
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 27 

 
Двадесет и седмото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 

Балабанов, се проведе на 16.02.2018 г. (петък) от 09:00 ч. до 09:30 ч. 

 

Присъстват 44 общински съветника, отсъстват: 

 

Антраник ШАКАРИЯН 

Божидар ЧАПАРОВ 

Костадин КОСТАДИНОВ 

Лидия МАРИНОВА 

Милена ГЕОРГИЕВА 

Славчо СЛАВОВ 

Чавдар ТРИФОНОВ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, откривам днешното заседание. По уважителни причини 

отсъстват: Антраник Шакариян, Милена Георгиева, Славчо Славов, Чавдар 

Трифонов, Божидар Чапаров и Костадин Костадинов. Имате изпратен 

дневния ред на таблетите за днешното заседание. В тази връзка правя едно 

предложение за отпадане на подточка втора от точка първа от собственост 

и стопанство, а именно: „Даване на съгласие за сключване на договор по 

чл. 192 и чл. 193 от ЗУТ, между „Градски транспорт“ ЕАД и Изпълнителна 

агенция „Автомобилна администрация“. От комисията по собственост на 

заседание са изискали допълнителна информация. Поради тази причина ще 

бъде разгледан въпроса още веднъж на комисия за доуточняване на 

подробностите и ще бъде внесен за разглеждане евентуално на следващото 

заседание на Общинския съвет. Имате думата за мнения и съображения по 

предложението за отпадане на подточка втора от точка първа. Режим на 

гласуване по отношение на направеното от мен предложение за оттегляне 

на точката. 

 

Резултати от гласуването: за – 31; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 20, предложението се приема.* 

 

За протокола: Кирил Георгиев – „за“, Антоан Влаев – „за“, Пейчо 

Бюлбюлев – „за“, Даниела Димова – „за“, Христо Боев – „за“, Борислав 

Нанков – „за“,  Надя Георгиева – „за“, Калина Пеева – „за“, Борислав 

Гуцанов – „за“. 



Имате думата, колеги, за предложения за предложения за включване 

или съответно за изключване на точки от така публикувания и изпратен ви 

проект за дневен ред. Не виждам мнения и съображения, режим на 

гласуване по предложения дневен ред ведно с направеното изменение от 

предходното решение. 

 

Общински съвет – Варна прие следния 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

1. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 

стопанство“ относно: 

(1) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти - общинска собственост през 2018 г.” и даване на съгласие за 

провеждане на процедура за придобиване безвъзмездно в собственост на 

Община Варна на недвижим имот - държавна собственост, находящ се в гр. 

Варна, ул. „Върба“ № 24 и представляващ част от ПИ с идентификатор 

10135.35.13.249. 

  

2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество” относно: 

(1) – даване на съгласие Община Варна да започне работа по 

установяване на двустранни отношения с град Охрид, Република 

Македония с цел подписване на меморандум за сътрудничество между 

двата града. 

(2) – даване на съгласие за подписване на меморандум за 

сътрудничество между Община Варна и гр. Хайфа, Израел и одобряване 

текст на меморандум за сътрудничество. 

(3) – даване на съгласие за кандидатстване на район „Одесос“, 

Община Варна да участва като партньор на град Трабзон - Турция по 

Програма за субсидиране на побратимяването на градове между Турция и 

държави от Европейския съюз. 

 

Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 17, предложението се приема.* 

 

За протокола: Даниела Димова – „за“, Калина Пеева – „за“, Григор 

Григоров – „за“, Кирил Георгиев – „за“, Светлан Златев – „за“, Пейчо 

Бюлбюлев – „за“, Борислав Нанков – „за“,  Стен Лазаров – „за“. 

 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: предложения 

за решения от ПК „Собственост и стопанство“. Госпожо Боева, 

заповядайте.  



І. 

 

По точка първа от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Собственост и стопанство“ относно: 

(1) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти - общинска собственост през 2018 г.” и даване на съгласие за 

провеждане на процедура за придобиване безвъзмездно в собственост на 

Община Варна на недвижим имот - държавна собственост, находящ се в гр. 

Варна, ул. „Върба“ № 24 и представляващ част от ПИ с идентификатор 

10135.35.13.249. 

    Докл.: Юлияна Боева – Председател ПК „СС“ 

 

Юлияна БОЕВА 

Добър ден, точка първа. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата за мнения и съображения, колеги. Не виждам заявки за 

изказвания, режим на гласуване. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1095-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т. 

4 от Закона за общинската собственост и по предложение от кмета на 

Община Варна с рег. № РД18003371ВН/12.02.2018 г., Общински съвет –

Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 г.“: допълва Раздел 

XVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които Община Варна ще 

открие процедура по придобиване в собственост или за управление от 

Държавата, частни и юридически лица” с част от имот държавна 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Върба“ № 24, представляващ 

ПИ 10135.3513.249 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин 

и тринадесет. двеста четиридесет и девет), с площ от 14 170 кв.м., съгласно 

скица – проект за разделяне, приложена към настоящото решение. 

1095-1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона 

за общинската собственост и по предложение от кмета на Община Варна с 

рег. № РД18003371ВН/12.02.2018 г., Общински съвет – Варна взема 

решение за провеждане на процедура за придобиване безвъзмездно в 

собственост на Община Варна на част от имот държавна собственост, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Върба“ № 24, представляващ ПИ 



10135.3513.249 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин  и 

тринадесет. двеста четиридесет и девет), с площ от 14 170 кв.м., съгласно 

скица – проект за разделяне, приложена към настоящото решение. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 

проведе всички необходими процедури в съответствие с разпоредбите на 

Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за 

държавната собственост,  за безвъзмездно придобиване в собственост на 

недвижимия имот в полза на Община Варна, както и осъществяването на 

всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 

изпълнение на решението. 

 

Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 

 

За протокола: Григор Григоров – „за“, Кирил Георгиев – „за“, 

Светлан Златев – „за“, Стен Лазаров – „за“. 

 

Благодаря, госпожо Боева. 

Преминаваме към втора точка от дневния ред. 

  



ІI. 

 

По точка втора от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 

(1) – даване на съгласие Община Варна да започне работа по 

установяване на двустранни отношения с град Охрид, Република 

Македония с цел подписване на меморандум за сътрудничество между 

двата града. 

(2) – даване на съгласие за подписване на меморандум за 

сътрудничество между Община Варна и гр. Хайфа, Израел и одобряване 

текст на меморандум за сътрудничество. 

(3) – даване на съгласие за кандидатстване на район „Одесос“, 

Община Варна да участва като партньор на град Трабзон - Турция по 

Програма за субсидиране на побратимяването на градове между Турция и 

държави от Европейския съюз. 
 

Докл.: Николай Георгиев – Председател ПК „ЕВМС“ 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Господин Георгиев, заповядайте. Преди да започнете да четете 

проектите за решения, правя процедурно предложение за гласуване анблок 

на трите предложения за решения на комисията – разгледани са, приети са, 

правя предложение за гласуване анблок на трите предложения. Имате 

думата за мнения и съображения по процедурата. Не виждам, режим на 

гласуване. 

 

Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 

 

За протокола: Стен Лазаров – „за“. Моля за съдействие на колегата 

Лазаров с таблета. 

Заповядайте, господин Георгиев. 

 

Николай ГЕОРГИЕВ 

Благодаря, господин председател. Проекти за решения: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на 

Община Варна с рег. № РД18003404ВН/12.02.2018 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие Община Варна да започне работа по установяване на 

двустранни отношения с град Охрид, Република Македония и подписване 

на Меморандум за сътрудничество между двата града, в който да бъдат 



дефинирани конкретни теми за партньорство във всички области на 

обществено-икономическия живот. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на 

Община Варна с рег. № РД18003402ВН/12.02.2018 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие за подписване на Меморандум за сътрудничество 

между Община Варна и гр. Хайфа, Държавата Израел /приложен към 

настоящото решение/, с цел развитие на двустранното сътрудничество от 

взаимен интерес, включително hi-tech, биотехнологии, образование, 

медицина и здравеопазване, туризъм, спорт, култура, както и други 

дейности и услуги, които могат да бъдат договаряни съвместно. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс, 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението 

поради защита на важни обществени интереси.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 19 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на Георги 

Савов Недев - кмет на Район „Одесос“ при Община Варна с рег. № 

РД18003275ОД-001ВН/12.02.2018 г., Общински съвет – Варна разрешава 

на район „Одесос“ при Община Варна да участва като партньор на гр. 

Трабзон, Турция, в разработване на проект за побратимяване на район 

„Одесос“ при Община Варна и Община Сайкара област Трабзон – Турция, 

както и да кандидатства по Програма за субсидиране на побратимяването 

на градове между Турция и държави от Европейския съюз и при 

одобряване на проекта да подпише договор за побратимяване. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, господин Георгиев, заявка за изказване от Добрин 

Иванов, заповядайте. 

 

Добрин ИВАНОВ 

Здравейте. По принцип, аз съм „за“ побратимяване с гр. Охрид и 

македонския народ и за съвместно сътрудничество с гр. Хайфа, Израел, но 

не мога да се съглася че трябва се побратим с Трабзон, Турция при 

положение, че нито някога сме били братя с този народ, нито някога ще 

бъдем. Както и не мога да се съглася, че може да има съвместно 

сътрудничество със страна, която се управлява от тиранин, който 

репресира, затваря и гони своето население за инакомислие и за критики. 

Благодаря. 

 

От залата: А за Хайфа какво ще кажеш? 

 



Добрин ИВАНОВ 

За Хайфа съм „за“. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Там явно сме били братя. Благодаря Ви. Други мнения и 

съображения, колеги? Не виждам, режим на гласуване. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1096-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на 

Община Варна с рег. № РД18003404ВН/12.02.2018 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие Община Варна да започне работа по установяване на 

двустранни отношения с град Охрид, Република Македония и подписване 

на Меморандум за сътрудничество между двата града, в който да бъдат 

дефинирани конкретни теми за партньорство във всички области на 

обществено-икономическия живот. 

 

 

1097-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на 

Община Варна с рег. № РД18003402ВН/12.02.2018 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие за подписване на Меморандум за сътрудничество 

между Община Варна и гр. Хайфа, Държавата Израел /приложен към 

настоящото решение/, с цел развитие на двустранното сътрудничество от 

взаимен интерес, включително hi-tech, биотехнологии, образование, 

медицина и здравеопазване, туризъм, спорт, култура, както и други 

дейности и услуги, които могат да бъдат договаряни съвместно. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс, 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението 

поради защита на важни обществени интереси.  

 

 

1098-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 19 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на Георги 

Савов Недев - кмет на Район „Одесос“ при Община Варна с рег. № 

РД18003415ОД-001ВН/12.02.2018 г., Общински съвет – Варна разрешава 

на район „Одесос“ при Община Варна да участва като партньор на гр. 

Трабзон, Турция, в разработване на проект за побратимяване на район 

„Одесос“ при Община Варна и Община Сайкара област Трабзон – Турция, 

както и да кандидатства по Програма за субсидиране на побратимяването 



на градове между Турция и държави от Европейския съюз и при 

одобряване на проекта да подпише договор за побратимяване. 

 

Резултати от гласуването: за – 37; против – 1; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 

 

За протокола: Кирил Георгиев – „за“, Григор Григоров – „за“, 

Светлан Златев – „за“, Надя Георгиева – „за“. 

 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред обявявам Двадесет и 

седмото заседание за закрито. 

 

* Резултатите от поименните електронни гласувания са отчетени 

от „Информационна система на Общински съвет – Варна“, като 

списъците са неразделна част от настоящия протокол. 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                                ВАРНА 
 

 

 

                _____________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”  
 

  

 

____________________/ЮЛИЯ  ПЕТКОВА/    

             

 
 

                          СЪГЛАСУВАЛ 

 

 

                           __________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 

 


