОС10-3600/4/12.03.2010 г. и по предложение на ПК 
“Финанси и бюджет”, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната на Военноморски музей - Варна сумата от 20 000 лв. за  
възстановяване на кораб музей “Дръзки”, при условие, че в срок до 
30.04.2010 г. Военноорският музей – Варна не получи от Министерството 
на отбраната на Република България необходимите за възстановяване на 
кораба средства. 
 

Средствата да бъдат за сметка на издръжката на общинска 
администрация. 

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

 

 

 

 

 
 
 



ІV. 
По точка  четвърта от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
- финализиране на приватизационна процедура за обект по

приходната част на годишния план за приватизация за 2010 г. 
Докл.: Т. ТРЕНДАФИЛОВА – 
Председател  Комисия по приватизация 
и следприватизационен контрол 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2073-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 и чл. 2, 
ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, 
във връзка с изпълнение на свое решение № 1872-5/19/09.12.2009 г. и 
изготвен протокол от 24.02.2010 г., касаещ проведен публичен търг с явно 
наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик”, блок 47, описан в АОС № 1342/ 
13.08.1999 г. и представляващ магазин с идентификатор 
10135.3515.479.30.75, със застроена площ 111,80 кв.м., разположен в 
източната част на предблоковото пространство на блок 47, със съответния 
процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, в 
качеството си на орган по чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна 
реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
ГЕОРГИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ – ЕГН:  . 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет да подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на 
настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация – на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик”, блок 47, описан в АОС № 1342/ 
13.08.1999 г. и представляващ магазин с идентификатор 
10135.3515.479.30.75, със застроена площ 111,80 кв.м., разположен в 
източната част на предблоковото пространство на блок 47, със съответния 
процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, с 
ГЕОРГИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ – ЕГН:  , при заплащане на цена в 
размер на 70 000 лв. /седемдесет хиляди лева/, като сделката не се облага 
с данък върху добавената стойност /ДДС/, платима преди сключване 



на договора, без използване на други законни платежни средства и след 
представяне на декларация за произход на средствата. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



V. 
По точка  пета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 

стопанство” относно: 
- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 

учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на параклис 
със застроена площ 70, 23 кв. м.. върху имот, целият с площ 9159 кв.м., 
с идентификатор 10135.4504.304, със стар идентификатор УПИ „за 
търговски комплекс и параклис”, кв. 13, по плана на ж.к. „Вл. 
Варненчик”, І-ви м.р., гр. Варна и даване на съгласие дължимия данък 
във връзка със сделката да бъде за сметка на община Варна, както и 
да не се начисляват режийни разноски по чл. 80, ал. 1, т. 2.2 от 
НРПУРОИ; 

- учредяване на безвъзмездно право на ползване /почасов 
график/ в полза на Сдружение “Спортен клуб Галата 2009”, върху 
част от имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
бул. “Приморски”, спортен комплекс “Приморски”, парк 
“Приморски”, ПИ № 2, актуван с АОС № 2116/10.06.2001 г.; 

- включване на  2 бр. жилища във фонд “Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”; 

- включване на  3 броя жилища във фонд “Ведомствен”; 
- изменение в чл. 51, ал. 2, т. 3 Глава V, Раздел І на “Наредба за 

реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество”, приета с решение № 1054-15/11/09,11.12.2008 г. на 
Общински съвет – Варна; 

- обявяване за публична общинска собственост на имоти – 
частна общинска собственост, съгласно Приложение № 1; 

- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляваща 35.00 м2  идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2515.3049, целият с площ 376.00 м2,  находящ се в 
местност „Ален мак”, гр. Варна; 

- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имот, представляващ ПИ с 
идентификатор №10135.5505.284, находящ се в кв. „Аспарухово”,  ул. 
„Кирил и Методий”,  № 68А; 

- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляваща 133.00 м2  ид. части от ПИ с идентификатор 
10135.4510.711,  целият с площ 3 304.00 м2, находящ се в Западна 
промишлена зона, гр. Варна; 



- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляваща  199.00 м2  идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.4502.88, целият с площ  234.00 м2, находящ се в 
жк. „Владислав Варненчик”, кв. 18, гр. Варна; 

 - сключване на договор за отдаване под наем на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Проф. Державин” 
№25, 1-ви м.р., кв. 461,   представляващ  първи етаж от масивна 
жилищна сграда, частично на изба, състоящ се от входно антре, три 
стаи и килер с обща застроена площ  68,22 (шестдесет и осем цяло 
двадесет и две стотни) кв.м.– предмет на АОС № 184/12.06.1997 г.,  с 
наемател Асоциация “Да съхраним жената”,  за срок от 5 (пет) години; 

- промяна предназначението на: 
* обект “детска занималня” в обект “жилище” на имот, 

находящ се на ул. “Георги Бенковски”, № 83, ет. 1, м.р. 10, кв. 386, ПИ 
5,7,8 и 9, АОС № 4245/14.03.2007 г.; 

* помещения, находящи се на ул. “Георги Бенковски”, № 
85, ет. 1, м.р. 10, кв. 386, ПИ 5, 7, 8 и 9 в обект “жилище”, АОС № 
775/03.08.1998 г.; 

- даване на съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно 
управление  на кметство - с. Константиново, част от имот-общинска 
собственост, находящ се в с. Константиново, Здравен пункт, кв. 57, 
УПИ ІІ, представляваща  две помещения (зъболекарски кабинет), 
чакалня и сервизни помещения с обща площ 40,02 (четиридесет цяло и 
две стотни) кв.м. (с отделен вход); 

- отмяна на Решения на Общинския съвет - Варна № 4630-3, № 
4631-3 и № 4632-3 по протокол № 50 от 24.01.2007 г. в частта им, в 
която е решено новопридобитите жилища да се предоставят за 
пренастаняване на наемателите от ул. „Мадара” №№ 18, 18а, 20, 20а и 
22; 

- включване на 5 броя жилища във фонд  ”Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;       

- включване на 3 броя жилища във фонд  ”Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” ; 

- откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга, 
включваща управление и поддържане на обекти „Пешеходни подлези” 
на територията на гр. Варна; 

- откриване на процедура за предоставяне на концесия – даване 
на разрешение за изграждане и извършване на дейности за 
задоволяване на обществения интерес в имот по АОС№ 
5273/23.10.2008 г. – частна общинска собственост, представляващ 
поземлен имот № 10135.4504.479 с площ 28 043 м2, находящ се в гр. 



Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, 1-ви м.р. при граници на имота: 
ПИ № 4504.478, ПИ 4504.429, ПИ 4504.481, ПИ 4504.480, ПИ 4504.564; 

- отмяна на Решение на Общинския съвет – Варна № 1472-
4(16)/20.07.2009 г., с което е приета пазарна оценка за недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, ул. „Светослав 
Минков”, № 50; 

- одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, находящ се в 
гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, ул. „Светослав Минков”, № 
50; 

- учредяване на безвъзмездно право на ползване на  „Общинска 
охранителна фирма” ЕАД – Варна върху имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Чайка”, 19-ти м.р., бл. 34, 
представляващ магазин със застроена площ 135,09 кв.м., разположен в 
средната част на подболковото пространство на 8-етажен жилищен 
блок – предмет на АОС № 58/07.02.1997 г. за срок от 10 години; 

- провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на част от имот-публична общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик” ІІ-ри м.р., ОУ „Стоян Михайловски”,  
представляващ сгради – учебни корпуси от пет блока с №№ „А1”, 
„А2”, „Б”, „В” и „Г”, свързани помежду си, с обща  застроена площ 
3198 кв.м., а именно: бюфет и склад с обща площ 29,09  (двадесет и 
девет цяло и девет стотни) кв.м., разположени на І-ви етаж в блок 
„А2” от сградата на училището; 

- предоставяне за безвъзмездно управление на район “Вл. 
Варненчик” имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, І-ви м.р., ул. “Панайот Кърджиев” 
/“Изток”/, № 5; 

- учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от 
имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. 
“Възраждане”, ІІ-ри м.р., представляващ ІІ-ри реален дял от 
двуетажна масивна сграда със застроена площ 414,73 кв.м. – предмет 
на АОС № 1291/15.07.1999 г., а именно: три помещения на втори етаж, 
вдясно от входа, с обща площ 55,44 кв.м., в полза на Агенция за 
социално подпомагане за нуждите на дирекция “Социално 
подпомагане” – Варна; 

- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляваща 96.00 м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.5545.3268, целия с площ  534.00 м2, находящ се в 
гр. Варна, местност Зеленика;  

- задължаване на Кмета на Община Варна и управителя на 
“Обреди” ЕООД – Варна да предприемат всички необходими 
фактически и юридически действия за реално  усвояване и 



експлоатация по предназначение на кв. 140 от Гробищен парк 
“Запад”, находящ се в с. Тополи; 

- допълване и промяна на решение № 1950-2/20/17.02.2010 г., 
касаещо Гробищен парк – Запад”, с. Тополи; 

 - одобряване пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.71.131, с площ 2 172 м2, находящ се в гр. Варна, ул. „Хъшове”, № 
2; 

- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-
частна общинска собственост, представляващ УПИ ХV-315, с площ 
775,00 кв.м., кв. 54, с.Каменар; 

- одобряване пазарната оценка  и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор № 
10135.5502.569, с площ 265 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. 
„Манастирска”, № 5; 

- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна от недвижим имот, находящ се в община Варна, село Каменар, 
кв. 45;  

- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна,  представляваща 60.00  м2 идеални части от ПИ 10135.5511.88, 
целият с площ  560.00 м2,  находящ се в гр. Варна, кв. Галата,  з.о 
„Прибой”; 

- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна,  представляваща 394.00 м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2564.444, целият с площ 994.00 м2, с 
административен адрес: гр. Варна,  в.з. „Траката”, ул. „Първа”, № 81; 

- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна,  представляваща 65.00 м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2564.445, целият с площ 495.00 м2, с 
административен адрес, гр. Варна, в.з. „Траката”, ул. „Седма”, № 19; 

- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна,  представляваща 21.86 м2  идеални части от апартамент № 38 с 
идентификатор 10135.2562.126.1.38,  целият с площ  101.83 м2 ведно с 
1.4237 % ид. части от общите части и правото на строеж, заедно с изба 



№ 38, с площ 15.68 м2, с административен адрес, гр. Варна, ж.к. 
„Чайка”, бл. 50, вх. Б, ет. 4; 

- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна,  представляваща 4.00 м2 идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2515.67, целият с площ  695.00 м2, находящ се в гр. Варна, с.о 
„Ален мак”; 

- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна,  представляваща 442,00 кв.м. ид.ч. от ПИ № 10135.5548.3578, 
целият с площ 3928,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, м-ст”Зеленика”; 

- даване на съгласие “Жилфонд” ЕООД – Варна да сключи нов 
договор за учредяване на възмездно право на ползване в полза на 
“ССД” ЕАД – Варна за срок от 10 годни, считано от 01.04.2010 г., върху 
част от имот – частна общинска собственост, включен в капитала на 
“Жилфонд” ЕООД – Варна, находящ с в гр. Варна, м-ст “Планова”, 
складова база на “Жилфонд” ЕООД – Варна; 

- приемане на годишния финансов отчет и отчет за дейността за 
2008 г., освобождаване от отговорност на управителя, контрольора и 
избиране на одитори за извършване на одиторски контрол за 2009 г., 
на “Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД; 

- провеждане на процедура по деактуване на имот – 
изключителна държавна собственост, актуван с АДС № 40/18.03.1997 
г., представляващ „Историческо ядро” на Морската градина в 
гр.Варна с площ 55 хектара; 

- даване на съгласие “Жилфонд” ЕООД – Варна да продаде чрез 
публичен търг 4 бр. дървени бунгала и кафе-бар, ведно със 
санитарните възли; 

- удължаване договора между „Диагностично-консултативен 
център ІV – Варна” ЕООД и “Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания със стационар „д-р Марко Антонов 
Марков” – Варна“ ЕООД за безвъзмездно право на ползване на част от 
сградата на „Диагностично-консултативен център ІV – Варна”ЕООД. 

Докл.: В. АНГЕЛОВА – Председател ПК 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39    

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2074-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 37, ал. 6, т. 
2, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета 



на Община Варна с вх. № ЗАО-53050/15.02.2010 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с учредяване 
безвъзмездно право на строеж за изграждане на параклис със застроена 
площ 70, 23 кв. м.. върху поземлен имот с идентификатор № 
10135.4504.304, при съседи: поземлени имоти  10135.4502.289; 
10135.4502.429; 10135.4502.306, 10135.4502.301, 10135.4502.302, 
10135.4502.303. Оценката е изготвена от лицензиран оценител  и е в размер 
на 23 160, 00 (двадесет и три хиляди сто и шестдесет) лв. 

 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 2075-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6, т. 
2 от ЗОС и чл. 40, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, чл. 183, ал. 4 ЗУТ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-53050/15.02.2010 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да учреди 
безвъзмездно право на строеж на Българска православна църква, 
представлявана от Варненския и Великопреславски митрополит Д-р Кирил 
Петров Ковачев, за изграждане на параклис със застроена площ 70,23 кв. м. 
върху 8972 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.4504.304, целият с площ 9159 кв.м., със стар идентификатор: УПИ „за 
търговски комплекс и параклис”, кв. 13, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик”, 
І-ви м.р., гр. Варна, при съседи: поземлени имоти с идентификтори  
10135.4502.289; 10135.4502.429; 10135.4502.306, 10135.4502.301, 
10135.4502.302, 10135.4502.303. 

Описаният имот е частна общинска собственост, видно от АОС № 
452/15.01.1998 г. 

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

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

 2076-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 44, 
ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, във връзка 
с учредяване на безвъзмездно право на строеж на Българска православна 
църква, за изграждане на параклис със застроена площ 70,23 кв.м. върху 
поземлен имот с идентификатор 10135.4504.304 и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № ЗАО-53050/15.02.2010 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие дължимият данък по чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ и чл. 



34, ал. 1, б. „б” от Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Варна, да бъде за сметка на Община Варна, както и 
да не  се начисляват режийни разноски по чл. 80, ал. 1, т. 2.2 от НРПУРОИ. 

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

 2077-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 1, т. 
5 от НРПУРОИ и във връзка с чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 18 и чл. 50, ал. 2 от 
Закона за физическото възпитание и спорта и по предложения на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-9-94.С/288/19.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване 
/почасов график/ в полза на Сдружение “Спортен клуб Галата 2009”, 
върху част от имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
бул. “Приморски”, спортен комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ 
№ 2, актуван с АОС № 2116/10.06.2001 г., представляващ открит плувен 
басейн с кула, със застроена площ 1 000 кв.м., открит плувен басейн-
олимпийски, със застроена площ 1 250 кв.м и детски плувен басейн, със 
застроена площ 123 кв.м., при граници на имота: бул. “Приморски”, Морска 
градина, плажна ивица, път за Морска гара. 

Безвъзмездното право на ползване в полза на Сдружение „Спортен 
клуб Галата 2009” да се учреди за срока по Решение № 1234-10 по 
Протокол № 14/01,02.04.2009 г. на Общински съвет – Варна. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор със Сдружение “Спортен 
клуб Галата 2009”, за подробно уреждане на взаимоотношенията между 
страните, съгласно действащото законодателство и решенията на Общински 
съвет – Варна. 

Съгласно чл. 2, т. 4, чл. 16, т. 5 от Правилника за дейността на 
общинско предприятие “Спортни имоти”, Управителят на ОП “Спортни 
имоти” да изготви и съгласува графика за почасово ползване на басейните в 
спортен комплекс “Приморски”. 

 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 С резултати от гласуването: за – 30, против – 0, въздържали се – 0, 

присъстващите общински съветници приеха процедурното предложение 

на г-ца Ангелова жилищата в проект за решение т. V да бъдат приети 

анблок. 



 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
2078-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС, чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински 
жилища, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9302/20/04.02.2010 г., Общински съвет – Варна включва  2 бр. жилища във 
фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди”, както следва: 

 
1. ж.к “Възраждане”     бл. 9,   вх. 2,    ет. – , ап. 31    АОС № 2789/2003 г.; 
2. ж.к “Вл. Варненчик” бл. 204, вх. 3, ет. 8, ап. 90     АОС № 1388/2000 г.; 
 

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

 
 
 
 

С резултати от гласуването: за – 30, против – 0, въздържали се – 0, 

присъстващите общински съветници приеха процедурното предложение 

на г-ца Ангелова жилищата в проект за решение т. VІ да бъдат приети 

анблок. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 2079-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 
от ЗОС, чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински 
жилища и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9302/22/04.02.2010 г., Общински съвет – Варна включва 3 бр. жилища във 
фонд “Ведомствен”, както следва: 

 
1. ул. “Топола” № 36,                вх. – ,  ет. 2,     ап. 1     АОС № 5945/2009; 
2. ул. “Топола” № 36,                вх. – ,  ет. 3,     ап. 2     АОС № 5946/2009; 
3. ул. “Христо Ботев” № 18      вх. 1,   ет. 11,   ап. 40   АОС № 5923/2009; 
 

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



2080-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9302/102/03.02.2010 г., Общински съвет – Варна изменя чл. 51, ал. 2, т. 3 от 
“Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество”, приета с решение № 1054-15/11/09,11.12.2008 г. 
на Общински съвет – Варна, като след изменението т. 3 става със следния 
текст: “Стъпка за наддаване, която се определя на 10 % от стартовата 
месечна наемна цена, определена по действащата “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”. 

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

 
2081-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от 

ЗОС, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-10-9302/16/03.02.2010 г., Общински съвет – 
Варна обявява за публична общинска собственост имоти – частна 
общинска собственост, изброени в Приложение № 1. 

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

 Правя процедурно предложение, колеги, в предвид на това че в 

дневния ред съществуват доста сериозна повтаряемост на ликвидиране на 

съсобственост с одобряване на пазарни оценки; както и публичен търг с 

одобряване на пазарни оценки, предлагам в единия и в другия случай 

одобряването на пазарните оценки и приемането на решения било то за 

ликвидиране на съсобственост или за търг, да ги приемаме анблок, т.е. по 

една позиция да гласуваме веднъж. 

 

 Снежана ДОНЕВА 

 Благодаря за предложението, моля за мнението на юриста на ОбС. 

 Отговора на юриста е, че принципно няма пречка. 

http://www.varna.bg/adm/tar/metodica.htm
http://www.varna.bg/adm/tar/metodica.htm
http://www.varna.bg/adm/tar/metodica.htm
http://www.varna.bg/adm/tar/metodica.htm


 С резултати от гласуването: за – 35, против – 1, въздържали се – 0, 

присъстващите общински съветници приеха направеното процедурно 

предложение от г-н Маринов, описано по-горе. 

 

 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

 Аз съм „за”, защото ще ни спести време, но според мен това е 

гласуване на отделна сделка и не може да минава анблок; това означава, че 

ще си удължим работата чрез връщане на решения от Областния 

управител. 

 

 Красимир МАРИНОВ 

 Става въпрос за двата компонента по една точка, т.е. всяка точка се 

чете, но самото гласуване да бъде в едно, т.е. да не бъде: приема пазарна 

оценка в размер на ....лв. /първо гласуване/ и /второ гласуване/ 

ликвидиране на съсобственост за едно и също нещо – само това и нищо 

друго. Не става въпрос да се четат на куп или да се приемат на куп. Става 

въпрос гласуването да е едно, ако разбира се няма различия – процедура и 

цена да е едно! 

 

 Адв. Константина ЯНАКИЕВА – юрист към ОбС – Варна 

 По проект за решение т. ІХ се одобрява пазарна оценка за 

прекратяване на съсобственост – какво по-точно предлагате? 

 

 Красимир МАРИНОВ 

 Предложението ми е както е примерно т. ІХ – да се зачете, че 

одобрява пазарна оценка в размер на .....лв.и да продължи с четенето, като 

чете проекта за решение по ликвидиране на съсобственост от .....кв.м. и ако 

в това четене няма някой от колегите, който да възрази срещу оценката, да 

бъде гласуването едно. 



Адв. Константина ЯНАКИЕВА – юрист към ОбС – Варна 

Т.е.предлагате, решение т. ІХ, както е в момента за одобряване на 

пазарна оценка и решение т. Х за прекратяване на съсобствеността, да бъде 

гласувано веднъж, поименно. 

Принципно считам, че няма пречка, след като се зачете пълния текст 

на двете решения, като доколкото си спомням, тази практика беше 

въведена и на предходната сесия на ОбС. По конкретните сделки, които 

касаят едно и също лице, в първата си част за одобряване на оценка и във 

втората си част за фактическото прекратяване на съсобственост да се 

гласуват с едно и също поименно гласуване, след зачитане съответно на 

двете решения. Принципно считам, че няма пречка; този вариант е бил 

отработен и на предходни заседания на ОбС; ако председателят на 

комисията също счита, че няма пречка за такова гласуване, мисля, че няма 

пречка. 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Смятам, че няма пречка, а пък ако има – ще разберем след като 

излезе протокола на ОбС... Имаме 99 решения, колеги... 

  

 Снежана ДОНЕВА 

 Ние приехме процедурното предложение на г-н Маринов, 

продължаваме работа. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
2082-5. 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 29151/08.01.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 35.00 (тридесет и пет) м2 идеални части от ПИ с 



идентификатор 10135.2515.3049 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди четиридесет и девет), целият с 
площ 376.00 (триста седемдесет и шест) м2,  находящ се в местност „Ален 
мак”, гр. Варна, в размер на  3 090.00 (три хиляди и деветдесет) лева, без 
включен ДДС. 

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

2083-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 29151/08.01.2010 г., 
Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Маргарита Иванова 
Войнова, ЕГН   и Стоимен Иванов Стоилов, ЕГН  , чрез продажба на 
имот-частна общинска собственост,  находящ се в местност „Ален 
мак”, гр. Варна, представляващ 35.00 (тридесет и пет) м2 идеални части от 
Поземлен имот с идентификатор  10135.2515.3049 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди 
четиридесет и девет), целият с площ 376.00 (триста седемдесет и шест) м2, 
при граници на имота: ПИ № 10135.2515.9504, ПИ № 10135.2515.133, ПИ 
№ 10135.2464.12, ПИ № 10135.2515.2838, на гореописаните 
съсобственици, при равни квоти. 

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5732/14.07.2009 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 3 090.00 (три хиляди и деветдесет) лева, без включен ДДС. 

Общински съвет-Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

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

2084-5. 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-51968/19.03.2009 год., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, 
представляващ 120 /сто и двадесет/ кв. м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.5505.284, целият с площ от 235.00 кв.м, съгласно 



скица № 16318/17.11.2008 год., с административен адрес: гр. Варна, 
кв.”Аспарухово”, ул. ”Кирил и Методий”, № 68А, в размер на 12 300 
/дванадесет хиляди и триста/ лева, без включен ДДС. 

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

 
 

 
2085-5. 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, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-51968/19.03.2009 
год., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна Ганка Георгиева 
Лугова и Радка Георгиева Недева чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, представляващ 120 /сто и двадесет/ кв. м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.5505.284, целият с площ от 235.00 
кв.м, съгласно скица № 16318/17.11.2008 год., с административен адрес: 
гр.Варна, кв. ”Аспарухово”, ул. ”Кирил и Методий”, № 68А, на 
гореописаните съсобственици, при равни квоти. 

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 3729/2006 год. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 12 300 /дванадесет хиляди и триста/ лева, без включен ДДС. 

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

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

 
 

2086-5. 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 52320/19.12.09 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 133.00 (сто тридесет и три) м2 ид. части от ПИ с 
идентификатор 10135.4510.711 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 
хиляди петстотин десет.седемстотин и единадесет), целият с площ 3 304.00 
(три хиляди триста и четири) м2, находящ се в Западна промишлена зона, 
гр. Варна, в размер на 13 670.00 (тринадесет хиляди шестстотин и 
седемдесет) лева, без включен ДДС. 

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



2087-5. 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 по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 52320/19.12.09 г., 
Общински съвет - Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна „БУРОВ” ЕООД, вписано 
в търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 103564135, със 
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев”, № 10, ет. 
5, ап. 16, представлявано от Георги Атанасов Георгиев, ЕГН  , л.к. № , 
издадена на 16.10.2000 г. от МВР – Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, 
ул. „Ангел Кънчев”, № 10, ет. 5, ап. 16 в качеството му на управляващ и 
представляващ, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, 
находящ се в Западна промишлена зона, кв. 17, гр. Варна, 
представляващ 133.00 (сто тридесет и три) м2 идеални части от Поземлен 
имот с идентификатор 10135.4510.711 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
четири хиляди петстотин и десет.седемстотин и единадесет), целият с 
площ 3 304.00 (три хиляди триста и четири) м2, при граници на имота: ПИ 
№ 10135.4510.713, ПИ № 10135.4510.712, ПИ 10135.4510.859, ПИ 
10135.4510.782, ПИ № 10135.4510.710, на съсобственика „БУРОВ” ЕООД. 

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 4778/10.12.2007 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 13 670.00 (тринадесет хиляди шестстотин и седемдесет) лева, 
без включен ДДС. 

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

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

2088-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ЗАО 28558/19.12.09 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 199.00 (сто деветдесет и девет) м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.4502.88 (идентичен с УПИ ІІІ-общ. обслужване”) (десет 
хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди петстотин и две.осемдесет и 
осем), целият с площ 234.00 (двеста тридесет и четири) м2, находящ се в 
ж.к. „Владислав Варненчик”, кв. 18, гр. Варна, в размер на 33 190 
(тридесет и три хиляди сто и деветдесет) лева, без включен ДДС. 

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



2089-5. 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, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 28558/19.12.09 г., 
Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна ЕТ „ДАДИ-88-СВЕТЛА 
ТОДОРОВА”, рег. по ф.д. 4386/1990 год. на ВОС, БУЛСТАТ 813100396, 
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Владислав 
Варненчик”, бл. 402, вх. 1, ет. 3, ап. 8, представлявано от Светла Иванова 
Тодорова, ЕГН  , с постоянен адрес: гр. Варна, в качеството й на 
управляваща и представляваща, чрез продажба  на имот-частна общинска 
собственост, находящ се в ж.к. „Владислав Варненчик”, кв. 18, гр. 
Варна, представляващ 199.00 (сто деветдесет и девет стотни) м2 идеални 
части от ПИ с идентификатор 10135.4502.88 (идентичен с УПИ ІІІ-общ. 

обслужване”) (десет хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди петстотин и 
две.осемдесет и осем), целият с площ 234.00 (двеста тридесет и четири) м2, 
при граници на имота: ПИ № 10135.4502.87, ПИ № 10135.4502.85, на 
съсобственика ЕТ „ДАДИ-88-СВЕТЛА ТОДОРОВА”. 

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 3455/19.08.2005 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 33 190 (тридесет и три хиляди сто и деветдесет) лева, без 
включен ДДС. 

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

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

2090-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 
1 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 14, ал. 6 от ЗОС и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-1500/58/06.01.2010 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да сключи договор 
за отдаване под наем на имот–частна общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, ул. “Проф. Державин”, № 25, представляващ първи етаж от 
масивна жилищна сграда, частично на изба, състоящ се от входно антре, 
три стаи и килер с обща застроена площ 68,22 (шестдесет и осем цяло 
двадесет и две стотни)кв.м.– предмет на АОС № 184/12.06.1997 г., с 
наемател Асоциация “Да съхраним жената”, за срок от 5 (пет) години. 



Месечната наемна цена се определя на 145,04 лева с включен ДДС 
(сто четиридесет  и пет лева и четири стотинки), определена съгласно чл. 
10, ал. 2 от “Методика за определяне на стартови базисни цени при 
обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване 
под наем на нежилищни имоти и вещи - общинска собственост”. 

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

/резултати от поименно явно гласуване: 
             за – 35, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 14/ 

 
 

 

 Валерия АНГЕЛОВА 

 По проект за решение т. ХІХ: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 17, 
ал. 1, т 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 3 ЗУТ във връзка с писмо вх. № 
РД-9-9400/473/30.11.2009 год. от Гл. секретар на Министерство на 
образованието и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
0400/473/03.02.2010г., Общински съвет – Варна дава съгласие за: 

1. Промяна предназначението на обект “детска занималня” в обект 
“жилище” на имот- частна общинска собственост, находящ се на ул. 
“Георги Бенковски” № 83, ет. 1, 10 м.р., кв. 386, ПИ 5,7,8 и 9, описан в 
АОС № 4245/14.03.2007 г.  

2. Промяна предназначението на помещения - частна общинска 
собственост, находящи се на ул. “Георги Бенковски” № 85, ет. 1, 10 м.р., 
кв. 386, ПИ 5,7,8 и 9, описани в АОС № 775/03.08.1998 г., в обект 
“жилище”, АОС № 775/03.08.1998 г.” 
се проведе следния дебат: 

 Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

 Бих искала да зная какво налага тази детска занималня да стане 

жилище? 

 Валерия АНГЕЛОВА 

 В материалите, които постъпиха в комисията, пишеше, че е 

отпаднала необходимостта 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

Смело мога да кажа, че това не е така, защото има достатъчно много 

читалища, които нямат /знам за три със сигурност/ никаква база за работа и 



които основно се грижат и работят с деца. Ако това са нечии други лични 

интереси – нека си го кажем в прав текст! Но смело мога да кажа, че ако 

тази база се използва и се предостави или поне се попита или се даде 

възможност на образователни, възпитателни, културни институции и 

центрове – сигурна съм, че може.... Още повече, че след като вече е било 

детска занималня, значи има вече създадена история.  

Живея в този квартал, много добре знам за какво става дума! 

 

 Владимир ТОНЕВ 

 Член съм на комисията, въпросната занималня в последните 10 

години никога не се е ползвала за занималня, тя се е използвала за 

жилищни нужди, за гости, за чуждестранни преподаватели на английските 

гимназии и точно това е искането, за да може това нещо да се узакони, да 

се привличат специалисти към дирекция Образование за нуждите на 

езиковите гимназии. 

 

 ПРОЕКТ    ЗА    РЕШЕНИЕ: 
 

 2091-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 17, ал. 1, т 3 от ЗМСМА, 
във връзка с чл. 39, ал. 3 ЗУТ, във връзка с писмо вх. № РД-9-
9400/473/30.11.2009 год. от главния секретар на Министерство на 
образованието и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
0400/473/03.02.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за: 

1. Промяна предназначението на обект “детска занималня” в обект 
“жилище” на имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. 
“Георги Бенковски”, № 83, ет. 1, 10 м.р., кв. 386, ПИ 5, 7, 8 и 9, описан в 
АОС № 4245/14.03.2007 г.  

2. Промяна предназначението на помещения - частна общинска 
собственост, находящи се на ул. “Георги Бенковски”, № 85, ет. 1, 10 м.р., 
кв. 386, ПИ 5, 7, 8 и 9, описани в АОС № 775/03.08.1998 г., в обект 
“жилище”, АОС № 775/03.08.1998 г. 

 
/резултати от поименно явно гласуване: 

             за – 17, против – 5, въздържали се – 12, отсъстват – 17/ 
           Решението не се приема. 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
2092-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-10-9302/11/29.01.2010 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление на 
кметство - с. Константиново част от имот - частна общинска собственост, 
находящ се в с. Константиново, Здравен пункт, кв. 57, УПИ ІІ, 
представляваща две помещения (зъболекарски кабинет), чакалня и 
сервизни помещения с обща площ 40,02 (четиридесет цяло и две стотни) 
кв.м. (с отделен вход). 

Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС № 
2846/29.01.2004 г. 

Безвъзмездното управление се учредява на кметство - 
с.Константиново за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на заповед за предоставяне за безвъзмездно управление на 
гореописания имот на кметство - с. Константиново. 

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

 
 

 
 

 2093-5.  На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/21/04.02.2010 
г., Общински съвет – Варна отменя свои Решения № 4630-3, № 4631-3 и № 
4632-3 по протокол № 50 от 24.01.2007 год. в частта им, в която е решено 
новопридобитите жилища да се предоставят за пренастаняване на 
наемателите от ул. ”Мадара” №№ 18, 18а, 20, 20а и 22.  

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

 

 

 С резултати от гласуването: за – 30, против – 0, въздържали се – 0, 

присъстващите общински съветници приеха процедурното предложение 

на г-ца В. Ангелова за анблок гласуване на петте жилища, описани в 

проект за решение т. ХХІІІ. 



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

 
 2094-5.  На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 ЗОС, 
чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни 
нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/21/04.02.2010 
г., Общински  съвет – Варна включва 5 броя жилища във фонд  ”Жилища 
за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”, 
както следва: 

  
1.   Бул.”Хр. Ботев”   № 18   Вх.1   ет. 12         ап. 43  

 
  АОС № 5925/2009 г. 

  2.   Бул.”Хр. Ботев”   № 18   Вх.1   ет.8     ап. 25 
 

  АОС № 5922/2009 г. 

  3.   Бул.”Хр. Ботев”   № 18   Вх.1   ет.3     ап. 5   АОС № 5923/2009 г. 
   4.   Бул.”Хр. Ботев”   № 18   Вх.1   ет.12     ап. 41 

 
  АОС № 5924/2009 г. 

  5.   Бул.”Хр. Ботев”   № 18   Вх.1   ет.13     ап. 336 
 

  АОС № 5926/2009 г. 

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

 

С резултати от гласуването: за – 30, против – 0, въздържали се – 0, 

присъстващите общински съветници приеха процедурното предложение 

на г-ца В. Ангелова за анблок гласуване на трите жилища, описани в 

проект за решение т. ХХІV. 

 

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

 2095-5.  На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 ЗОС, 
чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни 
нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/127/02.12.2009 
г., Общински съвет – Варна включва 3 броя жилища във фонд  ”Жилища 
за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”, 
както следва: 



   1.   жк. “Възраждане”   бл. 79   вх. А   ет. 4     ап. 7  
 

  АОС № 4408/2007 г. 

   2.   бул. “Хр. Ботев”    № 18 вх.3   ет.4     ап. 57 
 

  АОС № 4216/2007 г. 

   3.   жк. “Младост”   № 103   вх.6   ет.2     ап. 60   АОС № 5277/2008  г. 
 /резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

 2096-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3 във 
връзка с чл. 2, ал. 3, т. 2, чл. 17, т. 2 и чл. 19, ал. 2 от Закона за концесиите и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9302/132/08.12.2009 год., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 
Община Варна изготвяне на технически, екологичен, финансово-
икономически, правен анализ, проекти на решението за откриване на 
процедура за отдаване на концесия, обявлението, документацията за 
участие и проект на договор за предоставяне на концесия за услуга, 
включваща реконструкция, поддържане и извършване на стопанска дейност 
в обекти „Пешеходни подлези” на територията на гр. Варна. 

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

 

 По проект за решение т. ХХVІ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА, чл. 3 във връзка с чл. 2, ал. 3, т. 1, чл. 17, т. 2 и чл. 19, ал. 2 от 
Закона за концесиите и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД-9-9302/133/08.12.2009год., Общински съвет – Варна възлага на 
Кмета на Община Варна, с цел реализиране на проект за изграждане на 
районен парк „Владислав Варненчик”, изготвяне на технически, 
екологичен, финансово-икономически, правен анализ, проекти на 
решението за откриване на процедура за отдаване на концесия, 
обявлението, документацията за участие и проект на договор за 
предоставяне на концесия–даване на разрешение за изграждане и 
извършване на дейности за задоволяване на обществения интерес в имот 
по АОС №5273/23.10.2008 г. – частна общинска собственост, 
представляващ поземлен имот №10135.4504.479 с площ 28 043 м2, находящ 
се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, 1-ви микрорайон при граници 
на имота: ПИ №4504.478, ПИ №4504.429, ПИ №4504.481, ПИ №4504.480, 
ПИ №4504.564.”,  
се проведе следния дебат: 



 Орлин СИМЕОНОВ 

 Не съм присъствал на комисията, ясна е само площта – интересува 

ме каква е концесионната вноска, какъв е срока и т.н.... 

 

 Валерия АНГЕЛОВА 

 Още няма такива действия. Това е само откриване на процедурата, 

след което ще се създаде работна група и всичко това ще бъде възложено. 

 

 Орлин СИМЕОНОВ 

 А тези 28 дка, които ще се дават, те какво представляват – хавра ли е, 

какво... 

 

 Валерия АНГЕЛОВА 

 Съжалявам, че не присъствахте на комисията по собственост, колега 

Симеонов. Г-н Джиков – районният кмет – присъства лично, донесе 

проект, обясни на всички които желаеха да получат обяснения; протокола 

от това заседание е подписан... Концесията все още не е стартирала. 

Първоначалния набор от документи са в комисията по собственост, защо 

не ги прегледахте? 

 

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

2097-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3 във 
връзка с чл. 2, ал. 3, т. 1, чл. 17, т. 2 и чл. 19, ал. 2 от Закона за концесиите 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9302/133/08.12.2009 год., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 
Община Варна, с цел реализиране на проект за изграждане на районен 
парк „Владислав Варненчик”, изготвяне на технически, екологичен, 
финансово-икономически, правен анализ, проекти на решението за 
откриване на процедура за отдаване на концесия, обявлението, 
документацията за участие и проект на договор за предоставяне на 
концесия–даване на разрешение за изграждане и извършване на дейности 
за задоволяване на обществения интерес в имот по АОС №5273/23.10.2008 



г. – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 
№10135.4504.479 с площ 28 043 м2, находящ се в гр. Варна, ж.к. 
„Владислав Варненчик”, 1-ви микрорайон при граници на имота: ПИ № 
4504.478, ПИ № 4504.429, ПИ № 4504.481, ПИ № 4504.480, ПИ № 
4504.564. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
             за – 27, против – 0, въздържали се – 9, отсъстват – 15/ 
 

 
 
 

  2098-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с 
чл. 41, ал. 2 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО-40103/01.09.2009 г., Общински съвет – Варна отменя свое Решение № 
1472-4(16)/20.07.2009 г., с което е приета пазарна оценка за недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, ул. „Светослав 
Минков”, № 50, във връзка с извършване на разпоредителна сделка на 
основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 20/ 

 
 
 
 

  2099-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
40103/01.09.2009 г., във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на 
основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: продажба на имот частна 
общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 10135.4504.140 
(десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.сто и 
четиридесет) с площ 279 (двеста седемдесет и девет) м2, с административен 
адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, ул. „Светослав Минков”, 
№ 50 на Недка Христова Василева, Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в размер 
на 16 880.00 (шестнадесет хиляди осемстотин и осемдесет) лева без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв. м. 60,50 лв.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 20/ 

 
 

 
 



2100-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 4 
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
2600/229/10.04.2009 г., Общински съвет – Варна решава да се учреди 
безвъзмездно право на ползване на  „Общинска охранителна фирма” 
ЕАД – Варна върху имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, кв. „Чайка”, 19-ти м.р., бл. 34, представляващ магазин със застроена 
площ 135,09 (сто тридесет и пет цяло и девет стотни) кв.м., разположен в 
средната част на подблоковото пространство на 8-етажен жилищен блок – 
предмет на АОС № 58/07.02.1997 г. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на „Общинска 
охранителна фирма” ЕАД – Варна за срок от 10 (десет) години. 

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

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 

 
  2101-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 
14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 9, ал. 1, и раздел ІІ, глава 
V от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д-3-
9200/1003/17.07.2009 г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 
Община Варна да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна ж.к. „Вл. Варненчик”, ІІ-ри м.р., ОУ „Стоян Михайловски”, 
представляващ сгради – учебни корпуси от пет блока с №№ „А1”, „А2”, 
„Б”, „В” и „Г”, свързани помежду си, с обща  застроена площ 3198 кв.м., а 
именно: бюфет и склад с обща площ 29,09 (двадесет и девет цяло и девет 
стотни) кв.м., разположени на І-ви етаж в блок „А2” от сградата на 
училището. 

Срокът за отдаване под наем на обекта се определя на 5 (пет) години, 
при стартова наемна цена 205,51 (двеста и пет лева, петдесет и една 
стотинки) лева без ДДС, определена съгласно чл. 3 от “Методика за 
определяне на стартови базисни  цени при обявяване на публичен търг или 
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и 
вещи - общинска собственост”. 

Условия за участие в конкурса: 
Право на участие в конкурса имат физически лица, еднолични търговци 

и юридически лица, които: 



• нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 
Националната агенция по приходите; 

• нямат задължения за публични вземания към Община Варна - 
Дирекция “Местни данъци”;  

• нямат задължения към Община Варна; 
За участие в конкурса са необходими следните документи: 
• заявление за участие по образец, представен към комплекта 

конкурсни документи. 
• Удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
(оригинал), а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър - актуално удостоверение за съдебна регистрация (оригинал) или 
заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта; 

• съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – 
за еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

• служебна бележка от Съдебно-изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица, участващи в търга (оригинал);  

• свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите 
лица /оригинал/; 

• удостоверение за липса на задължения по данъчно-
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция по приходите; 

• удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от Дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 

• служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

• удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за еднолични търговци и юридически лица, които нямат 
регистрация в Търговския регистър - /оригинал/; 

• декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател– за 
еднолични търговци и юридически лица; 

• декларация, приложена в конкурсните документи за получаване и 
запознаване с тръжните условия; 

• декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 



• декларация за извършен оглед на обекта, предоставена във връзка 
с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни документи; 

• платежен документ за внесен депозит в размер на 246,61 (двеста 
четиридесет и шест лева шестдесет и една стотинки) лева, платими по IBAN 
BG36 CECB 9790 3362 1500 00, при «Централна кооперативна банка»АД, 
клон Варна, BIC CECBBGSF на Община Варна;  

•   платежен документ за закупена конкурсна документация, в 
размер на 100.00лв. /сто/ лева, с включен ДДС, платими по IBAN BG49 
CECB 9790 8462 1500 00, код за вид плащане 444 000, при «Централна 
кооперативна банка»АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на Община Варна. 

Компоненти на оценката на предложенията: 
Ценова част 
К1 – месечна наемна цена – 60 /шестдесет/ %, но не по-ниска от 

първоначална конкурсна цена. 
Инвестиционна част 
К2–инвестиция за обновяване на обекта в полза на Община Варна–20 

/двадесет/ %, за не по-малко от 500/петстотин/ лева; 
К3–срок за реализация на инвестицията, не по-дълъг от 60 дни–20 

/двадесет/ % ; 
Формула за оценка на предложенията 
К = К1 + К2 + К3,  където:  
К1 = (Ц  участник/ Ц мах)х 60% 
Ц  участника – офертна цена в лева;   
Ц мах – най-висока предложена цена. 
К2 = (КИП участник/ КИП мах)х 20% 
КИП участник – предложение на участника на общ обем  на инвестиция 

в лева; 
КИП мах–максимален предложен общ обем  на инвестиция в лева; 
К3 = (СР min /СР участник )х 20% 
СР участник – срок за реализация на инвестицията  
Р min–минимален срок за реализация на инвестицията 

Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните  документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
извършването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението.  

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

 
 

 
 



2102-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 
ЗОС и във връзка с чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-9-1000/444/19.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление на 
район “Вл. Варненчик” имот-частна общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, І-ви м.р., ул. “Панайот Кърджиев” 
/“Изток”/, № 5, кв. 23, ПИ № 422, представляващ масивна жилищна 
сграда на етаж и сутерен със застроена площ 80 /осемдесет/ кв.м. и дворно 
място – 256 /двеста петдесет и шест/ кв.м. 

Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС № 
512/27.01.1998 г. 

Безвъзмездното управление се учредява на район “Вл. Варненчик” 
за срок от 5 /пет/ години. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на заповед за предоставяне за безвъзмездно управление на 
гореописания имот на район “Вл. Варненчик”. 

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

 
 
 

 
  2103-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от 
ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, § 35 и § 36 от Преходните и 
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона 
за социално подпомагане /ДВ бр. 120/2002 год., в сила от 01.01.2003 год./, и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
2400/129/06.01.2010 г., Общински съвет – Варна решава да се учреди 
безвъзмездно право на ползване върху част от имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, ІІ-ри м.р., 
представляващ ІІ-ри реален дял от двуетажна масивна сграда със застроена 
площ 414,73 кв.м. – предмет на АОС № 1291/15.07.1999 г., а именно: три 
помещения на втори етаж, вдясно от входа, с обща площ 55,44 кв.м., в полза 
на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на дирекция 
“Социално подпомагане” – Варна. 

Имотът се предоставя за срок от 10 /десет/ години. 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху описания имот. 

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

 
 



2104-5.  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 40241/28.01.10 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 96.00 (деветдесет и шест) м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.5545.3268 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет 
хиляди петстотин четиридесет и пет.три хиляди двеста шестдесет и осем), 
целият с площ 534.00 (петстотин тридесет и четири) м2, находящ се в гр. 
Варна, местност Зеленика, в размер на 4 030.00 (четири хиляди и 
тридесет) лева, без включен ДДС. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15, 
не участва в гласуването - 1/ 

2105-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 40241/28.01.10 г., 
Общински съвет - Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Димитър Стоянов 
Димитров, ЕГН   и Калояна Мирчева Димитрова, ЕГН  , чрез 
продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, местност Зеленика, представляващ 96.00 (деветдесет и 
шест) м2 идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5545.3268 
(десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин четиридесет и 
пет.три хиляди двеста шестдесет и осем), целият с площ 534.00 
(петстотин тридесет и четири) м2, при граници на имота: ПИ № 
10135.5545.506, ПИ № 10135.5545.508, ПИ № 10135.5545.505, ПИ № 
10135.5545.9518, на съсобствениците  Димитър Стоянов Димитров и 
Калояна Мирчева Димитрова, при равни квоти. 

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5913/17.11.2009 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от  4 030.00 (четири хиляди и тридесет) лева, без включен ДДС. 

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

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15, 
не участва в гласуването - 1/ 



2106-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА 
и чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна и 
управителя на “Обреди” ЕООД – Варна да предприемат всички 
необходими фактически и юридически действия за реално  усвояване и 
експлоатация по предназначение на кв. 140 от Гробищен парк “Запад”, 
находящ се в с. Тополи. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
   2107-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
във връзка с решение № 1950-2/20/17.02.2010 г., Общински съвет – Варна, 
реши: 

1. Увеличава състава на Работната група, създадена с решение № 
1950-2/20/17.02.2010 г. на Общински съвет - Варна, като включва в него и 
арх. Лиляна Куцарова – Директор на Дирекция “АГУП” при Община 
Варна. 

2. Възлага на Работната група да проучи възможностите за 
увеличаване територията на Гробищен парк – Запад”, находящ се в с. 
Тополи, в западна посока, като съобрази действащото предвиждане за 
изграждане на път. 

3. Удължава срока на действие на Работната група до следващото 
заседание на Общински съвет - Варна. 

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

 
 
   2108-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № ОБС-9-1000/343/23.02.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
провеждани на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот– 
частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.71.131, с площ 2 172 м2, находящ се в гр. Варна, ул. „Хъшове”, № 2, 
при граници:  ПИ № 10135.71.133, ПИ № 10135.71.278, ПИ № 
10135.71.132, ПИ № 10135.71.277, в размер на 704 700 (седемстотин и 
четири хиляди и седемстотин) лева, без включен ДДС. 

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



2109-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОБС-9-1000/343/23.02.2010 г., Общински съвет - 
Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба 
на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Хъшове”, № 2, представляващ ПИ с идентификатор 10135.71.131, с площ 
2 172 (две хиляди сто седемдесет и две цяло) м2 , при граници: ПИ № 
10135.71.133, ПИ № 10135.71.278, ПИ № 10135.71.132, ПИ № 
10135.71.277. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5365/30.06.2009 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с 
явно наддаване при начална тръжна цена  704 700 (седемстотин и четири 
хиляди и седемстотин) лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 
% от началната тръжна цена в размер на 70 470.00 (седемдесет хиляди 
четиристотин и седемдесет) лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите; 

1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или 
заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта; 

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/; 

2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите 
лица – оригинал; 



2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите – оригинал;  

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна – оригинал; 

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър 
/оригинал/;  

2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 

2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 

2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 

2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 70 470.00 
(седемдесет хиляди четиристотин и седемдесет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 500,00лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

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

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

 
 
 

 
 



 2110-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № ОБС-9-1000/293/23.02.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот -
частна общинска собственост, представляващ УПИ ХV-315, с площ 775,00 
кв.м., находящ се в кв. 54, с. Каменар, Община Варна, при граници: УПИ 
ХVІ-537, УПИ ХVІІ-537, УПИ ХІV-536, улица, улица, в размер на 22 
000,00 /двадесет и две хиляди/ лева, без включен ДДС. 

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

 
 
 

2111-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОБС-9-1000/293/23.02.2010 г., Общински съвет – 
Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба 
на имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ ХV-315, с 
площ 775,00 кв.м., находящ се в кв. 54, с. Каменар, Община Варна, при 
граници: УПИ ХVІ-537, УПИ ХVІІ-537, УПИ ХІV-536, улица, улица. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5702/26.05.2009 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 22 000,00 (двадесет и две хиляди) 
лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна 
цена, в размер на 2 200,00 /две хиляди и двеста/ лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или 
заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта; 



2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/; 

2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите 
лица – оригинал; 

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция за приходите – оригинал; 

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна–оригинал; 

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър 
/оригинал/; 

2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 

2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 

2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 

2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи за 
извършен оглед на имота; 

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер 2 200,00 /две 
хиляди и двеста/ лв., платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 100,00 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 



законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

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

 
 

 
   2112-5. 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 Кмета на Община Варна с 
вх. № ОБС-9-9303/207/23.02.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот– частна общинска 
собственост, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5502.569 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и две. петстотин шестдесет 
и девет), с площ 265 кв.м., с административен адрес: гр. Варна, ул. 
„Манастирска”, № 5, при граници: ПИ № 10135.5502.271, ПИ № 
10135.5502.377, ПИ № 10135.5502.380, в размер на 99 000, 00 (деветдесет и 
девет хиляди) лева, без включен ДДС. 

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

  
 
 

2113-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение Кмета на Община 
Варна с вх. № ОБС-9-9303/207/23.02.2010 г., Общински съвет- Варна 
решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- 
частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Варна, ул. 
„Манастирска”, № 5, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5502.569 
(десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и две. петстотин 
шестдесет и девет, по кадастрална карта на район “Аспарухово, с площ 265 
кв.м., при граници: ПИ № 10135.5502.271, ПИ № 10135.5502.377, ПИ № 
10135.5502.380. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
4866/04.02.2008 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 99 000, 00 (деветдесет и девет хиляди) 
лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна 
цена, в размер на 9 900,00 /девет хиляди и деветстотин/ лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 



1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите; 

1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или 
заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта; 

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – 
за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/; 

2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите 
лица – оригинал; 

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция за приходите – оригинал;  

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към Община 
Варна–оригинал; 

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър 
/оригинал/;  

2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 

2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 

2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 

2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 



2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 9 900, 00 
(девет хиляди и деветстотин) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 500,00лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

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

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

 

 

 

 Общинските съветници ползваха обедна почивка за времето от 

13.00 до 14.00 ч. 

Проекти за решения т. ХLI и т. ХLI: 

   т. ХLI. 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-10166/11.03.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез продажба на частта на Община Варна от имот, находящ 
се в община Варна, село Каменар, кв. 45 (четиридесет и пет), 
представляваща земя с площ 33,00 (тридесет и три) кв. м. идеални части от 
урегулиран поземлен имот II–158 (две–сто петдесет и осем), целият с площ 
628,00 (шестстотин двадесет и осем) кв. м., при граници на целия имот: УПИ 
I–159 (едно–сто петдесет и девет), улица, УПИ III–157 (три–сто петдесет и 
седем) и улица, в размер на 680,00 (шестстотин и осемдесет) лева, без 
включен ДДС. 

Гласуване в комисията: за – 17; против –0; възд.се – 0; 
Протокол № 44 /17.03.2010 г. 
 



     т. ХLI: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 
ЗОС, чл. 33, предл. 2, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-10166/11.03.2010 г., Общински съвет – 
Варна решава да се прекрати съсобствеността между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна Калин Петров Петров, ЕГН  , 
представляван от законния му представител Петър Цветков Петров, чрез 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в община 
Варна, село Каменар, кв. 45 (четиридесет и пет), представляващ земя с площ 
33,00 (тридесет и три) кв. м. идеални части от урегулиран поземлен имот II–
158 (две–сто петдесет и осем), целият с площ 628,00 (шестстотин двадесет и 
осем) кв. м., при граници на целия имот: УПИ I–159 (едно-сто петдесет и 
девет), улица, УПИ III–157 (три–сто петдесет и седем) и улица. 

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 5605/30.03.2009 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 680,00 (шестстотин и осемдесет) лева, без включен ДДС. 

Общински съвет-Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

Гласуване в комисията: за – 17; против –0; възд.се – 0; 
Протокол № 44 /17.03.2010 г. 

Пламен НАЧКОВ 

Искам да ви обърна внимание, че за 33 кв.м оценката е 680 лв.! Това 

е около 21 лв.на кв.м, без ДДС и считам, че не сме обърнали внимание 

когато сме коментирали тези две точки в комисията по собственост и 

стопанство. Струва ми се, че тази оценка е доста ниска и предлагам да я 

увеличим, като тя да бъде не по-малко от 1000 лв.за тези 33 кв.м. 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Говорим за имот от площ 628 кв.м, хващаме един собственик, 

казваме му да дойде да му дадем още 33 кв.м, ама ще ти ги продадем и 

скъпо – ами изобщо няма да ги взема, те не ми и трябват! Дайте да не 

рекетираме хората точно за такива неща... 



Красимир МАРИНОВ 

Странни неща започват да стават – някои олевяват, други 

одесняват... В случая, предполагам, не съм сигурен макар че погледнах 

преписката – това са кв.м, които са предадени към този имот и наистина 

няма да бъдем прави за предадени по регулация квадратни метри да 

търсим такава цена. 

Предлагам г-н Начков да си оттегли предложението, ако не – ще 

гласуваме. 

Г-н Пламен Начков оттегли процедурното си предложение за 

повишаване на оценката. 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2114-5. 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-10166/11.03.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община Варна 
от имот, находящ се в община Варна, село Каменар, кв. 45 (четиридесет и 
пет), представляваща земя с площ 33,00 (тридесет и три) кв. м. идеални 
части от урегулиран поземлен имот II–158 (две–сто петдесет и осем), 
целият с площ 628,00 (шестстотин двадесет и осем) кв. м., при граници на 
целия имот: УПИ I–159 (едно–сто петдесет и девет), улица, УПИ III–157 
(три–сто петдесет и седем) и улица, в размер на 680,00 (шестстотин и 
осемдесет) лева, без включен ДДС. 

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

2115-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-10166/11.03.2010 г., Общински 
съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна Калин Петров Петров, 
ЕГН  , представляван от законния му представител Петър Цветков 



Петров, чрез продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се 
в община Варна, село Каменар, кв. 45 (четиридесет и пет), представляващ 
земя с площ 33,00 (тридесет и три) кв. м. идеални части от урегулиран 
поземлен имот II–158 (две–сто петдесет и осем), целият с площ 628,00 
(шестстотин двадесет и осем) кв. м., при граници на целия имот: УПИ I–159 
(едно-сто петдесет и девет), улица, УПИ III–157 (три–сто петдесет и седем) 
и улица. 

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5605/30.03.2009 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 680,00 (шестстотин и осемдесет) лева, без включен ДДС. 

Общински съвет - Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

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

2116-5. 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-22229/11.03.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 60.00  (шестдесет) м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.5511.88 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и единадесет.осемдесет и осем), целият с площ 560.00 (петстотин 
и шестдесет) м2, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, з.о. „Прибой”, в 
размер на 5 080.00 (пет хиляди и осемдесет) лева, без включен ДДС. 

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

2117-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. №  ЗАО-22229/11.03.2010 г., Общински 
съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна Даниела Янкова Тодорова, 
ЕГН  , чрез продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, з.о. „Прибой”,  представляващ 60.00 (шестдесет) м2 идеални 
части от ПИ с идентификатор 10135.5511.88 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин и единадесет.осемдесет и осем), целият с площ 



560.00 (петстотин и шестдесет) м2, при граници на имота: ПИ № 
10135.5511.201, ПИ № 10135.5511.187, ПИ № 10135.5511.89, ПИ № 
10135.5511.87, на съсобственика Даниела Янкова Тодорова. 

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5793/14.08.2009 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 5 080.00 (пет хиляди и осемдесет) лева, без включен ДДС. 

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

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

2118-5. 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 36956/23.02.2010  г., Общински съвет – Варна увеличава 
предложената пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 394.00 (триста деветдесет и четири) м2 идеални части от 
ПИ с идентификатор 10135.2564.444 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин шестдесет и четири.четиристотин четиридесет и четири), 
целият с площ 994.00 (деветстотин деветдесет и четири) м2, с 
административен адрес: гр. Варна, в.з. „Траката”, ул. „Първа”, № 81, и я 
определя в размер на 59 100.00 (петдесет и девет хиляди и сто) лева, без 
включен ДДС. 

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

2119-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 36956/23.02.2010 г., Общински 
съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна Васил Григоров Василев, 
ЕГН  , чрез продажба на имот - частна общинска собственост, с 
административен адрес: гр. Варна, в.з. „Траката”, ул. „Първа”, № 81, 
представляващ 394.00 (триста деветдесет и четири) м2 идеални части от ПИ 
с идентификатор 10135.2564.444 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин шестдесет и четири.четиристотин четиридесет и четири), 
целият с площ  994.00 (деветстотин деветдесет и четири) м2, при граници на 



имота: ПИ № 10135.2564.445, ПИ № 10135.2564.446, ПИ № 10135.2564.449, 
ПИ № 10135.2564.443, ПИ № 10135.2564.442, на съсобственика Васил 
Григоров Василев. 

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5810/03.09.2009 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от  59 100.00 (петдесет и девет хиляди и сто) лева, без включен 
ДДС. 

Общински съвет възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

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

2120-5. 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 36956/23.02.2009 г., Общински съвет – Варна увеличава 
предложената пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 65.00 (шестдесет и пет) м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2564.445 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин шестдесет и четири. четиристотин четиридесет и пет), целият с 
площ 495.00 (четиристотин деветдесет и пет) м2, с административен адрес: 
гр. Варна, в.з. „Траката”, ул. „Седма”, № 19, и я определя в размер на 9 
750.00 (девет хиляди и седемстотин и петдесет) лева, без включен ДДС. 

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

2121-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 36956/23.02.2009 г., Общински 
съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна Васил Григоров Василев, 
ЕГН  , чрез продажба на имот - частна общинска собственост, с 
административен адрес: гр. Варна, в.з. „Траката”, ул. „Седма”, № 19, 
представляващ 65.00 (шестдесет и пет) м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2564.445 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин шестдесет и четири. четиристотин четиридесет и пет), целият с 
площ 495.00 (четиристотин деветдесет и пет) м2, при граници на имота: ПИ 



№ 10135.2564.446, ПИ № 10135.2564.444, ПИ № 10135.2564.442, ПИ № 
10135.2564.396, на съсобственика Васил Григоров Василев. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5811/03.09.2009 г. 

 Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от  9 750.00 (девет хиляди и седемстотин и петдесет) лева, без 
включен ДДС. 

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

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

2122-5. 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 9782/23.02.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
2493.15/11610 идеални части, равняващи се на 21.86 м2 идеални части от 
апартамент № 38 с идентификатор 10135.2562.126.1.38, целият с площ 
101.83 м2, ведно с 1.4237 % ид. части от общите части на сградата и от 
правото на строеж, заедно с изба № 38, с площ 15.68 м2, с административен 
адрес: гр. Варна, ж.к. „Чайка”, бл. 50, вх. Б, ет. 4, в размер на 32 930.00 
(тридесет и две хиляди деветстотин и тридесет ) лева, без включен ДДС. 

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

2123-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 9782/23.02.2010 г., Общински 
съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна, Благовеста Бориславова Христова, 
ЕГН   и Атанас Христов Атанасов, ЕГН  , чрез продажба на имот - 
частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Варна, ж.к. 
„Чайка”, бл. 50, вх. Б, ет. 4, представляваща 2493.15/11610 идеални части, 
равняващи се на 21.86 м2 идеални части от апартамент № 38, с 
идентификатор 10135.2562.126.1.38, целият с площ 101.83 м2, ведно с 
1.4237 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
заедно с изба № 38, с площ 15.68 м2, при граници на имота: стълбище, кв. 



улица, паркинг, ап. № 39 (тридесет и девет), на съсобствениците Благовеста 
Бориславова Христова и Атанас Христов Атанасов, при условията на 
семейна имуществена общност. 

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 1993/05.01.2001 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от  32 930.00 (тридесет и две хиляди деветстотин и тридесет) лева, 
без включен ДДС. 

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

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

2124-5. 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 1811/23.02.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
4.00 (четири) м2 идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2515.67 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и петнадесет.шестдесет и 
седем), целият с площ 695.00 (шестстотин деветдесет и пет) м2, находящ се 
в гр. Варна, с.о. „Ален мак”, в размер на 400.00 (четиристотин) лева, без 
включен ДДС. 

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

2125-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 1811/23.02.2010 г., Общински 
съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна Чавдар Ангелов Ангелов, 
ЕГН  , чрез продажба на имот - частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, с.о. „Ален мак”, представляващ 4.00 (четири) м2 
идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2515.67 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.шестдесет и седем), 
целият с площ 695.00 (шестстотин деветдесет и пет) м2, при граници на 
имота: ПИ № 10135.2515.66, ПИ № 10135.2515.76, ПИ № 10135.2515.3004, 



ПИ № 10135.2515.68, ПИ № 10135.2515.9523, на съсобственика Чавдар 
Ангелов Ангелов. 

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5987/2009 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 400.00 (четиристотин) лева, без включен ДДС. 

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

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

 
 
 
2126-5. 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 55308/23.02.2010 г., Общински съвет– Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
442,00 /четиристотин четиридесет и два/ кв. м. идеални части от ПИ № 
10135.5548.3578, целият с площ 3928,00 кв.м., находящ се в м-ст 
”Зеленика”, гр. Варна, при граници: ПИ № 5545.3579, ПИ № 5545.9511, 
ПИ № 5545.378, ПИ № 5545.379, ПИ № 5545.406, ПИ № 5545.407, ПИ № 
5545.408, ПИ № 5545.409, ПИ № 5545.3340, в размер на 56 540,00 /петдесет 
и шест хиляди петстотин и четиридесет/ лева, без включен ДДС. 

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

 
 
 
2127-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 

от ЗОС, във връзка с чл. 33, предложение 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 55308/23.02.2010 
г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Георги Иванов Ташков, 
Стамена Иванова Ташкова, Иринка Ташкова Андреева, Ваня Ташкова 
Андреева, и Анастасия Тодорова Ташкова, чрез продажба на имот - частна 
общинска собственост, представляващ 442,00 /четиристотин четиридесет и 
два/ кв.м. идеални части от ПИ № 10135.5548.3578, целият с площ 3928,00 
кв.м., находящ се в м-ст „Зеленика”, гр. Варна, при граници: ПИ № 
5545.3579, ПИ № 5545.9511, ПИ № 5545.378, ПИ № 5545.379, ПИ № 
5545.406, ПИ № 5545.407, ПИ № 5545.408, ПИ № 5545.409, ПИ № 
5545.3340, на гореописаните съсобственици при следните квоти:  



1. Георги Иванов Ташков - 147,33 кв. м. ид. ч. на стойност 18846,24 лева. 
2. Стамена Иванова Ташкова - 147,33 кв. м. ид. ч на стойност 18846,24 лева. 
3. Иринка Ташкова Андреева - 49,11 кв. м. ид. ч. на стойност 6282,08 лева. 
4. Ваня Ташкова Стоянова - 49,11 кв. м. ид. ч. на стойност 6282,08 лева. 
5. Анастасия Тодорова Ташкова - 49,12 кв. м. ид. ч. на стойност 6283,36 
лева. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5580/24.02.2009 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 56 540,00 /петдесет и шест хиляди петстотин и четиридесет/ 
лева, без включен ДДС. 

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

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

 
 
 
 
2128-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 

1, т. 7, във връзка с чл. 147, ал. 1, от ТЗ, чл. 5, чл. 6, и чл. 15, т. 4 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества и  във връзка с 
докладна записка с вх. № ОС-10-9901/2/11.03.2010 г., от Стоян Вълчанов – 
прокурист на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД – Варна, 
Общински съвет – Варна дава съгласие “Жилфонд” ЕООД – Варна да 
сключи нов договор за учредяване на възмездно право на ползване в полза 
на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД – Варна за срок от 10 години, 
считано от 01.04.2010 г., върху част от имот, включен в капитала на 
“Жилфонд” ЕООД – Варна, находящ с в гр. Варна, местност “Планова”, 
складова база на “Жилфонд” ЕООД – Варна, описан в АОС № 671/1998 г., и 
представляващ 12 бр. помещения с обща площ 213 кв.м., находящи се в 
едноетажна панелна сграда /т. 1 от АОС № 671/1998 г./, цялата със 
застроена площ 537, 60 кв.м. и прилежащ терен от 987 кв.м. 

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

 
 

 

 



Красимир МАРИНОВ – процедурно предложение 

 Тъй като проекти за решения т. LIX, LX, LXI, LXII се отнасят за едно 

и също здравно заведение – СБАГАЛ – Варна, предлагам да бъдат 

гласувани анблок. 

 Присъстващите общински съветници приеха процедурното 

предложение на г-н Маринов с резултати от гласуването: за – 30, против 

– 0, въздържали се – 0. 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 2129-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 

1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет– Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” 
ЕООД за 2008 г. 

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

 
 
2129-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност д-р Петър Атанасов– управител на  
“Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД за 2008 г.  

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

 
 
2129-5-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 

1 и чл. 145 от ТЗ, Общински съвет– Варна освобождава от отговорност 
контрольора на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” 
ЕООД,  д-р Цветанка Асенова Негрева- Коцева за периода 01.01.08 г. до 
31.12.08 г. 

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



2129-5-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 
3 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира “Турексперт” ООД, 
представлявано от Пенка Кирилова Жекова – управител, за извършване на 
одиторски контрол на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” 
ЕООД за 2009 г. 

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

 
 
 
 
 
 

Валерия АНГЕЛОВА 

Проект за решение т. LXIIІ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, 

чл. 78, ал. 3 от Закона за държавната собственост и във връзка с чл. 109, ал. 

1 от ППЗДС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-

9302/30/15.03.2010 г., Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община 

Варна да проведе процедура по деактуване на имот – изключителна 

държавна собственост, актуван с АДС № 40/18.03.1997 г., представляващ 

„Историческо ядро” на Морската градина в гр.Варна при граници 

посочени в АДС-то по посока на часовниковата стрелка при граници (по 

посока на часовниковата стрелка): перпендикулярът от морския бряг до 

входа на Военноисторическия музей на бул.”Приморски” (на югозапад); 

трасетата на бул.”Приморски”, бул.”Цар Освободител” и бул.”Княз Борис I” 

(на запад, северозапад и север); „Шокъров канал” (на изток); алеята, 

успоредна на крайбрежната алея - от „Шокъров канал” до Паметника на 

граничаря (на юг); стълбището от Паметника на граничаря до бреговата 

ивица (на изток); бреговата ивица - от стълбището към Паметника на 

граничаря до югозападната граница (на юг).  



Деактуването по АДС № 40/18.03.1997 г. да бъде в полза на Община 

Варна. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна, след 

приключване на процедурата по деактуване на гореописания имот като 

държавна собственост, да актува същия като публична общинска 

собственост. 

Гласуване в комисията: за – 17, против – 0, въздържали се – 0. 

 

Във връзка с това решение беше извършено допълнително 

проучване и със съдействие на дирекция „Общинска собственост”, при 

което установихме, че АДС-то описанието по граници, които прочетохме не 

е напълно актуално към настоящия момент, с оглед на последващи сделки и 

допълнително съставяне на други актове за държавна собственост. 

Представен ни е координатен регистър на чупките на имот държавна 

собственост, попадащ в кадастрален район 10135.536; представен ни е 

координатен регистър на чупките на имот държавна собственост, попадащ в 

кадастрален район 10135.1509 е координатен регистър на чупките на имот 

държавна собственост, попадащ в кадастрален район 10135.2561. 

Препоръката и разговорите, които проведохме са в насока да задължим 

Кмета при изготвяне на предложението си до Министерския съвет да се 

съобрази с действащи заснемания, съответно актуални скици, за да бъде 

коректна документацията за Министерския съвет. 

 

Пламен НАЧКОВ 

Предлагам две думи да сменим в решението: в първата част, където 

пише „задължава Кмета” да бъде „възлага на Кмета” с допълнението, което 

направи председателката на комисията. 

В долния текст, където пише „възлага”, там да го задължим да бъде 

публична общинска собственост. 



Валерия АНГЕЛОВА 

Както и „55 хектара” да отпаднат, защото имаме разлика в площта. 

 

Пламен НАЧКОВ 

Да, но и да заменим думите, защото в единия случай му възлагаме 

процедурата, а след това като свърши процедурата го задължаваме да го 

актува. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Тази точка е особена, за историческата част на Морската градина. 

На комисия пледирах против това решение, после от предложението 

аргументи ги прих и ги подкрепих. Но оттогава до сега все си мисля, че 

превръщането на  Морската градина в публична общинска собственост не я 

защитава повече. Съгласен съм, че сме в нарушение когато финансираме 

собственост, която не е общинска собственост, но  трябва да ви кажа, че 

Сетната палата някак си е приела тези неща досега... 

От друга страна, промяната и защитата на една такава собственост 

трябва да мине през орган, който не е базиран във Варна, където интересите 

са по-различни.  

Предлагам ви да не се съобразим с това решение на комисията; аз 

лично ще гласувам и против моето гласуване по време на заседанието на 

комисията. 

 

Радослав КОЕВ 

Бих посъветвал всички да подкрепят; разбира се, че и досега беше 

защитена Морската градина, но не със статута й на публична държавна 

собственост, а с множеството закони – поне три от тях – през последните 

четири години, които я защитават като парк – там е невъзможно 

строителството - Закона за Черноморското крайбрежие го предполага, 



Закона за екологията и още няколко други закони. Така че ми се струва 

достатъчно охранена Морската градина откъм посегателства и не бихме 

могли, даже да бихме желали, да я преобразуваме в частна общинска 

собственост, да я разпродадем, да се разпоредим по друг начин с нея – така 

както и държавата не може да го направи, не го е направила и досега. 

Причината е, че не можеше – иначе щяха да го направят през всичките тези 

години. Подкрепете тази идея, за да може община Варна самостоятелно да 

развива парковата си зона и да си носи отговорността за нея; включително и 

със статута на множеството търговски обекти вътре... 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Аз смятам, че много по-защитена ще е Морската градина като 

общинска – един път, и втори път – че голямата идея е цялата Морска 

градина и във втората си част, и Аспаруховия парк да бъдат общинска 

собственост, защото къде станаха големите проблеми  - през Областна 

управа, чрез държавата, респективно. Общината  досега не е продавала и 

един кв.м територия в Морската градина. 

Да не говорим, че бъдещото развитие свързано с атракционната 

зона, бъдещия зоологически парк и т.н.изискват тези решения... 

Минаваме към гласуване с направените допълнения от страна на г-н 

Начков и на председателката на комисията. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2130-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, чл. 78, ал. 3 от Закона за държавната собственост и във връзка с 
чл. 109, ал. 1 от ППЗДС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД-10-9302/30/15.03.2010 г., Общински съвет – Варна възлага Кмета на 
Община Варна да проведе процедура по деактуване на имот – 
изключителна държавна собственост, актуван с АДС № 40/18.03.1997 г., 
представляващ „Историческо ядро” на Морската градина в гр.Варна, при 



граници (по посока на часовниковата стрелка): перпендикулярът от морския 
бряг до входа на Военноисторическия музей на бул.”Приморски” (на 
югозапад); трасетата на бул.”Приморски”, бул.”Цар Освободител” и 
бул.”Княз Борис I” (на запад, северозапад и север); „Шокъров канал” (на 
изток); алеята, успоредна на крайбрежната алея - от „Шокъров канал” до 
Паметника на граничаря (на юг); стълбището от Паметника на граничаря до 
бреговата ивица (на изток); бреговата ивица - от стълбището към 
Паметника на граничаря до югозападната граница (на юг), като при 
изготвяне на предложението си до Министерския съвет се съобрази с 
действащите заснемания, съответно актуални скици и приложените към 
настоящото решение координатен регистър на чупките на имот държавна 
собственост, попадащ в кадастрален район 10135.536; координатен 
регистър на чупките на имот държавна собственост, попадащ в кадастрален 
район 10135.1509; координатен регистър на чупките на имот държавна 
собственост, попадащ в кадастрален район 10135.2561. 

Деактуването по АДС № 40/18.03.1997 г. да бъде в полза на Община 
Варна. 

Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна, след 
приключване на процедурата по деактуване на гореописания имот като 
държавна собственост, да актува същия като публична общинска 
собственост. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 2, въздържали се – 1, отсъстват – 16/ 
 
 
 

 
 

2131-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 5, 
чл. 6, и чл. 17, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества и по докладна записка с вх. № ОС-10-9901/3/15.03.2010 г., от 
инж. Станислав Антонов – управител на “Жилфонд” ЕООД – Варна, 
Общински съвет– Варна дава съгласие “Жилфонд” ЕООД – Варна да 
продаде чрез публичен търг 4 бр. дървени бунгала и кафе-бар, ведно със 
санитарни възли разположени в местност Галата на гр. Варна – 
собственост на дружеството, след изготвяне на оценка от лицензиран 
оценител. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 14/ 
 
 

 



Валерия АНГЕЛОВА 

Последното предложение за решение по дневния ред, който беше 

приет – става въпрос за докладна записка постъпила от управителя на 

МДОЗС „Д-р Марко Антонов Марков – Варна”ЕООД. Д-р г-н Игнатов е 

сезирал кмета и ОбС с информация, че договорните му отношения със 

сградата на „ДКЦ ІV – Варна”ЕООД изтичат. ПК по здравеопазване се е 

произнесла на свое заседание на 11.03.2010 г., като е дала положително 

становище по преписката. Договора на дружеството изтича и трябва да бъде 

подновен. Преписката е постъпила в ПК по собственост на 17-ти, когато 

ние имахме заседание; не сме се произнасяли, но с оглед на това да бъде 

законосъобразно разполагането на ОНКО-то в сградата на ДКЦ-ІV, 

предложих тази точка да влезе в дневния ред, за да гласуваме дали те да 

останат или не, тъй като Дружеството ще има проблем. 

Проекта за решение е идентичен с решение 4662-7/50/24.01.2007 г., 

когато ОбС е взел решение дружеството да освободи имота находящ се на 

бул. „Чаталджа” 111 и му е учредил срочно безвъзмездно право на ползване 

в ДКЦ-ІV в срок до 3 години максимален, който изтича. 

Проекта за решение, който ви предлагам е:  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и 

т. 4 от МСМА и чл. 5/1/ НРУПСЧОВКТД, и във връзка с докалдана записка 

от г-н Игнатов с вх. № РД-10-9901(64)/171.03.2010 г. и становище на ПК по 

здравеопазване, Общински съвет – Варна, в качеството си на упражняващ 

правата на едноличния собственик на капитала на МДОЗС „Д-р Марко 

Антонов Марков – Варна” ЕООД и на „ДКЦ ІV – Варна” ЕООД, задължава 

управителя на „ДКЦ ІV – Варна” ЕООД да сключи нов договор за 

учредяване безвъмездно право на ползване в полза на МДОЗС „Д-р Марко 

Антонов Марков – Варна” ЕООД за следните обекти, находящи се в 

сградата на „ДКЦ ІV – Варна” ЕООД в гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 

100, УПИ ХІІ, кв. 682: 



- част от ІІ-ри етаж, както следва: кабинети 200, 201, 210, 202, ведно 

с прилежащите им сервизни помещения, находящи се в южното крило на 

етажа и кабинети от 217 до 221 вкл., ведно с прилежащите им сервизни 

помещения, находящи се в северното крило на етажа; 

- част от ІІІ-ия етаж, както следва: кабинети от 314 до 335 вкл., 

ведно с прилежащите им сервизни помещения и коридори към същите, 

находящи се в източното, северното и част от южното крило на етажа; 

- помещения, находящи се в сутеренния етаж на сградата, по 

споразумние между управителите на двете лечебни заведения. 

Срокът за учредяване безвъзмездното право на ползване е до 

изграждане на нова сграда на МДОЗС „Д-р Марко Антонов Марков – 

Варна” ЕООД, но не повече от 3 /три/ години. 

 

Красимир МАРИНОВ 

Мисля, че е коректно да запишем – както е казано – до изграждане, 

за срок не по-малък от 10 години, защото и изграждането на Онкологичната 

болница няма да донесе преместването на Онкодиспансера от ДКЦ-то в 

Онкоболницата в Аспарухово – това е ясно за всички – там се образуват 50 

легла, операционни и т.н., но прегледите, регистратурата, аптеката, 

лекарстватата – всичко си е там, където си е. Така че коректно е да дадем 

този срок да бъде по-дълъг. Още повече, че там ще бъде разположен и 

линейният ускорител, изграден е бункера и т.н. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

2132-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 във връзка с чл. 
17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и чл. 5 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, и във връзка с докладна записка от г-н Г. Игнатов 
– управител на “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания 
със стационар „д-р Марко Антонов Марков” – Варна“ ЕООД, с вх. № РД-



10-9901(64)/171.03.2010 г. и становище на ПК „Здравеопазване”, 
Общински съвет – Варна, в качеството си на упражняващ правата на 
едноличния собственик на капитала на “Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания със стационар „д-р Марко Антонов Марков” – 
Варна“ ЕООД и на „Диагностично консултативен център ІV – Варна” 
ЕООД, задължава управителя на „Диагностично консултативен център ІV 
– Варна” ЕООД да сключи нов договор за учредяване безвъмездно право 
на ползване в полза на “Междуобластен диспансер за онкологични 
заболявания със стационар „д-р Марко Антонов Марков” – Варна“ ЕООД 
за следните обекти, находящи се в сградата на „Диагностично 
консултативен център ІV – Варна” ЕООД, на адрес: гр. Варна, бул. „Цар 
Освободител” 100, УПИ ХІІ, кв. 682: 

- част от ІІ-ри етаж, както следва: кабинети 200, 201, 210, 202, ведно 
с прилежащите им сервизни помещения, находящи се в южното крило на 
етажа и кабинети от 217 до 221 вкл., ведно с прилежащите им сервизни 
помещения, находящи се в северното крило на етажа; 

- част от ІІІ-ия етаж, както следва: кабинети от 314 до 335 вкл., 
ведно с прилежащите им сервизни помещения и коридори към същите, 
находящи се в източното, северното и част от южното крило на етажа; 

- помещения, находящи се в сутеренния етаж на сградата, по 
споразумение между управителите на двете лечебни заведения. 

Срокът за учредяване безвъзмездното право на ползване е до 
изграждане на нова сграда на МДОЗС „Д-р Марко Антонов Марков – 
Варна” ЕООД, но не повече от 10 /десет/ години. 
 

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



VІ. 
По точка  шеста от дневния ред: 
Изслушване на информация от общинския съветник Красимир 

Минков Маринов – председател на Работна група от общински 
съветници, представители на общинската администрация и други 
специализирани органи, създадена с решение на ОбС – Варна № 1309-
6(15)/20.05.2009 г., във връзка с реализиране на проект за изграждане 
на крематориум на територията на Община Варна.  

Докл.: Кр. МАРИНОВ – 

общински съветник 

 
Красимир МАРИНОВ 

Колеги, искам да ви информирам, като председател на комисията 

която имаше за задача да проведе преговорите, да определи място и да 

финализира след това разговорите относно изграждане на крематориум на 

гробищен парк Тополи – интензивно вървяха разговорите, в продължение 

на около три месеца; при последното си посещение германската страна 

поиска да бъде дадена подложка на терена, за който има предвиден в 

гробищен парк Тополи такъв терен за изграждане на крематориум; 

направихме справка във „Варнагаз” има осигурена тръба с подаване на 10 

атмосфери на природен газ метан; има необходимите електричество и т.н. 

На базата на тази подложка, която ние дадохме, германската страна ни 

изпрати преди седмица идейния проект как би изглеждал крематориума 

точно на това място. Комисията прегледа, обсъди и считаме, че това което е 

направено е изключително кадърно пипнато, т.е. територията става, 

разполагат се всички съоръжения, има паркоместа, има всичко необходимо 

за изграждане на един такъв крематориум. Ще оставя папката тук, ако 

някой би желал да погледне... От тук нататък, след тази информация, която 

ви поднасям, ще последва може би за следващата сесия – ще опитаме това – 

да изградим дружество между община Варна и немската страна, като 

вероятно ще се опитаме да защитим срещу апорта който ние правим на този 

терен, да получим 20 % в това дружество, като за немската страна ще 



остане ангажимента изцяло в изграждането и пускането в експлоатация на 

крематориума на територията на гробище Тополи. На базата на това, което 

ние ще представим като апорт, който ще бъде оценен от съдебен експерт, 

ще следва остатъка от паричната вноска внесена от дружеството и след това 

изцяло осигуряване на средствата от немската страна, изграждане и пускане 

в експлоатация. 

Територията, която сме определили не става за нищо друго, освен за 

подобни съоръжения, защото там скалата е на 80 см и не могат да бъдат 

извършвани погребения. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Г-н Маринов, когато сте готови, внесете го в ПК по собственост и 

стопанство, естествено, след като мине през деловодството, за да може да се 

задвижи процедурата, по възможност за следващата сесия. 

 

 

 

 Общински съвет – Варна изслуша информация от Красимир Минков 

Маринов – председател на Работна група от общински съветници, 

представители на общинската администрация и други специализирани 

органи, създадена с решение на ОбС – Варна № 1309-6(15)/20.05.2009 г., във 

връзка с реализиране на проект за изграждане на крематориум на 

територията на Община Варна. 

 Общински съвет – Варна не прие решение във връзка с изслушаната 

информация. 

 

 

 



VІІ. 

По точка  седма от дневния ред: 
Разглеждане на предложения от ПК „Собственост и стопанство” 

и ПК „Социални дейности и жилищна политика” относно изменения 
на „Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди 
на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища”. 
      Докл.: В. АНГЕЛОВА – Председател  

ПК „Собственост и стопанство” 
 

Валерия АНГЕЛОВА 

Колеги, проекта за изменение на Наредбата за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба 

на общински жилища, който беше публикуван в сайта на община Варна, в 

раздел „проекто-документи” по предвидения в закон за нормативните 

актове и АПК ред, с мотиви към него, съобразно чл. 8 във връзка с чл. 28 от 

Закона за нормативните актове, е резултат от работата на съвместните 

заседания на ПК по Социални дейности и жилищна политика, ПК по 

Собственост и стопанство, във връзка с постъпили предложения от кмета на 

община Варна, след което беше разгледан и от ПК „Правна”. Представения 

ви проект съдържа всички предложения за изменения в Наредбата, беше 

качен точно в този си вид в сайта, така че предлагам предложения, мнения, 

съображения директно по текстовете. 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Колеги, искам да ви обърна вниманието на разпоредбата на чл. 35, 

ал. 1, т. 3 – това е едно от изискванията към наемателите на общинското 

жилище, които могат да закупят жилище. Предлагам да се промени този 

текст в началото , като отпадне думата „...съответното...”, като изречението 

да придобие следния вид: „Да е наемател на общинско жилище с действаща 

настанителна заповед не по-малко от 5 години.” Съображенията ми са 

следните: това означава, че семейство, което е било настанено в едно 



общинско жилище, наематели са повече от 5 години, но последната една, 

или две, или три, или четири години то е преместено в друго общинско 

жилище, пак е с настанителна заповед, пак е крайнонуждаещо се, обаче е за 

друго жилище. 

 

д-р Янко СТАНЕВ 

Съгласен съм с тълкуванието на г-н Сименов, то е гледано  в 

няколко комисии, съвсем нормално е това.  

Но имам  предложение в чл. 35, ал. 1, т. 3 – срока да бъде не по-

малко от 2 години – какъвто си беше в старата наредба. Мога отново да се 

мотивирам с изказванията които съм направил на предишните сесии, 

убеден съм че живота ще наложи тази моя теза и теорията на управлението 

ще докаже моята правота, по отношение на този член. Аргументацията ми е 

изключително сериозна. 

Имам и още едно предложение за изменение на Наредбата – това е в 

чл. 36, ал. 2, където е записано, че продажната цена на жилищата, находящи 

се във всички райони на територията на община Варна да се изчислява като 

сбор от актуалната данъчна оценка на жилището плюс 20 процента върху 

нея. Отново изразявам абсолютното си несъгласие с тези 20 % на данъчната 

оценка, като към предишните си аргументи, които бяха 9 на брой и в които 

достатъчно ясно се изразявах как тези хора са придобили тези жилища, в 

какъв район, каква е реалната стойност на тези жилища, какви са реалните 

доходи на тези хора и реалните им разходи, като към това прибавям, че в 

повишението на една продажна цена на общински имот няма нищо 

антикризисно и пак мога да се обзаложа тук, че всичко, което към този 

момент беше гласувано в предишните сесии отново ще остане като въздух, 

защото няма да има кой да ги купува. В момента пазарната цена на едно 

жилище в бл. 405 е  равна на данъчната му оценка, не говоря за това че няма 

нуждаещи се. 



Умолявам Общинския съвет, имаше някакви подозрения, съмнения 

в предишни периоди, надявам се че те са отминали, хората са проверили за 

какво става въпрос, всеки съветник се е запознал подробно, аз наистина ви 

предлагам от морално-етична гледна точка, защото става въпрос за хора, 

които чакат вече по три-четири години и те действително направиха тези 5 

години, но следващите които са не знам дали ще изчакат, да приемем тези 

две мои предложения за промени в Наредбата, които дефакто оставят в тази 

част наредбата на старите граници. 

 

Орлин СИМЕОНОВ – реплика 

Слушах много внимателно предложението на колегата Станев за чл. 

36, ал. 2 и констатирам, че този текст на ал. 2 – сега го виждам, явно не сме 

го гледали – противоречи си първото изречение с второто изречение. 

„Цената, по която се продават общинските жилища е не по-ниска от 

актуалната данъчна оценка” – първо изречение; второ изречение – 

„Продажната цена на жилищата, находящи се във всички райони на 

територията на община Варна се изчислява като сбор от актуалната данъчна 

оценка на жилището плюс 20 процента върху нея.” Реално погледнато, 

трябва да остане второто изречение и да отпадне първото. 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Първото изречение представлява дословна интерпретация на 

законовия текст, който ограничава общинските съвети да продават на цени 

по-ниски от данъчните. Това е нормативният минимум. Това е действащ 

текст, който не е бил обсъждан. 

Втория текст, който виждате пред себе си, е че вече предложението 

което е формирано от двете заседания на комисиите е как да се изчислява 

продажната цена за община Варна. 

 



Орлин СИМЕОНОВ 

Точно така, и тъй като не съществува никакво задължение да 

преповтаряме в нашата наредба законови текстове, смятам че второто 

изречение е пълно, в него се съдържат всички тези данни; ние не можем да 

пишем, че не можем да слизаме под актуалната данъчна цена, то си 

фигурира в ЗОС. 

 

Радослав КОЕВ 

Не искам да приемаме предложенията на г-н Станев, с няколко 

довода, които множество пъти казах в комисията. Давам си сметка, че в 

момента много от хората, които имат интерес, слушат и вероятно никак не 

съм им симпатичен, искам да кажа на всички, за да е ясно – не е ангажимент 

на община Варна да снабдява гражданите на Варна с жилища. Имаше една 

такава държава, имаше една такава концепция  - за хубаво, за лошо – това 

приключи доста отдавна и такива ангажименти нито общините, нито 

предприятията, нито фирмите вече имат. Нямаме такъв ангажимент. Това, 

че ние си продаваме жилищата, чието принципно предназначение е да 

решаваме спешни краткосрочно проблеми на групи хора, които са в 

състояние да го докажат, ни кара да напишем една наредба, с която да 

удовлетворяваме такива интереси. Престоя в такива жилища за повече от 5 

години, би трябвало да касаят твърде малко от хората, които ги обитават. 

Казвам го, защото са твърде големи изискванията, за да стоят тези хора в 

тези жилища. За 10 години, за 20 години да запазиш статута за последните 

20 години на социалнослаби, с тежките изисквания които има нашата 

наредба, е почти невъзможно! Ако пък това се е случило, това са вече друга 

категория хора, чиито въпроси трябва да решаваме по друг начин. Не съм 

съгласен въобще да продаваме жилищата . 

Второ, ако го правим, данъчната оценка – такава каквато е 

формирана  в момента – се различава твърде, твърде много от пазарната 



оценка, а и колкото да се различава, за нас това не е никак важно. Искам 

само да кажа, че за хора, които пет години са стояли в такова жилище, ние 

вече сме им  подарили цената на едно жилище с разликата между свободния 

наем и наема, който те плащат. За хората, които са престояли 20 години, 

това е пазарната цена на едно жилище в момента, това вече го е направила 

Община Варна. Нека да приемем Наредбата във варианта, който се 

съгласили и е написана в момента, да не продължаваме коментарите по нея, 

за да не ни слушат гражданите. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, що се отнася до двете и до петте години – в крайна сметка 

ние настаняваме социално слаби хора – в един момент става така, че на 2 

години и половина... 

Минаваме в режим на гласуване.  

Чл. 36, ал. 2 – да отпадне изречението„Цената, по която се продават 

общинските жилища е не по-ниска от актуалната данъчна оценка.” 

Резултати от гласуването: за – 32, против – 3, въздържали се – 0 – 

приема се това предложение. 

Предложението на д-р Станев – да падне срока от 5 на 2 години. 

Резултати от гласуването: за – 9, против – 20, въздържали се – 3 –

това предложение не се приема. 

Предложението на г-н Симеонов – в текста на т. 3, ал. 1, чл. 35 - да 

отпадне думата  „...съответното...”, т.е. можеш да бъдеш в две или три 

жилища, въпроса е да си пет години наемател на Общината. 

Резултати от гласуването: за – 33, против – 1, въздържали се – 0 – 

приема се това предложение. 

Второто предложение на д-р Станев – по смисъл не би трябвало да 

го подложим на гласуване, защото се прие предложението на г-н Симеонов, 

- става дума за чл. 36, ал. 2, в която след отпадане на първото изречение, 



остана валидно второто изречение, а именно: „Продажната цена на 

жилищата, находящи се във всички райони на територията на община 

Варна се изчислява като сбор от актуалната данъчна оценка на жилището 

плюс 20 /двадесет/ процента върху нея.” Това нещо се прие. 

Който е „за” предложението на д-р Станев, което беше да си останат 

данъчните оценки, моля да гласува; д-р Станев иска без 20 % върху 

данъчната. 

Резултати от гласуването: за – 13, против – 18, въздържали се – 5 

– това предложение не се приема. 

От залата д-р Янко Станев изразява несъгласие с гласуванията... 

Орлин СИМЕОНОВ 

Ние се разбрахме, че само текстовете ще гласуваме, които имат 

промяна в предложения текст, пред нас който е; други предложения не са 

постъпили – остава си второто изречение от чл. 36, ал. 2! 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Съгласен съм, не се прие предложението на г-н Станев, прие се 

Вашето. 

Подлагам още веднъж на гласуване предложението на г-н Симеонов 

за чл. 36, ал. 2 – отпада първото изречение. Който е „за”, моля да гласува. 

 

Снежана ДОНЕВА 

Какво гласуваме сега? 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, моля ви... „Продажната цена на жилищата, находящи се във 

всички райони на територията на община Варна се изчислява като сбор от 

актуалната данъчна оценка на жилището плюс 20 /двадесет/ процента върху 

нея.” Един път се гласува това нещо, подлагам го втори път, за да няма 



възможности да каже, че не съм го подложил. Който е „за” това, което 

прочетох преди малко, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 29, против – 7, въздържали се – 0 –

приема се. Д-р Янко Станев оспори обявените резултати, последва 

поименно явно гласуване, завършило с резултати: за – 31, против – 13, 

въздържали се – 0, отсъстват – 7. 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

   2133-7. На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 
ЗМСМА, във връзка с чл. 45а, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 76, ал. 3 
и чл. 78, ал. 3 АПК, Общински съвет – Варна приема изменения в 
„Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на 
гражданите, настаняване и продажба на общински жилища”, като след  
измененията, Наредбата става с текст, съгласно приложение към 
настоящото решение. 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VІІІ. 
По точка  осма от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” относно: 

- одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за 
улична регулация /ПУР/ на СО “Боровец – юг”; 

- задължаване на  Кмета на Община Варна в официалния сайт на 
общината и в местния печат да бъде публикувана технологията за 
запълването на дупките по пътищата, както и ежеседмичния график на 
фирмите за извършване на дейността; 

- създаване на Работна група за разглеждане на  проект за 
„Наредба за условия на и реда за прокопаване на елементите на 
техническата инфраструктура на територията на община Варна”. 

Докл.: Вл. ТОНЕВ – Председател ПК 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2134-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
129, ал. 1 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-
9302/25/16.02.2010 г., Общински съвет - Варна одобрява Подробен 
устройствен план /ПУП/ - план за улична регулация /ПУР/ на СО “Боровец – 
юг”.  

     /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
2135-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 

и т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна реши: 
1. Задължава Кмета на Община Варна да публикува в официалния 

интернет адрес на общината информация относно използваните материали  и 
технология при изкърпването (запълването) на дупки по уличната мрежа на 
Община Варна. 

2. Задължава Кмета на Община Варна да публикува в официалния 
интернет адрес на общината и в местната преса  информация по дати за  
изкърпването (запълването) на дупки по уличната мрежа на Община Варна 

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



Проект за решение т. ІІІ: 
На основание чл.  21, ал. 1, т. 13 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 

и т. 6 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността 
на Общински съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и с оглед необходимостта от приемане на 
“Наредба за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата 
инфраструктура” и високата социална и обществена значимост на 
нормативния акт, Общински съвет - Варна реши: 

1. Създава Работна група от общински съветници и представители на 
общинската администрация, която да систематизира, анализира и даде 
становище относно необходимостта и целесъобразността на “Наредба за 
условията и реда за прокопаване на елементите на техническата 
инфраструктура”, в следния състав: 

Владимир Тонев  - председател 
Пламен Андреев  – общински съветник 
Радослав Коев  – общински съветник 
Представител на дирекция “Правно-нормативно обслужване”, определен 

от Кмета на Община Варна 
Представител на дирекция “ОООР”, отдел “Строителен контрол”, 

определен от Кмета на Община Варна 
 Представител на дирекция “ИИБ”,  определен от Кмета на Община 

Варна 
Валентин Вълев -  председател на Варненската строителна камара 

2. Определя срок за работа на работната група до следващата сесия на 
Общински съвет - Варна. 
 

 
Г-ца Валерия АНГЕЛОВА отправи запитване към председателя на 

комисията дали работната група ще даде само становище относно 

необходимостта от приемане на “Наредба за условията и реда за 

прокопаване на елементите на техническата инфраструктура”,  или ще 

предложи проект за текст на такава наредба. 

 
 
Владимир ТОНЕВ 

Грешка в текста на проекто-решението: да се допълни „...и да 

предложи такава наредба на следващото заседание на Общинския съвет.”, 

която ще се разгледа и от членовете на ПК „Правна комисия”. 



По заявено устно желание, в състава на комисията се включиха 

допълнително общинските съветници Пламен Пенев  - председател на ПК 

„Правна”  и Красимир Минков Маринов.  

 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
 2136-8.   На основание чл.  21, ал. 1, т. 13 и т. 23, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация и с оглед преценка на необходимостта от 
приемане на “Наредба за условията и реда за прокопаване на елементите на 
техническата инфраструктура” и високата социална и обществена значимост 
на нормативния акт, Общински съвет - Варна реши: 

1. Създава Работна група от общински съветници и представители на 
общинската администрация, която да систематизира, анализира и даде 
становище относно необходимостта и целесъобразността от приемане на 
“Наредба за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата 
инфраструктура” и да предложи проект за такава наредба, в следния състав: 

Владимир Тонев  - председател 
Пламен Андреев  – общински съветник 
Радослав Коев  – общински съветник 
Пламен Пенев – общински съветник 
Красимир Минков Маринов – общински съветник 
Представител на дирекция “Правно-нормативно обслужване”, определен 

от Кмета на Община Варна 
Представител на дирекция “ОООР”, отдел “Строителен контрол”, 

определен от Кмета на Община Варна 
 Представител на дирекция “ИИБ”,  определен от Кмета на Община 

Варна 
Валентин Вълев -  председател на Варненската строителна камара 

2. Определя срок за работа на работната група до следващата сесия на 
Общински съвет - Варна. 

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



 
 
 
 
 
 
 



ІХ. 
По точка  девета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Здравеопазване” относно: 

 - отпускане на финансови средства  на 20 (двадесет) двойки, 
одобрени за включване в “Програма ин витро ІVF” на Община Варна;  

 - отпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани; 

    - начин за разпределението на финансовите средства за еднократни 
помощи на граждани за лечение. 

Докл.: д-р Я. СТАНЕВ – Член на ПК 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2137-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска финансови средства  на 20 (двадесет) 
двойки, одобрени за включване в “Програма ин витро ІVF” на Община 
Варна. 
   Процедурата да бъде извършена в Медицински центрове за 
асистирана репродукция  и извършване на ин витро (ІVF) процедура, 
определени по реда на решение № 1224-6/14/01,02.04.2009 г., т. 2 на 
Общински съвет – Варна, съгласно приложен списък към настоящото 
решение. 
          /резултати от поименно явно гласуване: 
         за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/  
 
 

2138-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал. 
1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на  Общински съвет – 
Варна  № 2015-4/20/17.02.2010 г. и на база здравен статус, Общински съвет 
– Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение.  

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/           
 
 



 
 2139-9. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 

от ЗМСМА и  на база здравен статус, Общински съвет – Варна не отпуска 
финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение.  

   /за – 38, против – 0, въздържали се – 0/        
 
 
 
 
2140-9. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и във връзка с проведен дебат 

на заседание на ПК “Здравеопазване” на 11.03.2010 г., Общински съвет  -
Варна решава разпределението на финансовите средства за еднократни 
помощи на граждани за лечение да става по следния начин: 

1. Приоритет да имат гражданите, които за първи път подават молба   
или не са получавали еднократна помощ за лечение предходната година. 

2. Да бъдат заделени средства в размер на 50 000 лв. за спешни или 
неотложни случаи, които са към животоспасяващи или не може да бъде 
забавено или отложено лечението на съответното заболяване. 

    /за – 38, против – 0, въздържали се – 0/        
 



Х. 
По точка  десета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 
- отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 
- отпускане на персонална пенсия на децата Александър 

Филипов Чамов и Габриела Филипова Чамова. 
Докл.: А. РАДЕВА – Председател ПК 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2141-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 във връзка с чл.17, 
ал.1, т.7 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет 
– Варна № 2015-4/20/17.02.2010 г. и на база социален доклад по чл.27 
ППЗСП, Общински съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
2141-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, 

т.7 от ЗМСМА и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински съвет 
– Варна не отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

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

2142-10. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.92 от КСО 
и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във 
връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
94.М/37/09.03.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне 
на предложение в Министерския съвет на Република България за 
отпускане на персонална пенсия на децата Александър Филипов Чамов  и 
Габриела Филипова Чамова, от гр.Варна, ул. „Брегалница” № 1, ет.3, 
ап.4. 

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



 
 
 
 



ХІ. 
По точка  единадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Благоустройство 

и комунални дейности” относно: 
- разглеждане на договори за предоставяне на концесия за 

дейностите по поддържане на чистотата по райони и кметства на 
територията на община Варна; 

-  потвърждаване срока на валидност на договори за предоставяне 
на концесия за дейността по поддържане на чистотата на територията 
на община Варна и упълномощаване Кмета на община Варна и 
Председателя на ОбС – Варна да подпишат анекс към договорите 
относно техния срок. 

Докл.: Пл. ВОЙКОВ – 
Председател ПК 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

  2143-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, 
т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх.№ ОС-10-9302/10/01.02.2010 г.  Общински съвет – Варна 
приема, че концесионните договори, сключени въз основа на Заповед № 
1818/08.09.1999 г. на Кмета на Община Варна са действащи и са със срок 
до 01.03.2016 г. и дейността по поддържането и чистотата на районите и 
кметствата следва да се осъществява  по силата на концесионните 
договори, сключени въз основа на Заповед № 1818/08.09.1999 г. на Кмета 
на Община Варна, с която са определени окончателно спечелилите 
конкурса за предоставяне на концесия за дейността по поддържане на 
чистотата на населените места на територията на район „Приморски”, 
район „Вл.Варненчик” и кметство „Звездица”, Община Варна. 

    Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
прекрати откритата процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „Поддържане чистотата на територията на 
район „Приморски”, район „Вл. Варненчик” и кметство „Звездица”  
включително събирането, извозването на битовите отпадъци и 
почистването на териториите за обществено ползване /улици, булеварди, 
площади, тревни площи, подлези, пространства между жилищните сгради, 
канали и др./ в границите на съответния район или кметство. 
  /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 



  2144-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, 
т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА решение на Общински съвет – Варна № 
3102-12(38)/22.02.2006 г. и във връзка с чл.14.2. от Договори за 
предоставяне на концесия за дейността по поддържане на чистотата изх. 
№ Д-9200(7841)/28.10.1999 г. и изх. № Д-9200(7842)/28.10.1999 г., 
Общински съвет – Варна потвърждава, че срока на посочените договори 
започва да тече от 28.07.2005 г. и изтича на 28.07.2015 г. и упълномощава 
Кмета на Община Варна да подпише анекс към договорите, относно 
техния срок. 

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

 
 
 
 



ХІІ. 
По точка  дванадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Наименования” 

относно: 
  - именуване на  общинския басейн, намиращ се на бул. 
“Република”, срещу  хипермаркет “Кауфланд”; 

- именуване на улица в кв. Виница; 
- именуване на Трето основно училище – Варна с наименованието 

“Ангел Кънчев”; 
- именуване на улици в 21 м.р. в район „Приморски”.  

Докл.: доц. К. ТРОШЕВ – 
Председател ВрК 
 

доц. К. ТРОШЕВ 
Т. І.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и  по  предложение 

от Кмета на Община Варна с вх. №  РД10-9302/23/05.02.2010 г., Общински 
съвет-Варна именува  с името “Делфини” общинския басейн, намиращ се на 
бул. “Република”, срещу хипермаркет “Кауфланд”. 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2145-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и  по  
предложение от Кмета на Община Варна с вх. №  РД10-9302/23/05.02.2010 г., 
Общински съвет-Варна именува  с името “Делфини” общинския басейн, 
намиращ се на бул. “Република”, срещу хипермаркет “Кауфланд”.  

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

 
доц. К. ТРОШЕВ 

На същите основания по докладна записка от Сергей Борисов – 
директор на дирекция ИАО с вх. № РД-9-94.Я/10/25.02.2009г., Общински 
съвет-Варна именува улицата в кв. 5, от ул. К. Павлов” с о.т. 328, през о.т. 
329, о.т. 330 до о.т. 331, находяща се в гр. Варна, кв. “Виница” с 
наименованието улица “Начо Начов”. 
 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Колеги, имате ли нещо против да се гласуват анблок всичките улици? 

Г-н доцент? 



 проф. Н. ДЖАГАРОВ 

 Прави впечатление, че всички предложения са за имена на някакви 

лекари, доктори... За да се именува улица на определено име, то трябва да 

има някакъв принос към града... 

 

 Владимир ТОНЕВ 

 На комисията се изказаха критериите, защо и как се именуват 

следващите улици на имена на доктори. Ако трябва да се чете подробно и 

да се упоменава всичко – много време ще замине... 

 Предлагам с цел икономия на време, да подкрепим предложението на 

г-н Гуцанов за анблок гласуване. 

 

проф. Н. ДЖАГАРОВ 

Излиза, че във Варна най-забележителните хора са докторите, 

разбирате ли? Знам, че в нашия ОбС има най-много доктори, но все пак, 

искам да ви обърна внимание... Още повече, в някои от названията пише : 

доктор медицина, доцент.....ами ако се напишат всички звания на един 

научен работник, то няма да стигне мястото на табелката, а камо ли в 

личната карта... Разбирате ли за какво става дума? 

 

д-р Янко СТАНЕВ 

В традициите на българския народ попа, даскала и доктора, лечителя, 

акушерката и др.имат малко по-различно значение отколкото чистата титла 

„доктор” и в случая не става въпрос за доктор на физическите, или 

техническите, или юридическите науки, а става дума за доктор и времето, 

когато тези хора са давали своя дан за развитието на гр. Варна са били 

обществено значими личност и задължително известни с наименованието 

„доктор”, което е било като знак на уважение на обществото. 



Предлагам да подкрепим процедурното предложение на г-н Гуцанов 

за анблок гласуване. 

 

проф. Н. ДЖАГАРОВ 

Чета  ви петото предложение: „..... улица “Доц. д-р Индржишка 

Кръстева, д.м.”. За какво става въпрос?  

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Комисията по наименования е приела, че едно каре ще бъде кръстено 

на доктори. 

 

 Валерия АНГЕЛОВА 

 Чисто процедурно, извън докторите, съобразно разпоредбите на 

нашия Правилник бих искала някой да уточни кой е вносителят на тези 

предложения – ВрК по наименования, кметът, директорът.... В 

проекторешенията нямаме информация ние самосезираме ли се, или някой 

ни е сезирал. Ако се самосезираме, предлагам там където нямаме 

конкретно предложение, както в проект за решение т.ІІІ – Трето ОУ, 

например – да се пише „...и по предложение на ВрК „Наименования”....” 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Съгласен съм със забележката, абсолютно навременна е. 

доц. К. ТРОШЕВ 

 Искам да обясня този излишен спор... Не веднъж и на сесия, и в 

комисиите съм обяснявал, че в гр. Варна съществува известен хаос в 

наименованията на улиците, от който хаос страдат много служби; 

затруднени са в изпълнението на своите служебни задължения. По този 

повод също съм ви информирал, че комисията се подготвя да внесе ред и 

порядък, което мисля че не е лошо и че няма човек, който би ни укорил за 

това. 



За това от днес нататък на всяка сесия, и дори на всяка сесия по 

няколко такива списъци ние ще внасяме, за да ликвидираме 

съществуващото състояние за номериране на улиците. Бях на едно 

обществено обсъждане, на което стана актьор и каза: моля ви, спасете ме 

от номерацията: живея в блок с номер, апартамент с номер, вход с номер, 

накрая чакам да ми сложите и на мен един номер и да се ликвидира 

положението. 

В отговор на тези и граждански искания, ние започваме да 

променяме номерацията с имена, като идеята, г-н проф.Джагаров, е да 

направим както има квартал на цветята, както има квартал на генералите, 

да има квартал на докторите – с него почваме, квартал на научните 

работници, квартал на кметовете на Варна... Обръщам се към вас – когато 

имате някакво такова предложение, поднесете ни го, но с кратка биография 

към съответното име – това трябва да бъдат заслужили в своята гилдия 

личности, които да заслужават тази наша почит. Благодаря на г-ца 

Ангелова за предложението. 

Борислав ГУЦАНОВ 

Беше изчетено второто предложение за решение – предлагам да 

гласуваме, след това е проекторешението за училището – ще го гласуваме, 

след което ви предлагам да бъдат анблок оттам нататък до края. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2146-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и  по 
предложение на ВрК „Наименования”, Общински съвет-Варна именува 
улицата в кв. 5, от ул. „К. Павлов” с о.т. 328, през о.т. 329, о.т. 330 до о.т. 331, 
находяща се в гр. Варна, кв. “Виница” с наименованието улица “Начо 
Начов”. 

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



2147-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и  във връзка с 
писмо от г-жа К. Минчева – директор на Трето основно училище – Варна с 
вх. № ОС-9-6700/28/15.05.2009 г. и приложения към него препис-извлечение 
от Протокол № 1/02.09.2008г. от заседание на педагогическия съвет на 
училището и по предложение на ВрК „Наименования”, Общински съвет-
Варна именува Трето основно училище, гр. Варна с наименованието “Ангел 
Кънчев”. 

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

 
 

 
 С резултати от гласуването: за – 36, против – 0, въздържали се – 0, 

присъстващите общински съветници приеха процедурното предложение 

на г-н Гуцанов за анблок гласуване, както и доуточнението,  в решенията 

наименованията на улиците да бъдат изписани само с титлата 

„доктор”. 

  
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
   2148-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по 

предложение на ВрК „Наименования”, Общински съвет-Варна именува 
улицата с досегашно наименование ул.”113” от о.т. 422 през 421, 420, 419, 
323, 321, 320, 310, 309, 308,307, 306, 305, 304 до ул.”8-ма”, находяща се в гр. 
Варна, район “Приморски”, 21 м.р., с наименованието улица “Д-р Любен 
Попов”. 

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

  2149-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по 
предложение на ВрК „Наименования”, Общински съвет-Варна именува 
улицата с досегашно наименование ул.„120” от о.т.121 през о.т. 120, 173, 
174, 175, 176, 177, 179,180 ,181, 182, 183 и продължава в ж.к. ”Бриз”, 
находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, 21 м.р.,  с наименованието 
улица “Д-р Индржишка Кръстева”. 

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



2150-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по 
предложение на ВрК „Наименования”, Общински съвет-Варна именува 
улицата с досегашно наименование ул.”122” от  о.т. 387 през о.т. 388, 389, 
390, 392, 393, 394, 395, 376, 373, 371, 370, 366, 365 находяща се в гр. Варна, 
район “Приморски”, 21 м.р., с наименованието улица “Д-р Кирил 
Йорданов”.  

/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
2151-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по 

предложение на ВрК „Наименования”, Общински съвет-Варна именува 
улицата с досегашно наименование ул.”124” от  о.т. 386, 385, 384, 383, 382, 
381 до о.т. 380, находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, 21 м.р., с 
наименованието улица “Д-р Параскев Казаски”.  

/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
2152-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по 

предложение на ВрК „Наименования”, Общински съвет-Варна именува 
улицата с досегашно наименование ул.„126” от  о.т. 310 през о.т. 311, 314, 
416, 342, 341, 340, 343, 350, 351, 352, 356, 357, 360 до о.т. 363 находяща се в 
гр. Варна, район “Приморски”, 21 м.р., с наименованието улица “Д-р 
Василаки Пападопулу”.  

/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
 
2153-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по 

предложение на ВрК „Наименования”, Общински съвет-Варна именува 
улицата с досегашно наименование ул.”128” от  о.т. 320 през о.т. 319, 318, 
408, 317 до о.т. 314 находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, 21 м.р., с 
наименованието улица “Д-р Стойчо Йорданов”.  

/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
2154-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по 

предложение на ВрК „Наименования”, Общински съвет-Варна именува 
улицата с досегашно наименование ул.”130” от о.т. 323 през о.т. 324, 325, 
326, 327, 332,  от 327 с прилежащ тупик с о.т. 328 до о.т.322 находяща се в гр. 
Варна, район “Приморски”, 21 м.р., с наименованието улица “Д-р Мирон 
Игнатиев”.  

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



 
2155-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по 

предложение на ВрК „Наименования”, Общински съвет-Варна именува 
улицата с досегашно наименование ул.”131” от о.т.341 през о.т. 386, 391, 387 
находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, 21 м.р., с наименованието 
улица “Д-р Борис Окс”.  

/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
 
2156-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по 

предложение на ВрК „Наименования”, Общински съвет-Варна именува 
улицата с досегашно наименование ул.”132” от о.т.344 през о.т. 346, 347, 348 
до о.т.  349 находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, 21 м.р., с 
наименованието улица “Д-р Младен Желязков”.  

/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
2157-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по 

предложение на ВрК „Наименования”, Общински съвет-Варна именува 
улицата с досегашно наименование ул.”133” от о.т. 337 през о.т. 332, 404, 
333, 334, 335 до о.т. 336, находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, 21 
м.р., с наименованието улица “Христина Хранова”.  

/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
 
2158-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по 

предложение на ВрК „Наименования”, Общински съвет-Варна именува 
улицата с досегашно наименование ул.”135” от о.т.340 през о.т. 339 до о.т. 
402, находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, 21 м.р., с наименованието 
улица “Д-р Стоян Златаров”.  

/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
 
2159-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по 

предложение на ВрК „Наименования”, Общински съвет-Варна именува 
улицата с досегашно наименование ул.”137” от о.т. 343 през о.т. 344, 345 
находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, 21 м.р., с наименованието 
улица “Д-р Иван Теодоров”.  

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



2160-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по 
предложение на ВрК „Наименования”, Общински съвет-Варна именува 
улицата с досегашно наименование ул.”139” от о.т. 354, 355, 356  през 359, 
373, 372 с прилежащ тупик с о.т. 373 до о.т. 374 достига до ул.”122”, 
находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, 21 м.р., с наименованието 
улица “Д-р Стефан Титев”.  

/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
2161-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по 

предложение на ВрК „Наименования”, Общински съвет-Варна именува 
улицата с досегашно наименование ул.”141” от о.т. 365, 364, 363 през о.т. 
361 продължава до „Княз Борис І”, находяща се в гр. Варна, район 
“Приморски”, 21 м.р., с наименованието улица “Д-р Янаки Богданов”.  

/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
2162-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по 

предложение на ВрК „Наименования”, Общински съвет-Варна именува 
улицата с досегашно наименование ул.”127” от о.т. 311 през о.т. 312, 313 
находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, 21 м.р., с наименованието 
улица “Д-р Борис Божков”.  

/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
 
2163-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по 

предложение на ВрК „Наименования”, Общински съвет-Варна именува 
улицата с досегашно наименование ул.”129” от  о.т.416, 415, 414 до о.т. 398 
находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, 21 м.р., с наименованието 
улица “Д-р Владимир Смоленски”.  

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХІІІ. 
По точка  тринадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки 

дейности и спорт” относно: 
- приемане на “Наредба за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали 
високи спортни резултати на световни и европейски първенства и 
европейски купи и световни рекорди”; 

- приемане на “Наредба за условията и реда за финансово 
подпомагане на проекти на неправителствени организации.”; 
 - приемане на „Общинска стратегия за превенция и 
противодействие на асоциално поведение и правонарушения на деца 
2010 – 2014 г.” 

Докл.: Т. МУТАФОВ – 
Председател ПК 
 

Тодор МУТАФОВ 

Колеги, първото проекторешение от комисията отпадна от дневния 

ред. Предлагам ви второто: 

II. На основание чл. 75, ал. 1 и чл. 76, ал. 3 от АПК чл. 21, ал. 1, т. 6 
и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение на Кмета 
на Община Варна вх. №РД10-9302/24/16.02.2010 г., Общински съвет – Варна 
приема “Наредба за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства и Европейски купи и Световни 
рекорди за 2010 г.”, съгласно приложение 2. 

Гласуване в комисията: за – 6; против – 0; възд. се – 0  
 

Пламен ПЕНЕВ 

Колега Мутафов, това което предлагате са наредби и ще се радвам да 

ги видя и в Правната комисия, все пак..., или поне  Снежана Донева 

уважете... 

Тодор МУТАФОВ 

Всички наредби бяха в сайта. Извинявам се за случая, на няколко 

пъти с всички промени наредбите бяха качени на сайта на община Варна и 

съжалявам – за в бъдеще всички останали нормативни документи ще ги 

предлагаме на вниманието на Правната комисия. 



Снежана ДОНЕВА 

Аз също поддържам мнението на колегата от Правната комисия, че 

трябва да минат през комисиите и тогава да се качат на сайта. Моля 

председателите на комисии когато се приемат такива документи, първо да 

минат в Правната комисия, в комисията по Правилник и след това... 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, предлагам само една промяна в тази наредба, а именно: 

написано е, че за олимпийски медал олимпийският шапион взеа 6 

хлв.награда, а за рекорд – 12 хлв. – нека да бъдат изравнени рекордите и 

олимпийските медали. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Участвах в изготвянето на тези наредби; напълно ще подкрепя 

предложението на председателя и ще се обоснова защо. Никъде не се дават и 

не се лансират пари за рекорд, а искат всичките шампионски титли - световен 

рекорд можеш да поставиш и без да бъде олимпийски или световен шампион, 

по принцип. В някоя от сериите по плуване, например, може да си световен 

рекордьор и пак да не станеш световен шампион – добре, че си световен 

рекордьор, обаче се дава и се вдига знамето за световен шампион. Именно 

поради тази причина е резонно това да го подкрепим, което предлага 

председателят. 

Второто, което е чисто процедурно предложение, може би по 

техническа грешка е изпуснато в заглавието да добавим „световни рекорди и 

европейски рекорди...” Тъй като наредбата цитира и европейски първенства, 

би трябвало да имаме и за европейски рекорди такъв стимул. Това са ми 

двете предложения. 

 

 



Валентин МИЛКОВ 

Тук става въпрос за световни рекорди, олимпийски рекорди и 

европейски рекорди. За последните десетилетия имаме един параолимпийски 

рекорд на Стела Енева – за последните 10 години, Благой Благоев – 

световния рекорд в тежката атлетика може би беше повече от него – за 

последните 30 години....а предложението да се изравнят, факта да бъде 

дадена тази по-голяма сума е нереална сега в момента. Състоянието на 

българския спорт е такова, че да се дадат пари за световен рекорд... 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Нямаме разминавания, г-н Милков, идеята е такава, че трябва 

олимпийският медал и рекорда да бъдат изравнени. Аз не възразявам на вас, 

защото е записано: световни рекорди по олимпийски спортове и дисциплини 

– колко световни рекорда варненци ще поставят?! Смисъла е олимпиадата и 

рекорда поне да бъдат на едно и също ниво – това исках да кажа. 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Като юрист да кажа нещо – притеснява ме, че наистина не виждам 

кой е юриста, който поема отговорността за някои текстове, че са 

законосъобразни. На първо място можем да бъдем атакувани на темата 

конкуренция и право на всеки да участва. Второ, има абстрактни 

формулировки от типа на „степен на участие в общински прояви”, „обхват 

възрастови групи” – цитирам директно – „размера на финансовото 

подпомагане на спортни клубове е на база постигнати спортно-технически 

резултати на отбори, на състезатели, на възрастови групи, степен на участие, 

формули някакви, таблици, критерии.....” Нека да бъдем внимателни, за да не 

изпаднем в ситуация наистина да имаме проблеми с приложението на 

Наредбата. 

Кой се е подписал по законосъобразност? 



Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, приемате ли тази поправка да бъдат изравнени рекордите и 

олимпиадите? Първата наредба се оттегли, една от причините беше, че не е 

минавала през Правната комисия, тя беше по-проблемната. Тук става въпрос 

за много елементарна промяна. 

С тази промяна, който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 31, против – 0, въздържали се – 5 – 

бяха оспорени от общинските съветници. 

Борислав ГУЦАНОВ 

Добре, ако искате още едно гласуване – който е „за” тази наредба с 

направената промяна за изравняване на сумите към по-високата сума, моля 

поименно гласуване – „за” наредбата сме да остане, като изравняваме 

единствено сумата за олимпийските рекорди и за световните рекорди – да 

бъдат на едно и също равнище – 12 000 лв. 

Последва поименно явно гласуване, завършило с резултати: за – 20, 

против – 1, въздържали се – 15, отсъстват – 15 – не се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

ПРОЕКТ    ЗА    РЕШЕНИЕ: 

 2164-13. На основание чл. 75, ал. 1 и чл. 76, ал. 3 от АПК чл. 21, ал. 
1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна вх. № РД10-9302/24/16.02.2010 г., Общински 
съвет – Варна приема “Наредба за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни 
резултати на световни и европейски първенства и европейски купи и 
световни рекорди за 2010 г.”, съгласно приложение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 20, против – 1, въздържали се – 15, отсъстват – 15/ 
Решението не се приема. 



Тодор МУТАФОВ 

            Следващо предложение за решение е: На основание чл. 75, ал. 1 и чл. 
76, ал. 3 от АПК чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от 
ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна вх. № РД10-
9302/24/16.02.2010 г., Общински съвет – Варна приема “Наредба за 
условията и реда за финансово подпомагане на проекти на 
неправителствени организации за 2010 г.”, съгласно приложение 3. 

Гласуване в комисията: за – 4; против – 0; възд. се – 0;  
  
Валерия АНГЕЛОВА 

Колеги, от кога дирекциите в община Варна финансират или не 

финансират проекти? Самостоятелният правен обект е общината, 

респективно другия е Общинският съвет. Няма самостоятелна 

правосубектност дирекция в Община Варна, нито директорите. 

И пак стигаме до правната сфера. 

                       

Орлин СИМЕОНОВ 

Да, предлагам да отпадне тази наредба от разглеждане на днешното 

заседание на ОбС. 

 

Красимир МАРИНОВ 

Явно, в случая имаме недоразумение – аз предлагам, ако прецени 

председателят на комисията, да го оттегли той. 

 

Тодор МУТАФОВ 

Много закъсняваме с тези наредби и правилници; никога не е 

поставян така въпроса, че тези наредби трябва да се гледат задължително от 

правната комисия и от всички заинтересовани комисии /аз лично нямам 

възражения/, специално тази наредба – с нищо не е променена спрямо 

наредбата, която е приета през 2009 г. – при същите условия, при същите 

критерии и т.н. Още повече, че предстоящата сесия /април, май/ – това 

означава, че те не могат да стартират тези наредби и ще се затрудни 



изключително много работата на дирекциите и съответните направления – 

дирекциите за младежки дейности и за превенции... 

Първо поименно явно гласуване: за – 24, против – 0, въздържали се – 

10, отсъстват – 17 – не се приема. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Ще ме принудите да пуска в дневния ред най-напред наредбите, 

колеги… 

 

Снежана ДОНЕВА 

В Правилника ни е записано: „Председателят на ОбС разпеделя 

проектите между комисиите до 7-дневен срок, като копия от проектите от 

правилници, наредби, инструкции от местно значение се изпращат и на 

правната комисия” – това е чл. 31, ал. 1; 

Чл. 31, ал. 2: Председателят на ОбС определя водеща  ПК за всеки 

проект за правилници, наредби, инструкции от местно значение, когато се 

налага обсъждане в повече комисии. 

Чл. 31, ал. 3: Писмени възражения по разпределението на проектите 

за правилници, наредби, инструкции от местно значение могат да се правят 

от председателския съвет и от заинтересованите комисии пред председателя 

на съвета в 2-дневен срок от уведомяването. Той се произнася по 

направените възражения в същия срок.” 

 

Председателят на ПК по младежки дейности и спорт г-н Тодоро 

Мутафов оспори тези резултати, последва второ поименно явно гласуване, 

завършило с резултати: за – 24, против – 0, въздържали се – 12, отсъстват 

– 15 – не се приема. 

 

 



ПРОЕКТ    ЗА    РЕШЕНИЕ: 

           2165-13. На основание чл. 75, ал. 1 и чл. 76, ал. 3 от АПК чл. 21, ал. 
1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение на 
Кмета на Община Варна вх. № РД10-9302/24/16.02.2010 г., Общински съвет – 
Варна приема “Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на 
проекти на неправителствени организации за 2010 г.”, съгласно 
приложение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 24, против – 0, въздържали се – 12, отсъстват – 15/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 
Тодор МУТАФОВ 

           Последното предложение за решение от комисията е: На основание чл. 
21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна вх. № ОС10-9302/31/10.03.2010 г., Общински съвет – Варна приема 
„Общинска стратегия за превенция и противодействие на асоциално 
поведение и правонарушения на деца 2010 – 2014 г.”, съгласно 
приложение 4.  

Гласуване в комисията: за – 4; против – 0; възд. се – 0  
 
 
Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
              2166-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във 
връзка с предложение на Кмета на Община Варна вх. № ОС10-
9302/31/10.03.2010 г., Общински съвет – Варна приема „Общинска 
стратегия за превенция и противодействие на асоциално поведение и 
правонарушения на деца 2010 – 2014 г.”, съгласно приложение.  

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



 
 

 

 

 

 

 

                                   
 

 



ХІV. 
По точка  четиринадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура, 

вероизповедания, медии” относно: 
- даване на съгласие за отпускане на сума за заплащане на такса 

за обучение на Рая Димитрова Костова; 
- приемане на Наредба за финансиране на творчески проекти на 

творците от Варна; 
- приемане на Програма за развитието на читалищната дейност 

на територията на община Варна през 2010 г.; 
- финансиране на Оперно-филхармонично дружество „Варна”; 

„Драматичен театър „Стоян Бъчваров”; Фондация „Откритие”; 
- даване на съгласие за подпомагане реставраторската дейност в 

манастира „Св.вмчк.Георги Зограф” в Света гора/Атон; 
- даване на съгласие РИМ – Варна да предостави 50 % от 

приходите за 2010 г.от продадените билети на външни фирми и 
организации, с които организира или съорганизира изложби; 

- даване на съгласие за създаване на музей „Шкорпил” в гр. 
Варна; 

- изграждане на Паметник на моряка в гр. Варна; 
- финансиране на държавните професионални културни 

институти в гр. Варна за подкрепа на дейността им на основание чл. 
5, ал. 2 от Закона за закрила на културата, въз основа на сключени 
договори между Община Варна и Министерство на културата, 
Репубика България. 
      Докл.: П. АНЧЕВ – Председател ПК 

 

Панко АНЧЕВ 
Проект за решение т. І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във 

връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава съгласие 
да бъде отпусната сума за заплащане на академична такса за обучение на Рая 
Димитрова Костова – в Кралската академия по музика в Лондон, Англия, в 
размер на левовата равностойност 3 225 паунда, за учебната 2010-2011 г., 
срещу предоставяне на документ, удостоверяващ, че Рая Димитрова Костова 
е записана в Кралската академия по музика в Лондон, Англия, както и копие 
от документ за платената такса.  

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на функция “Култура” § 
10 на мер. 7/32/759 “Други дейности по културата”.  

Гласуване в комисията: за — 7; против — 0; възд. се — 0 



 Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

              2167-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 
17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната сума за заплащане на академична такса за обучение на Рая 
Димитрова Костова – в Кралската академия по музика в Лондон, Англия, в 
размер на левовата равностойност 3 225 паунда, за учебната 2010-2011 г., 
срещу предоставяне на документ, удостоверяващ, че Рая Димитрова 
Костова е записана в Кралската академия по музика в Лондон, Англия, 
както и копие от документ за платената такса.  

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на функция “Култура” § 
10 на мер. 7/32/759 “Други дейности по културата”.  

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

 
 
Панко АНЧЕВ 

Проект за решение т. ІІ.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка 
с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема “Наредба за 
финансиране на творчески проекти на творците от Варна”, съгласно 
Приложение № 1. 

Гласуване в комисията: за — 5; против — 1; възд. се — 1 

 Наредбата е престояла 14 дена в сайта на общината, моля Правната 

комисия да ме извини за това, че не съм я внесъл, но се ангажирам за това, че 

ако Наредбата бъде одобрена от ОбС сега, или каквато и да е съдбата й, и ако 

има някакви промени, ще ги докладваме на следващото заседание на ОбС. 

 

 Павел ХРИСТОВ 

 Предлагам да подходим принципно, тъй както постъпихме с 

младежките проблеми преди малко... 

 Владимир ТОНЕВ 



 По същество предлагам същото, но ще бъда и малко по-обстоен да 

изясня мотивите. Наредбата я прочетох внимателно, някои от нещата в нея 

ми се струват не добре обработени, включително и  това, че когато се съставя 

наредбата, задължително трябва да се съгласува нейния състав с 

ръководствата на творческите сдружения и културните институти – какво ще 

направим, ако някое от тях откаже да съгласува? След това, заседанията на 

комисията са закрити. Ако в условия на демокрация да изберем една 

комисия, която ще бъде на закрити заседания – не ми се вижда логично – с 

една дума, нека да мине през Правна комисия и тогава да влезе в ОбС. 

И последно – и тук не се вижда кой е вносителят и кой е предложителят 

на съответната наредба... 

 

 Панко АНЧЕВ 

 Комисията по култура. 

 

 Владимир ТОНЕВ 

 Даже да е и комисията по култура – кой я е внесъл там? 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, моля, който е „за” да мине през Правната комисия, моля да 

гласува. 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2168-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 36 от 
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава проектът на “Наредба за финансиране на 
творчески проекти на творците от Варна”, да бъде оттеглен от дневния 
ред на настоящото заседание на Общинския съвет - Варна, като същият бъде 
внесен за разглеждане в ПК „Правна комисия”. 

/за – 15, против – 9, въздържали се – 3/ 



2169-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 26 
а, т. 2 от Закона за народните читалища и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-9-9302/134/04.03.2010 г., Общински съвет – Варна 
приема “Програма за развитието на читалищната дейност на 
територията на Община – Варна през 2010 г.”, съгласно Приложение. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

 
Панко АНЧЕВ 
Проект за решение по т. ІV: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, 

във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-10-9200/40/18.03.2010 г., Общински съвет – Варна 
реши да бъдат финансирани: 

- Оперно-филхармонично дружество – Варна  - 12 000 лв. за 
представяне на 15 салон на изкуствата в НДК – София на Спектаклите - 
“Палячи”  и “Селска чест”; 

- Драматичен театър “Стоян Бъчваров”  - 9 000 лв. за 
преставане в рамките на Софийския театрален фестивал “Икар – 2010” на 
постановките  “Макбет” и “Горчивите сълзи на Петра фон Кант”; 

- Фондация “Откритие” регистрирана по дело № 3485/2005 г. 
по описа на Варненски окръжен съд – до 15 000 лв. за участието на Детско 
шлагерно студио “ДА” – Варна в “Дни на българската култура в Барселона” 
от 6-10 май 2010 г. – срещу представени разходни документи за самолетни 
билети и фактури от хотел. 

Средствата да бъдат изразходвани от Бюджет 2010 на д. “Други 
дейности по културата” – Международни и местни прояви / Популяризиране 
на изкуството и културата на Варна в страната и чужбина/. 
 Гласуване в комисията: за - 5, против – 0, въздържали се – 1. 
 
 Орлин СИМЕОНОВ 

 Не съм в тази комисия, но си задавам въпроса: ДТ ми се струва, че 

черпи средства от държавния бюджет; същото има и за Оперно-

филхармоничното дружество – какви сме ние....ако има някоя фондация 

открита, която иска да спонсорира ходенето на детско-шлагерното студио, да 

си го спонсорира, какво общо имаме ние? Принципно, можем, да, но считам 

че не е уместно средства от общината да излизат за това; фактически въпроса 

се върти около това детско шлагерно студио „Да”; театъра и оперното 

дружество са сложени като че ли за разнообразие тук... 



 Неделчо МИХАЙЛОВ 

 С огромно уважение към г-н Симеонов ще кажа, че много моля 

усилията на една комисия, в която аз съм седма година и която до този 

момент не си е позволила в нито един момент от своята работа да изкаже 

поведение с какъвто и да е политически оттенък, моля да не се изказваме 

малко лековато за нея – какво било сложено за разнообразие или не. Ако 

Вие не сте член и наистина бяха запознат с финансовото състояние на ДТ, 

с Филхармонията – че те получават единствено и само пари, които касаят 

само ФРЗ /и то 90 %/; вярно е, те са държавни обединения, както и 

кукления театър, но в крайна сметка ще се съгласието с мен, че те се 

ползват единствено и само от и вашите избиратели, които живеят в този 

град. 

 А що се касае до това, което Вие нарекохте шлагерно студио „да”, аз 

мога да кажа, че това е една варненска марка, която с огромните усилия 

само на един-единствен човек и, подчертавам, със скромната помощ на 

община Варна за такова начинание, това стана вече международна марка! 

 Затова казвам, че можем да помагаме на такива културни 

институции, особено в условията на финансова криза, стига да искаме. 

Явно, Вие не искате това. 

 

 Орлин СИМЕНОВ 

 Благодаря на г-н Михайлов и след като се обясни подробно, аз си 

оттеглям въпросите по тази точка 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2170-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-10-9200/40/18.03.2010 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат 
финансирани: 



- Оперно-филхармонично дружество – Варна  - 12 000 лв. за 
представяне на 15 салон на изкуствата в НДК – София на Спектаклите - 
“Палячи”  и “Селска чест”; 

- Драматичен театър “Стоян Бъчваров”  - 9 000 лв. за 
представяне в рамките на Софийския театрален фестивал “Икар – 2010” на 
постановките  “Макбет” и “Горчивите сълзи на Петра фон Кант”; 

- Фондация “Откритие”, регистрирана по дело № 3485/2005 г. 
по описа на Варненски окръжен съд – до 15 000 лв. за участието на Детско 
шлагерно студио “ДА” – Варна в “Дни на българската култура в Барселона” 
от 6-10 май 2010 г. – срещу представени разходни документи за самолетни 
билети и фактури от хотел. 

Средствата да бъдат изразходвани от Бюджет 2010 на д. “Други 
дейности по културата” – Международни и местни прояви / Популяризиране 
на изкуството и културата на Варна в страната и чужбина/. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 15, 
не участвува в гласуването - 1/ 
 

 
 

2171-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ОС-10-9906/1/12.03.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
подпомагане на реставраторската дейност в манастира “Св. Вкмч. Георги 
Зограф” в Света гора /Атон/ със сумата от 5 000 лв.  

Средствата са от бюджета на Община Варна за 2010 г., функция 
“Образование”, местна дейност 389- 2 000 лв.; функция “Почивно дело, 
култура и религиозни дейности”, местна дейност 759-2 000 лв. и местна 
дейност 714, §45 - 1 000 лв. 

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

 

2172-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
5 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава съгласие Регионален 
исторически музей - Варна да предоставя 50 % от приходите за 2010 г. от 
продадените билети на външни фирми и организации, с които организира 
или съорганизира изложби.  

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



2173-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
5 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде създаден музей 
“Шкорпил” в гр. Варна. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
възлага на Кмета на Община Варна в срок до 6 месеца от приемане на 
настоящото решение да представи в Общински съвет – Варна подробен 
проект за създаването на музей “Шкорпил” в гр. Варна. 

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

 
2174-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

9 ЗМСМА, чл. 3 от Правилника за поставяне на паметници, мемориални 
знаци и художествени пластики на територията на Община Варна и във 
връзка с инициатива на фондация „Морски съдби”, регистрирана с решение 
№ 768/12.03.2008 год. по фирмено дело № 49/2008 год. по описа на 
Варненския окръжен съд, Общински съвет-Варна решава да бъде изграден 
Паметник на моряка в гр. Варна. 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, Общински съвет-Варна 
възлага на Кмета на Община Варна да проучи възможността Паметникът на 
моряка да бъде разположен на Буна 2, на мястото, където ежегодно се 
извършва Великия богоявленски водосвет, съгласно решение № 2 от 
протокол № 3/16.03.2010 г. от заседание на Обществения експертен съвет по 
естетизация на градската среда към Дирекция” Култура и духовно развитие” 
при Община Варна и в срок до два месеца от приемане на настоящото 
решение да внесе мотивирано предложение за окончателното определяне на 
местоположението на паметника и за неговия вид. 

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

2175-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила на културата и по 
предложение на Кмета на община Варна вх. № РД-10-9302(37)/23.03.2010 г., 
Общински съвет – Варна решава да бъдат финансирани за дейността им 
държавните професионални културни институти на територията на община 
Варна, чрез сключване на договори между Община Варна и Министерство на 
културата на Република България, както следва: 

1. Оперно-филхармонично дружество   - 30 000 лв. 
2. Драматичен театър „Стоян Бъчваров”  - 30 000 лв. 
3. Държавен куклен  театър – Варна   - 30 000 лв. 
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 



      



 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 



ХV. 
По точка  петнадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество” относно: 
- даване на съгласие за участие на Община Варна заедно с VІІІ 

СОУПЧЕ „А. С. Пушкин” с проект в отворена грантова схема на 
структурни фондове BG161 PO001/1.1-09/2010 г. „Схема за подкрепа за 
прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска 
образователна инфраструктура в градските агломерации” и 
съфинансиране на проекта; 

- поправка на очевидна фактическа грешка в решение на ОбС – 
Варна № 2044-10(20)/17.02.2010 г. 

Докл.: Н. МИХАЙЛОВ – Председател ПК 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2176-15. 1. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 във връзка с чл.17, 
ал.1, т.1 и 3 от ЗМСМА и по предложение на ПК„Европейски въпроси и 
международно сътрудничество”, Общински съвет – Варна  дава съгласие 
Община Варна заедно с  VIII СОУПЧЕ „А. С. Пушкин” да участва с проект 
в отворена грантова схема на структурни фондове BG161PO001/1.1-09/2010 
година „Схема за подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност 
в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”. 

2. Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна да 
съфинансира конкретният проект с 15 % от общата стойност. 

 
/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 
 
2177-15. На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, Общински съвет – 

Варна допуска поправка на очевидна фактическа грешка в свое решение 
№ 2044-10(20)/17.02.2010 г., като в текста на решението вместо „...вх. № 
ОС-9-9302(63)/15.04.2010 г....” да се чете „...вх. № ОС-9-
9302(63)/15.04.2009 г....” 

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



ХVІ. 
По точка  шестнадесета от дневния ред: 
Разглеждане на заявление вх. № ОС-10-94-Н(8)/05.03.2010 г. от 

Николай Георгиев Стоянов, и заявление вх. № ОС-10-94-
Д(3)/16.03.2010 г. от Драгомир Ненчев Белев, относно освобождаването 
им от Съвета на директорите на „Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД. 

 Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

   2178-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 
от ТЗ, във връзка с чл. 5/1/ и чл. 6/1/ от НРУПСЧОВКТД и във връзка със 
заявление вх. № ОС-10-94-Н(8)/05.03.2010 г., Общински съвет – Варна 
освобождава като член на Съвета на директорите на „Паркинги и гаражи - 
Варна” ЕАД г-н Николай Георгиев Стоянов, считано от 07.06.2010 г. 

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

 

            2179-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 
от ТЗ, във връзка с чл. 5/1/ и чл. 6/1/ от НРУПСЧОВКТД и във връзка със 
заявление вх. № ОС-10-44-Д(3)/16.03.2010 г., Общински съвет – Варна 
освобождава като член на Съвета на директорите на „Паркинги и гаражи - 
Варна” ЕАД г-н Драгомир Ненчев Белев, считано от 16.06.2010 г. 

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

 

 

 



ХVІІ. 
По точка  седемнадесета от дневния ред: 
Разглеждане на отчет на представителя на Община Варна в 

Общото събрание на „Варна Ефкон” ООД за проведено общо събрание 
на съдружниците на дружеството на 07.01.2010 г. 

Докл.: проф. Н. ДЖАГАРОВ – общ.съветник 

 

 проф. Николай ДЖАГАРОВ 

 Колеги, ще ви прочета отчета: 

 На 07.01.2010 г.се проведе заседание на Общото събрание на 

съдружниците в Дружеството с ограничена отговорност „ВАРНА ЕФКОН” 

ООД. 

 По т. 1 от дневния ред бе приет годишния финансов отчет на „Варна 

Ефкон” ООД и доклада за дейността на дружеството за 2009 г. 

 По т. 2 от дневния ред бе решено, да се възложи одит на дружеството 

на „СЕТИ Одитинг” ООД. 

 Общото събрание прие следните решения: 

 По т. 1: Приема годишния финансов отчет на „Варна Ефкон” ООД и 

доклада за дейността на дружеството за 2009 г. 

 По т. 2: Одитът на „варна Ефкон” ООД ще бъде възложен на „СЕТИ 

Одитинг” ООД. 

 

 Предлагам на Общинския съвет следното решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна приема отчета на представителя 
на Община Варна в Общото събрание на „Варна ефкон” ООД за 
проведеното на 07.01.2010 г. общо събрание на съдружниците на 
дружеството, на което е приет годишния финансов отчет и доклад за 
дейността на „Варна Ефкон” ООД и е избран одитор, като одобрява и 
потвърждава действията на представителя на Община Варна, извършени на 
горепосоченото общо събрание. 
 

 



Орлин СИМЕОНОВ 

 Колеги, тази съвестна наша фирма, които прави тези хубави камери, 

ни струва малко скъпичко. На предишното заседание на ОбС проф. 

Джагаров каза, че съотношението на задължението на Община  Варна е 1 

към 8. Кметът се изказа, че следва, цитирам: „да се доплатят частично да се 

погасят задълженията на МВР и на община Варна за вече изградената 

функционираща система и аз искам да ви кажа просто следното: тази 

съвместна фирма „Варна Ефкон”, с която ние имаме 48 % като 

собственост, 52 % е за една австрийска фирма, реално погледнато ние сме 

дали до тук 4 млн.лв.в брой и 1 млн.лв., който гласувахме на миналата 

сесия – общо 5 млн.лв. Първоначално беше казано, че става дума за 1 

млн.лв., който сме платили и за още 1 млн.лв., за да си разчистим сметките 

с МВР.  

Считам първо, че такъв отчет не може да бъде приет по никакъв 

начин, тъй като липсва баланс, липсва реално погледнато какви средства са 

разходвани в това съвместно дружество. Ние реално погледнато приемаме 

гласната информация на проф.Джагаров, че е приет такъв отчет, но какво 

съдържа този отчет – ние не знаем. 

И тъй като въпросите са много сериозни в тази фирма, тъй като 

реално погледнато 2007-2008 г.са преведени тези 4 млн.лв., сега за 2010 г.-

още един млн., реално погледнато може да се окаже, е в баланса тези суми 

да не фигурират по някакъв начин, ние нямаме никаква информация! 

Следователно ние не можем чисто практически да приемем отчета на г-н 

Джагаров, с най-големите уважения към него, и следва да се остави този 

въпрос за следващата сесия, като се задължи представителя на общината да 

представи всички финансови документи, касаещи дейността на фирмата, за 

разглеждане в съответната комисия, разбира се. 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 



 Колеги, тук приемаме отчета на г-н Джагаров, не приемаме баланса 

на фирмата – това са две съвсем различни неща.... 

  

д-р Янко СТАНЕВ 

 Не познавам дружеството, но ще внеса една яснота по отношение на 

финансирането и ще ви кажа откъде започва недоразумението. Точните 

цифри във финансовите взаимоотношения на общината и държавата с 

Дружеството са следните: 2007 г.- 1 млн.лв.от община Варна преведени, 3 

млн.лв.преведени чрез държавен трансфер, т.е. от Министерството чрез 

общината на фирмата, и 1 млн., който сега сме гласували – тази 

информация сега в този реален порядък я получих и това са реално 

разходите направени да този момент. Този милион го привеждаме, за да 

може държавата отново да приведе тези 3 млн.лв. – вторият трансфер – 

чрез нас. 

  

Борислав ГУЦАНОВ 

Има две предложения – едното е да бъде приет отчета на г-н 

Джагаров; второто е да бъде отложено гласуването. 

Проекта за решение е: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от 

НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна приема отчета на представителя 

на Община Варна в Общото събрание на „Варна ефкон” ООД за 

проведеното на 07.01.2010 г. общо събрание на съдружниците на 

дружеството, на което е приет годишния финансов отчет и доклад за 

дейността на „Варна ефкон” ООД и е избран одитор, като одобрява и 

потвърждава действията на представителя на Община Варна, извършени на 

горепосоченото общо събрание. 

 

проф. Николай ДЖАГАРОВ 



Г-н Станев поясни част от движението на сумите, т.е. община Варна 

по никакъв начин не се е задължавала повече от това, сключвайки 

договора за изграждането на системата за видеонаблюдение – това е 

първото нещо. 

Второ, вие поискахте от г-н Кмета да ви даде пълен отчет, 

разполагам с този отчет, той е далеч от цифрите, които вие казвате. 

Първо, това дружество няма щат, който да е работил; фирмата е във 

Виена, тя прави собствени разходи, след изграждането държавата и 

Общината възстановява направените разходи. 

Второ, аз като представител на община Варна в общото събрание, 

вземам решения, които трябва да бъдат одобрени от сесия на ОбС. 

Трето, пред мен е одитния доклад на тази същата фирма, която е 

лицензирана и която има изявление за съответствия, ще ви прочета само 

едно изречение: „Предприятието води своето текущо счетоводство и 

изготвя финансовите си отчети, в съответствие с международните 

стандарти за финанса отчетност.” Т.е. всички съмнения, които биха могли, 

т.е. това са органите които биха проверили какво става с тези средства, 

правилно ли се отчитат, правилно ли се разходват, не се ли крадат.... Ние 

да подлагаме на съмнение компетентни органи съгласно държавните 

изисквания, не сме ние нито община Варна, нито ОбС, нито представителя 

в неговото общо събрание е органа, който би трябвало да извършва 

някакви действия. Ние се доверяваме на хората, които извършват тази 

дейност. 

 

Иван ЛУКОВ 

Аз имам само един кратък въпрос към проф. Джагаров: Защо на 

07.01, след като е проведено общото събрание на тази фирма – от 

07.01.защо чак сега приемаме отчета; какво правихме през тези месеци? 

 



Проф. Николай ДЖАГАРОВ 

Ами спомнете си какво правихме във времето, когато приемахме 

бюджета... 

 

Красимир МАРИНОВ 

Понеже също представлявам интересите на ОбС във „В и К” искам 

да споделя две неща: първо, това доколкото разбирам от правния статус е 

ООД – решенията в ООД-то се вземат с 51 %; 52 % има участие фирмата, 

за която говорим, и 48 % има община Варна. Така че, в случая наистина 

става въпрос за това, че ние приемаме отчета на нашия представител, а не 

отчета на цялата фирма. Има одитен доклад, трябва да се представи на 

масата, който от съветниците иска....одиторите са тези, които са полагали 

подписите си под това, което се е случвало... Считам, че при наличието на 

този одитен доклад, всеки може да го погледне, но ние би следвало да 

приемем отчета на нашия представител. 

 

Д-р Янко СТАНЕВ 

Действително е необходимо, в комисиите по Финанси и бюджет и по 

собственост и стопанство да се разгледа в този случай одита и да се вземе 

решение; става въпрос обаче за едни въпроси, които нямаха отговори до 

съвсем скоро и които и аз, като председател на комисията, при приемането 

на бюджета и точката за финансирането, смятам че съвсем обективно е от 

гледна точка на това, което каза г-н Маринов.... Що се отнася до 

финансирането, тъй като договора беше подписан 2007 г., той е на обща 

стойност 9 475 хлв.и ще получите справка на отговора на въпроса ви – 

август месец 2007 г.при създаването на фирмата сме привели 1 млн.лв.от 

община Варна; на 14.02.2008 г.сме получили 3 млн.лв.от МВР чрез 

трансфер към фирмата и сега, все още не сме превели 1 млн., за да може по 



същия този договор да преведем и тези 4,5 млн.лв., с които ще закръглим 

сметката. 

В случая смятам, че решението което предлага г-н Джагаров не касае 

тази проверка, за която говорихме в момента и потвърждавайки тези 

цифри в документален аспект; тя касае неговото участие или неучастие в 

общото събрание на Дружеството и ако той има някакъв сигнал към нас, че 

по отношение на дейността на фирмата има забележки, той щеше да го 

отрази в своя доклад.  

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Моля утре да бъде размножен одита и да бъде на разположение на 

Общинския съвет! 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Аз имах предложение да се оттегли въпроса от разглеждане на 

настоящото заседание. 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 27 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

2180-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна приема отчета на представителя 
на Община Варна в Общото събрание на „Варна ефкон” ООД за 
проведеното на 07.01.2010 г. общо събрание на съдружниците на 
дружеството, на което е приет годишния финансов отчет и доклад за 
дейността на „Варна ефкон” ООД и е избран одитор, като одобрява и 
потвърждава действията на представителя на Община Варна, извършени на 
горепосоченото общо събрание. 
 

 /за – 21, против - 4, въздържали се – 2/ 



 

 

 

 



ХVІІІ. 
По точка  осемнадесета от дневния ред: 
Разглеждане на предложение за решение относно полагаем 

платен годишен отпуск на Председателя на Общинския съвет – Варна. 
 Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 29 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

2181-18. На основание чл. 155 и чл. 156, ал. 2 от Кодекса на труда, 
чл. 26, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от ЗМСМА, чл. 9, изр. 2 от „Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация” и решение № 2164-
2(45)/29.09.1999 г.на Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна 
дава съгласие Председателят на Общинския съвет да ползва полагаем 
платен годишен отпуск, както следва: 

 
- от 06.04. до 09.04.2010 г.вкл. 
 
/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 



ХІХ. 
По точка  деветнадесета от дневния ред: 
Промени в състава на Комисията по приватизация и 

следприватизационен контрол. 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 31 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 2182-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 3 от 
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава като член на Комисията по 
приватизация и следприватизационен контрол общинския съветник Иван 
Славков. 
 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

2183-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 3 от 
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна  избира за  член на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол общинския съветник Драгомир Дончев. 

/за – 30, против – 1, въздържали се – 0/ 
 

 
Поради изчерпване на дневния ред, на  24.03.2010 г. в  17.30 ч. 

Председателят на Общинския съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов обяви за 

закрито Двадесет и първото заседание на Общинския съвет. 
 Копие от настоящия протокол да се изпрати до Кмета на община 

Варна и до Областния управител на област Варна. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

         _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 

     “КАНЦЕЛАРИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ” 
ЛИ/ЛИ          _______________ /Л. ИЛИЕВА/ 
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