
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 32 
 
Тридесет и второто заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 28.06.2018 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 18:30 ч.  

 
Присъстват 39 общински съветника, отсъстват: 
 
Антон АПОСТОЛОВ 
Антраник ШАКАРИЯН 
Бонка БАНКОВА 
Веселин АНГЕЛОВ 
Данаил ПАПАЗОВ 
Димитър КАРБОВ 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Лидия МАРИНОВА 
Милена ГЕОРГИЕВА 
Стен ЛАЗАРОВ 
Чавдар ТРИФОНОВ 
Януарий ВИЧЕВ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Откривам днешното заседание на Общински съвет – Варна. Налице е 

изискуемия от Закона и от Правилника ни кворум. От днешното заседание 
по уважителни причини отсъстват: Антон Апостолов, Антраник 
Шакариян, Бонка Банкова, Веселин Ангелов, Данаил Папазов, Димитър 
Карбов, Ивайло Митковски, Лидия Маринова, Милена Георгиева, Стен 
Лазаров, Чавдар Трифонов, Януарий Вичев. 

Преминаваме към разглеждане на дневния ред на днешното 
заседание. Първо е постъпило едно предложение от председателя… 
всъщност две предложения от председателя на комисия по собственост и 
стопанство за оттегляне на точки от дневния ред, а именно: от точка втора 
да отпаднат подточки 6-та и 8-ма, а именно за одобряване на пазарна 
оценка на недвижим имот в ж.к. „Владислав Варненчик“, второ за 
учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Генерал Цимерман“ 35. Разгледани са на комисия, 
комисията е преценила, че съответно не следва да бъдат разглеждани на 
сесия, не е подкрепила предложенията, така че имате думата за мнения и 
съображения по предложението за оттегляне на точките. От осма точка, 
единствено и само по отношение на имота на ул. „Генерал Цимерман“, 



частично. Точно така. Само частично, по отношение на този имот на ул. 
„Генерал Цимерман“. Както е решила комисията. Каквото е решението. 
Ако няма мнения и съображения, режим на гласуване.  

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

отсъстващи – 18, предложението се приема.* 
 
За протокола: Пейчо Бюлбюлев – за. Имате ли проблем с таблета? 
Мартин Байчев за протокола – за. Григор Григоров за протокола – за. 

Костадин Костадинов за протокола – за.  
Предложение за включване на нова подточка в точка 2 - 

Предложения за решения на ПК „Собственост и стопанство“ относно 
приемане на ГФО, баланс и отчет за приходи и разходи за 2017 г., 
освобождаване от отговорност на управители на лечебни заведения и 
контрольори и избиране на одитори за 2018 г. на следното лечебно 
заведение „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна“-ЕООД. Годишният финансов отчет е 
постъпил по-късно, поради тази причина не е разгледан от постоянната 
комисия, но предвид срока за подаване на същия в Търговския регистър, 
който е 30.06, председателят на комисията предлага точката да бъде 
включена за разглеждане в дневния ред. Имате думата за мнения и 
съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 
Следващото предложение за включване на нови подточки в точка 3, 

разглеждане на предложения за решения на ПК „Финанси и бюджет“. 
Първото е като подточка 6 да бъде включено предложение за решение за 
осигуряване на средства за неотложен ремонт на брегозащитно и 
брегоукрепително съоръжение. Второто предложение е одобряване на 
текст към Анекс 1 на Договор за обществен превоз на пътници и третото е 
възлагане на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД за ежедневно 
приготвяне и доставка на храна в общински детски ясли, яслени групи и 
детски градини и детски кухни. Предложенията са разгледани от ПК 
„Финанси и бюджет“ и са приети, като в този смисъл председателят на 
комисията предлага да бъдат включени в настоящия дневен ред. Мнения и 
съображения? Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 



Следващото предложение за включване на нова точка 15 в дневния 
ред, а именно относно „Упълномощаване на представителя на Община 
Варна да участва в Общото събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ 
ООД, става въпрос за годишното отчетно общо събрание. Поканата е 
дошла по имейл вчера, очаква се да постъпи и по официален път. Предвид 
отново сроковете, има предложение от колегата Христо Атанасов 
предложението да бъде включено в дневния ред на днешното заседание. 
Мнения и съображения? Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 
Последното писмено предложение, което е постъпило за включване 

на точка в дневния ред е от колегата Костадин Костадинов относно 
включване на нова точка 18 „Преименуване на местности на територията 
на община Варна“. Това е предложение, което бе разгледано на предходно 
заседание и бе насочено към ПК „Култура“. Имате думата за мнения и 
съображения. Марица Гърдева, изказване. Заповядайте. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Колеги, аз нямам нищо против тази точка да бъде разгледана още 

един път казвам, но ако сме си чели внимателно материалите ще видим, че 
има едно изключително коректно предложение по същата тема и от 
колегата Добрин Иванов, т.е. ние имаме две предложения за преименуване 
на местностите и предложението на колегата Добрин Иванов е да бъде 
разгледано в комисия както е редно и както е коректно. При положение, че 
имаме две такива предложения, не мога да разбера защо едното ще го 
вкарваме като извънредна точка. Трябва да се разгледат в комисия двете 
предложения, може да постъпи и друго, да се избере варианта на едното от 
тях или някакъв общ вариант и всъщност да решим кое е най-доброто за 
Варна и варненци и след което да влезе на сесия. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Не виждам други мнения и съображения. Господин 

Костадинов…а, да, току-що дойде заявката Ви. Заповядайте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз нямах намерение да се изказвам, защото мисля, че предния път 

направихме достатъчно дълъг и подробен дебат по въпроса, но 
предложението, което е внесено на практика е същото и т.като пак ще се 
наложи да повторя още веднъж е гледано вече 10-11 пъти, този път е 12-я 
път сега когато се внася. Гледано е комисия по култура, има дадено 
положително становище, има специална комисия, която предния път 



колегата Липчев припомни, че заседаваше тогава в продължение на месеци 
наред. На практика всички възможни доводи и аргументи за, против, 
обществени обсъждания, стоене на сайта на общината - всичко това нещо е 
минало. Предният път коментирахме това нещо. Втори път няма смисъл да 
го правя, просто провокиран от изказването на Гърдева реших да го 
повторя, защото смятам че това е въпрос, който е абсолютно елементарен, 
не изисква никакво кой знае какво излишно допълнително натоварване 
нито на административен и какъвто и да е друг организационен капацитет 
на общината, нито пък на Общинския съвет. Въпросът е принципен, 
въпросът е морален. Тука вече за морал говорим и за принципи, така че 
заради това внасям това предложение. Още повече, пак повтарям, само 
преди един месец беше взето същото такова решение от нашите колеги в 
Стара Загора. И ще има и други такива, които се внасят в цялата страна, 
т.е. не става дума за нищо извънредно. Топането на топката, измислянето 
на най-различни видове оправдания и всичко останало е просто 
безсмислено, глупаво и позорно, така че ако сега не се вземе едно такова 
решение аз на следващата сесия пак ще го внеса и така общо-взето ще си 
правим всеки път проверка на кворума да видим кой какво мисли по 
въпроса. Защото това е въпрос, който тук изисква по-скоро национална 
чест и достойнство, отколкото някакви други, да кажем не чак толкова 
съществени или измислени мотиви. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Аз смятам, че до следващата сесия при всички 

положения ще има заседание на ПК „Култура“. Госпожа Гърдева, искате 
реплика, предполагам, или дуплика? 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Да, защото не ми даде таблета дуплика. Значи като изключим всички 

квалификации, аз смятам че не можем да се държим общинските 
съветници като … тропайки с крак като двегодишни деца, сега го искам 
сладоледа, веднага го искам. Казвам още един път, има две предложения 
по темата и след като има две предложения по темата е редно да бъдат 
разгледани двете предложения в комисия, защото това е коректно и това е 
нашия Правилник. Всички останали квалификации… хайде да се 
въздържаме колеги от тях, защото и другите ги можем. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колега Костадинов? 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Няма как да не взема думата по този въпрос… 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама вземете я. Аз ще Ви я дам. Поискайте я първо. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Разбира се. Задължен съм Ви, наистина, Вие сте толкова либерален и 

демократичен. Това, което мога да кажа е, че ако национална чест и 
достойнство е квалификация, значи много сериозно сме го закъсали тук … 
в Общинския съвет, ми нека да върнем записа, да прочетем протокола, 
какво точно е квалификация, но както и да е. Безкрайно унизителен е този 
разговор за мен специално с, така да кажем… подобни изказвания от 
страна на някои колеги, а въпросът, още веднъж повтарям, е ясен. На 
колегата Иванов е същото. Същото. Гледано. Ще правим едно и също нещо 
за трети, пети, не знам за кой пореден път. Нека. Няма лошо, само че така 
или иначе ако нещата се забавят, в което съм сигурен, че ще се случат така 
нещата, следващият път аз ще го внеса пък. И тук става въпрос за 
принципи. И става въпрос за едно съвсем обосновано поведение в една 
парламентарна демокрация. Такива са методите, такива са формите, с 
които да действа демократичната система. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама никой не Ви критикува за тези методи. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз не говоря за Вас. Репликирайки предишното изказване, нали така. 

Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Неджиб Неджибов, заявка за изказване. Накрая ще дам думата. 

Видях Ви заявката. 
 
Неджиб НЕДЖИБОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, съграждани, за 

какъв морал говори човек, който на едно заседание тук на Общински 
съвет, нарича ромите същества, „тези същества“ и днес стана и говори за 
морал, просто нали… тука всяка седмица гледаме едни циркове… вече ми 
е смешно.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Господин Костадинов, заповядайте. Не съм казал „стига“, 

казах „заповядайте“. 
 
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Сега, Общинският съвет е място, в което се вземат решения за нашия 

град и за варненци. Подобни изказвания… как се казвахте… Неджибов, 
забравих Ви фамилията, са меко казано абсолютно извън темата на 
дневния ред. Не виждам какво общо има цигани, как, кой ги бил нарекъл и 
т.н. или роми, както Вие ги наричате. Да, морал. Точно така. Морално е, 
разбира се. Какъв е проблемът? Какъв е проблемът, не мога да разбера. 
Ако искате можем да водим етнологичен разговор навън. Но това тук е 
Общински съвет. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Госпожо Савова, аз ще Ви дам думата предвид това, че 

сте дама, но имаше преди Вас заявка горе от един господин, който 
предполагам, че кавалерски ще Ви изчака. Не разбрах? А, ок. Заповядайте.  

 
Веселина САВОВА 
… Костадинов, че всъщност трябва да видим положително в това 

отлагане, този път. 11 пъти наистина е отлагано, дори е влизало в съд да се 
види дали решението… доколкото си спомняте и т.н. Положителното тук 
е, че има внесено предложение и от представител на ГЕРБ, което означава, 
че следващата… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… не е на ГЕРБ представител. 
 
Веселина САВОВА 
… е добре де на „Атака“, няма значение. Няма значение. Може ли да 

довърша? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Иванов, добре дошъл при нас. 
 
Веселина САВОВА 
Може ли да довърша? Лапсуса всъщност не е лапсус, това което 

казвам, това е управляващата коалиция и положителното в цялата работа, 
което казвам на господин Костадинов е, че управляващата коалиция има 
намерение да гласува този въпрос. Така че можем само да аплодираме 
следващото заседание, че ще случи. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Господин Иванов, заявка за изказване. След това има 

процедура от Мартин Андонов. 
 



Добрин ИВАНОВ 
Моля само госпожата да се осведомява кой политик от коя… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…моля да видите микрофона отляво на мен. Не се чува. 
 
Добрин ИВАНОВ 
Ще помоля само госпожата да се осведомява кой политик от коя 

партия е и да не се правят такива… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тя се поправи. Поправи се. Госпожо Савова, моля да не влизаме в 

диалогов режим. Предложение за прекратяване на дебатите от Мартин 
Андонов. Режим на гласуване по процедурата. Прекратяване на дебатите. 

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 
Преминаваме към гласуване на предложението за включване в 

дневния ред. Господин Григоров се кръсти… Режим на гласуване. 
Предложението само. 

 
Резултати от гласуването: за – 10; против – 5; въздържали се – 21; 

отсъстващи – 15, предложението не се приема.* 
 
Колеги, имате възможност за предложения за включване на други 

точки, т.като писмените предложения бяха изчерпани. Не виждам 
предложения от колеги общински съветници. Заповядайте, представете се 
за протокола. 

 
Пламен ВЕЛЧЕВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, аз 

се казвам Пламен Велчев и живея на улица „Евлоги Георгиев“ искам да 
поставя, да включите в дневния ред на днешната сесия един въпрос за 
конфликт във връзка със затварянето на един мост на ул. „Подвис“ и ул. 
„Евлоги Георгиев“. Т.като този конфликт е между няколко хиляди живущи 
в този район и един инвеститор, който успя да реализира по някакъв начин, 
трудно ми е сега да го коментирам и не е мястото, да реализира едно 
строителство и две години затвори този мост и гражданите преминават от 
едната посока  в другата посока, тези граждани са малки деца за детските 
ясли, за детската градина, възрастни хора с патерици, минават от там по 
един импровизиран мост, който е една дъска, без осигуряване и могат да 
паднат всичко в реката и да стане голяма неприятност. Това е всеки ден, 



става това нещо. Предлагам да… защото едва ли всички съветници, т.като 
сте много млади повечето от вас, не си спомнят този мост, какви спортни 
площадки имаше и предлагам на Общинския съвет да приеме, да гласува 
една комисия, която да проучи въпроса и да даде възможност, както имаше 
за преминаване в едната и другата посока по старото място, което беше, 
трябваше главния архитект да ни разреши акт 16 на обекта докато 
инвеститорът не осигури преминаването. Това е, става въпрос за обекта на 
ул. „Подвис“ 20, както сега е новия обект. Това е изключително важно, 
защото има действително риск за живота на гражданите и е нарушено 
тяхното право на преминаване. Благодаря Ви. Колегата Димитрова е 
предоставила тук снимки, който желае от съветниците може… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви господин Велчев. Няма пречка този въпрос да бъде 

разгледан и бъде взето подобно решение, което предлагате в точката 
„Дискусия с гражданите“, така че ще го разгледаме въпроса при всички 
положения. Вероятно това ще бъде в утрешния ден предвид огромния обем 
на материали, които трябва да разгледаме на това заседание.  

 
Пламен ВЕЛЕВ 
Благодаря Ви, лека работа. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Заповядайте.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Адвокат Мария Димитрова. Поддържам изказването на колегата 

Велчев. Значи, този въпрос действително е много важен. Донесла съм 
нагледни материали, за да видят общинските съветници и снимки за какво 
става въпрос. Имайте предвид, че този инвеститор нарушава правата на 
около 2000 души, които живеят наоколо и са  ползвали 40 години този 
мост; че ПУП-а е издаден от… разрешението за строеж е издадено от 
главния архитект с колони, за да може точно където е пътеката под 
сградата да се минава… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Извинявам се, че Ви прекъсвам. Ще го разгледаме обстойно и ще 

изслушаме всички… 
 
Мария ДИМИТРОВА 
… предложението ми е да се внесе да го гласувате като точка от 

дневния ред. Да се разисква, а не да остане в дискусия с граждани.  
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, напротив. То е в дискусия с гражданите ще се разисква и може да 

бъде взето подобно решение, което предложи господина преди Вас. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Г-н председател, нали знаете, че тази дискусия с граждани не се знае 

на кой ден, в кой час…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз казах. Това ще бъде утре. Ако включим точка в дневния ред, тя 

също ще бъде утре, имайте предвид, т.като отива като точка след дискусия 
с гражданите. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Другото ми по дневния ред… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така че при всички положения ще отиде след дискусия с гражданите, 

искам да кажа. Ако дори и да я включим като нарочна точка в дневния ред. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Ами би следвало да е преди дискусията. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами дори и да е една преди или една след, нали по същото време ще 

бъде. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Дневният ред още не е приет. Само да обърна внимание на 

общинските съветници, че съгласно чл.24, ал.2 от Правилника не трябва да 
се провеждат заседания на комисиите след публикуване на дневния ред на 
сесията, т.е. трябва да има повече от седмица между последното заседание 
на комисиите и сесията. Знаете, от правно… защо е така, нали да обясня на 
общинските съветници, защото Вие го знаете като юрист, защото трябва да 
има поне седмица за публикуване на протокола от последната комисия и 
вече ако няма възражения от съветниците и той влезе в сила, тогава тази 
точка може да влезе в дневния ред на Общинския съвет и да си я гласувате. 
Освен това съгласно чл.37, ал.4 от Правилника изслушването на кмета 
трябва да е първа точка, когато се провежда в … така пише в правилника, 
че третото заседание задължително трябва да има изслушване на кмета, но 
в началото на заседанието. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Има такова, разбира се – „питания и отговори на питания“. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Не. Говоря за изслушване на кмета за отчета, за отчета за 

изпълнението на актовете на Общинския съвет, съгласно чл. 37, ал. 4… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Той е внесен в писмен вид. Правилникът го допуска… 
 
Мария ДИМИТРОВА 
В правилника ви пише, че изслушването на кмета трябва да е в 

началото на заседанието, в третото заседание. Всяко трето заседание на 
Общинския съвет. Благодаря ви. Надявам се да спазвате правилника. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Не виждам други предложения за включване на точки 

в дневния ред. Подлагам на гласуване дневния ред на настоящото 
заседание ведно с направените…  

Госпожо, ще помоля да не ме прекъсвате в процедура по гласуване. 
Много ясно и точно обясних, че проблемът ще бъде разгледан в точка 
„Дискусия с гражданите“, няма нужда да бъде включвана допълнителна 
точка… дори вносителят се съгласи с моето становище, вносителят на 
предложението. Колеги, подлагам на гласуване предложението на 
господин Велчев за включване на точка в дневния ред, както той представи 
на микрофон преди малко. 

 
Резултати от гласуването: за – 16; против – 1; въздържали се – 21; 

отсъстващи – 13, предложението не се приема.* 
 
Подлагам на гласуване дневния ред ведно с направените изменения 

на днешното… току-що. Режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следния 

    Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

1.  Питания и отговори на питания. 
 
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 

стопанство“ относно: 
(1) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2017 г., освобождаване от отговорност на 



управители, членове на съвети на директори и контрольори за 2017 г. и 
избиране на одитори за 2018 г. на: 

1. „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” 
– Варна” ЕООД. 

1.1. „Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски – 
Аспарухово - Варна” ЕООД.  

1.2. „Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД. 
1.3. „Диагностично - консултативен център 4 - Варна” ЕООД.  
1.4. „Диагностично - консултативен център V Света Екатерина“ 

- Варна” ЕООД.  
1.5. „Диагностично - консултативен център “Чайка”” ЕООД.  
1.6. „Дентален център І Варна” ЕООД.   
1.7. „Специализирана болница за активно лечение на 

онкологични заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД.  

1.8. „Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение – Варна” ЕООД.  

1.9. „Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина 1 – Варна” ЕООД.  

1.10. „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД.  

1.11. „Жилфонд“ ЕООД. 
1.12. „Пазари” ЕАД. 
1.13. „Градски транспорт” ЕАД.  
1.14. „Ученическо и столово хранене” ЕАД.  
1.15. “Обреди” ЕООД – Варна.  
1.16. „Дворец на културата и спорта” ЕАД.  
1.17. „Индустриално – технологичен парк Варна“ ЕАД. 
1.18. „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 
(2) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 

провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти-частна 
общинска собственост, находящи се в: 

- гр. Варна, со „Боровец-юг“, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.5403.195. 

- гр. Варна, ул. „Гоце Делчев“ № 61. 
- гр. Варна, Западна промишлена зона, представляващ ПИ с 

идентификатор 10135.4510.574. 
- гр. Варна, Западна промишлена зона, представляващ ПИ с 

идентификатор 10135.4510.575. 
- гр. Варна, ул. „Павел Милюков“ № 3. 
- гр. Варна, ул. „Григор Пърличев“ № 11. 
- община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ VI. 



- община Варна, с. Тополи, представляващ ПИ с идентификатор 
72709.501.805. 

- община Варна, с. Тополи, представляващ ПИ с идентификатор 
72709.501.806. 

(3) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти - общинска собственост през 2018г.”, одобряване на пазарна 
оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за 
продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в 
община Варна с. Тополи, ул. „Стоян Купенов“ № 2А. 

(4) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имоти, находящи се в: 

- гр. Варна, со „Боровец-юг“, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.5403.5502; 

- гр. Варна, со „Боровец-юг“, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.5404.4763. 

- гр. Варна, со „Кочмар“, представляващ част от ПИ с 
идентификатор 10135.3523.249; 

- гр. Варна, ул. „Тихомир“ № 42. 
- гр. Варна, м „Коджа тепе“, представляващ идеални части от ПИ с 

идентификатор 10135.2051.46. 
- гр. Варна, ул. „Киро Радев“ 5 – 5А.  
 (5) – допълване на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.”, одобряване на 
пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост 
върху имоти, находящи се в: 

- гр. Варна, ул. „Мара Гидик“ № 2; 
- гр. Варна, со „Зеленика“, представляващ ПИ с идентификатор 

10135.5545.520; 
- гр. Варна, кв. „Св.Никола“ № 501, ПИ с идентификатор 

10135.2563.1919; 
- гр. Варна, со „Сотира“, ПИ с идентификатор 10135.2508.1530; 
- гр. Варна, жк „Възраждане“, ПИ с идентификатори 

10135.3511.1528, 10135.3511.1529 и 10135.3511.1417. 
(6) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 

продажба на имоти на собственици на законно построени сгради, 
находящи се в: 

- гр. Варна, ул. „Кокиче“ № 7. 
- гр. Варна, ул. „Кичево“ № 9.  
- гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев“ № 34, в полза на Дария Славчева 

Атанасова. 
- гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев“ № 34, в полза на Павлин Иванов 

Николов. 



(7) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти - общинска собственост през 2018г.“, одобряване на пазарна 
оценка и вземане на решение за  продажба на имоти на собственици на 
законно построени сгради, находящи се в: 

- община Варна, с. Тополи, ул. „Райко Панчелиев“ № 5; 
- община Варна, с. Тополи, ул. „Овчага“ № 38. 
- гр. Варна, „Вилна зона“, ул. „4-та“ № 24.  
(8) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти - общинска собственост през 2018 г.”, вземане на решение за 
учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се 
гр.Варна, жк „Чайка“ до бл. 27 в полза на Сдружение с нестопанска цел 
„Агенция за социално подпомагане - Вижън“ и имот, находящ се в гр. 
Варна, жк „Владислав Варненчик“ бл. 406, вх. 23, ет. 2, ап. 8 в полза на 
Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за психосоциална защита 
„Адаптация““. 

(9) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти - общинска собственост през 2018 г.”, даване на съгласие за 
разкриване пенсионерски клуб в недвижим имот, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Генерал Столетов“ вх. 65 и вземане на решение за учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху имота на Дирекция „Социални 
дейности“ при община Варна. 

 (10) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.” и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ № 11, в полза на Дирекция 
„Здравеопазване“ при община Варна. 

(11) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.” и вземане на 
решение за провеждане на процедура за предоставяне безвъзмездно за 
управление в полза на община Варна на част от имот публична-държавна 
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Виница“, ул. „Овеч“ № 2. 

(12) – вземане на решение за провеждане на процедура за 
предоставяне безвъзмездно за управление в полза на община Варна на 
имоти публична-държавна собственост, попадащи в обхвата на Групова 
археологическа недвижима културна ценност „Манастирски комплекс в 
м. „Караач теке““, община Варна. 

(13) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.”, одобряване на 
пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по 
чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“, ПИ с идентификатор 
10135.5401.5. 



(14) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.”, одобряване на 
пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по 
чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост 
върху имоти, находящ се в: 

- гр. Варна, со „Боровец-юг“, ПИ с идентификатори 
10135.5404.2159 и 10135.5404.9756; 

- гр. Варна, со „Кочмар“, ПИ с идентификатори 10135.3523.139 и 
10135.3523.9535. 

- гр. Варна, кв. „Изгрев“, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.2552.1383. 

(15) – предоставяне право на безвъзмездно поставяне на зарядни 
станции за електрически автомобили върху части от имоти – общинска 
собственост, в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона“. 

(16) – даване на съгласие за бракуване на ДМА /автобуси/ – 
собственост на „Градски транспорт“ ЕАД. 

(17) – одобряване на застраховател за сградата и имуществото на 
„Ученическо и столово хранене” ЕАД и „Дворец на културата и 
спорта“ ЕАД. 

(18) – вземане на решение за увеличаване капитала на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД. 

 (19) – вземане на решение за продължаване на срока на Договор за 
управление с Елица Пламенова Ботева– управител на „Обреди“ ЕООД. 

 
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 

бюджет“ относно: 
(1) – корекция на приложение 21 – „Списък на лицата, които имат 

право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 2018 г. към 
решение № 1066-4/26/31.01.2018 г. на Общински съвет – Варна. 

(2) – даване на съгласие Община Варна да извърши инвестиции в 
стадион „Локомотив“, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница“. 

(3) – приемане на Актуализирана план-сметка за дейност 
„Чистота“ за 2018 г. 

(4) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
ремонтни дейности за нуждите на храм „Свети цар Борис Михаил“ и 
джамията в район „Аспарухово“. 

(5) – опрощаване на държавни вземания. 
(6) – осигуряване на средства за неотложен ремонт на брегозащитно 

и брегоукрепително съоръжение, представляващо поземлен имот с ид. № 
10135.2569.187, находящо се в кк „Св. Св. Константин и Елена. 

(7) –  одобряване на текст към Анекс № 1 към договор за 
обществен превоз на пътници между община Варна и „Градски 
транспорт“ ЕАД гр. Варна от 21.10.2013 г. 



(8) – възлагане на „Ученическо и столово хранене” ЕАД, на 
ежедневно приготвяне и доставка на храна в общинските детски ясли, 
яслени групи към детските градини и детски кухни. 

 
4. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Правна 

комисия“ относно: 
(1) – изменение на Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна. 
 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество“ относно: 
(1) – одобряване Доклад за хода на изпълнението на Интегрирания 

план за градско възстановяване и развитие – град Варна 2014-2020 г. и за 
постигнатите междинни резултати по проекти и като цяло за 2017 г. 

(2) – даване на съгласие за кандидатстване по процедура чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 
BG05M90P001-2.008 „Подкрепа за лица с увреждания“, Приоритетна ос 2 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Здравеопазване” 

относно: 
(1) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ по 

молби на граждани за лечение. 
(2) – отпускане и неотпускане на финансови средства за дейности и 

изследвания по асистирана репродукция.  
(3) – вземане на решение за подновяване за нов тригодишен срок 

на договорите за управление на управители на общински лечебни 
заведения. 

 
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” относно: 

(1) – разрешаване изработването на Подробен устройствен план – 
План за регулация и застрояване на со „Боровец – север“, район 
„Аспарухово“, Община Варна.  

(2) – даване на съгласие за изготвяне на предложение до Министъра 
на регионалното развитие и благоустройство за издаване на заповед за 
частична промяна на Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г., т. 2, 
приложение №  2. 

(3) – приемане на рамкова програма за прилагане на общия 
устройствен план на гр. Варна. 
 



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

(1)  ̶  даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонални пенсии на деца. 

(2) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жилищни и комунално – битови потребности на 
лица. 

(3) – изменение и допълнение в Наредба за организацията и 
дейността на клубовете за пенсионери в Община Варна. 

(4)  ̶  приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги 
за 2019 година на Община Варна.   

(5)  ̶ даване на съгласие за разкриване на социални услуги – 
делегирани от държавата дейности, реализиращи дейността си на 
територията на община Варна.  

(6) – даване на съгласие за разкриване на социална услуга 
„наблюдавано жилище“.   

(7) – даване на съгласие за закриване на социална услуга и 
второстепенен разпоредител с бюджет Социален учебно-професионален 
център „Анастасия д-р Железкова“.  

(8) – приемане на Програма за насърчаване на активности на 
възрастните хора в социалния живот на Варна. 

 
9. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Структури и 

общинска администрация“ относно: 
(1)   ̶  одобряване на промени в общата численост и структура на 

общинската администрация на Община Варна. 
 
10. Обявяване на 15 август 2018 г. за празничен и неприсъствен 

ден на територията на Община Варна по случай празника на града. 
 
11. Избор на комисия за изготвяне на предложенията за 40 съдебни 

заседатели при Окръжен съд гр. Варна. 
 
12. Поправка на очевидна фактическа грешка на решение № 1031-

4(28)/21.03.2018 г. на Общински съвет – Варна. 
 
13. Разглеждане на отчет на кмета на Община Варна за 

изпълнението на решенията приети на Общински съвет – Варна. 
 
14. Освобождаване, избор и упълномощаване на представител на 

Община Варна в Общото събрание на „Овергаз мрежи” АД. 
 



15. Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва 
в Общо събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ ООД. 

 
16. Закриване и създаване на комисии във връзка със Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество при Общински съвет – Варна. 

 
17. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни 

органи и представители на Община Варна в общото събрание на 
търговските дружества, собственост на Община Варна. 

 
18. Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет – 

Варна. 
 
19. Дискусия с гражданите. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Преминаваме към точка първа от дневния ред на настоящото 

заседание „Питания и отговори на питания“. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

  



І. 
 

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

 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Атанасов, заявка за изказване? Питане имате, предполагам. 

Да,  заповядайте. Преди да изчета точката постъпи и затова питам да не е 
нещо по друг въпрос. След това Григор Григоров, след това Петър Липчев, 
Костадин Костадинов и Христо Боев до момента. Заповядайте. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-

кмет, уважаеми колеги, чува ли се сега? Така чува ли се? Питането ми е 
следното, т.като доста се коментира казуса с Морска гара, затова искам да  
запитам следното. С едно решение 1837-11(протокол 36) от 2014 г., което е 
по предложение, без да изчитам номера на кмета на община Варна, 
постъпило е искане за управление на част от два имота, които са на 
територията на пристанището. В следствие на това, решението е 
положително на Общинския съвет, като част от едно от ПИ-тата, точно 
попада в пристанище-север, и на базата, на което ми е питането, има ли 
такъв последваш договор, защото той може да бъде подписан само след 
решение на МС, т.е. ако няма такъв, влизаме в една друга хипотеза и 
хипотезата е следната: по отношение специално на управлението и 
разпореждането на територията на пристанище Варна. Законът за морските 
пространства и вътрешните водни пътища и пристанищата на РБ след 
изменението придобива едно съдържание, в чл.112р – на територията на 
пристанищата за обществен транспорт и на пристанищата по чл.107 и 109 
може да се поставят, в т.2 – преместваеми, увеселителни обекти, 
преместваеми обекти на търговски и други обслужващи дейности, както и 
рекламни и комуникационни такива. В чл.112с  е описано, ал.1 – заявление 
за разрешение поставянето на обекти по чл.112р,  ал.1 могат да подават… 
и в т.1 е описано – собственика на пристанище или пристанищния 
терминал. В ал.2 разрешението за поставянето на обекти по чл.112р ал.1, 
както и за временните връзки за тях се дават от капитана на пристанището 
за обектите по чл.112р, ал.1, т.1 и в т.2 министъра на транспорта и 
информационните технологии и съобщенията или от оправомощено от 
него лице за обектите по 112р, ал.1, т.2, т.е. точно за тези преместваеми 
увеселителни обекти. Така….. в ал.3 – случаите по ал.1, т.2 към искането за 
издаване на разрешителното за поставяните обекти по чл.112р, ал….. се 
предава писмено съгласие на собственика на пристанището, съответно на 
терминала. Условията и реда за подаване на разрешителни поставяне, 



както и изискванията, на които трябва да отговаря обекта по 112р, ал.1 се 
уреждат с наредба на министъра на транспорта и информационните 
технологии и съобщенията. В ал.6 отказа за издаване на такова 
разрешително е от собственика на пристанището, съответно на терминала 
и отдолу са описани точките без да влизаме в подробности. Като 
премахването на същите са в чл.112т, където допълнително са описани кой 
и какво може да бъде премахнато и по каква процедура в алинеите от втора 
до четвърта, за да не ви изчитам всичките. Така че, законодателят /за 
съжаление или за добро/, е отнел правото на местната администрация в 
случая тя да извършва процедурите по и в територията на пристанището и 
ако такъв договор няма за това искане, което прочетох от 2014 г., то тогава 
Община Варна няма касателство по отношение на обектите в територията 
на пристанище Варна. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Следваща заявка за питане. Господин Григоров, 

заповядайте. След това господин Липчев. Колеги, да помоля да спазваме 
регламентираното време за изказване в рамките на 3 мин. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Да. Имам чувството, че моя въпрос частично получи отговор, 

господин Атанасов, но така или иначе аз ще го задам. Аз съжалявам, че го 
няма господин кмета, но господин Пейчев сигурно ще му предаде. В 
началото понеже всички изказвания от страна на опозицията се възприемат 
като някакви ПР-акции, искам лично за себе си да ви заявя, че нито 
членувам, нито ще членувам в партии и няма да се кандидатирам за кмет, 
няма да… за депутат и т.н., т.е. това което казвам е само плод на моето 
вътрешно убеждение и на терзанието на моите съграждани. Та към 
въпроса. Въпросът ми е свързан с настоящето и бъдещето на зоната за 
отдих и развлечение. Тази зона, която господин Атанасов коментира в 
района на Морска гара. През последните 3 години зоната от басейна до 
морска гара бяха инвестирани, с вкус, много средства и енергия, 
реновирана бе цялата пътна инфраструктура, изградиха се осветление, 
огради, паркинги, построиха се 3-4 заведения, с една дума зоната придоби 
едно европейско излъчване, което веднага бе оценено от варненци. Зоната 
се превърна в едно от предпочитаните места за тях и техните семейства. За 
съжаление, през последните 3-4 месеца наблюдаваме уплътняване на 
свободните пространства с нови, т.нар. преместваеми обекти а-ла 
„Слънчев бряг“, които със своята визия бързо преобразиха зоната от мис 
„Варна“ в мис „Чае Шукарие“. От друга страна от месец в публичното 
пространство се коментира факта, че настоящето и бъдещето на зоната е 
отдадено на концесия, в кавички, от отговорни фактори на представители 
на бивши групировки СИК и ВИС, които ще определят краткосрочен и 



дългосрочен план стандартите и случващото се със зоната. Във връзка с 
това искам да задам следните въпроси. Има ли Община Варна визия, 
генерален план и времеви график за цялостното изграждане на зоната? Кой 
и по какви процедури определя предназначението, естетическия вид и 
фирмите, които поставят, т.нар. преместваеми обекти? Има ли сила и 
смелост кмета да се противопостави на тази заинтересована група в 
намерението й да превърне зоната и респективно град Варна в 
целогодишен Слънчев бряг? В заключение искам да кажа, че Община 
Варна незабавно трябва да поеме диригентската палка и да организира 
широко обществено обсъждане на проекта за изграждане на зоната, което 
дългосрочно ще определя облика на нашия град и пътя на неговото 
развитие. Убеден съм, че с общи усилия може да предотвратим 
превръщането на зоната и Варна в предпочитана целогодишна дестинация 
на пияници и наркомани от цяла Европа.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Липчев, заповядайте.  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, до вашето знание, всъщност това е едно писмо-

декларация, което е адресирано до господин кмета на Община Варна, до 
председателя на Общинския съвет и до варненската общественост. В 
момента това писмо е подписано от 6 общински съветника, аз ще ви го 
изчета, след което то може да бъде подписано от и други желаещи и ще 
бъде внесено в деловодствата на общината и ще бъде предоставено и на 
медиите да се запознае варненската общественост с него. Зачитам: „На 
сесия на Общинския съвет – Варна от 21.03.2018 г. бе прочетено писмо с 
входящ номер РД18005418ВН/15.03.2018 г. от група служители и 
работници на „УСХ“ ЕАД за унизителното отношение на ръководството 
към тях, за това че са принуждавани да извършват лични услуги в частния 
имот на госпожа Йорданова, координатор на дружеството, както и да 
отстраняват повреди по съоръжения, които не са собственост на 
общинската фирма, в която те са назначени. Беше обърнато внимание и на 
обезпокоителния факт, че въпреки че увеличението с 500 000 лв. на 
издръжката от страна на община Варна, дружеството отново е инкасирало 
значителни загуби. Това е прецедент в ретроспективен план, поради факта, 
че последните 15 години преди настоящото ръководство да поеме 
управлението на „УСХ“ ЕАД, дружеството е било винаги на печалба“. 
Също така в писмото на служителите се посочва, че и други факти и 
обстоятелства, които водят до затрудняване на работния процес……… за 
логични управленски решения. За изясняване на гореспоменатите сериозни 
проблеми, негативни резултати и съмнения за злоупотреба с публични 
средства, това са пари на данъкоплатците, на всички варненци, на сесията 



на 21.03. общински съветници консенсусно изразихме намерения да се 
създаде работна група, която да провери и да се запознае с 
гореспоменатите казуси в „УСХ“ ЕАД. Потвърдително си кимнахме с 
председателя. Междувременно ръководството на дружеството, най-
безцеремонно отговори с уволнение и съкращение на служителите, които 
имаха смелостта да посочат и дадат гласност на гореспоменатите 
проблеми. Тези действия на госпожа Георгиева и госпожа Йорданова са 
недопустими и водят до задълбочаване на проблемите, а не до тяхното 
разрешаване. Искаме да поставим и други въпроси, за които получихме 
сведение. Има ли извършени в дружеството проверки от НАП, от 
икономическа полиция и др.? Какви са причините и какви са 
констатациите от тях? Какъв е смисълът на разходването на общински 
средства за СМР дейности в двора на предприятието, след като теренът е 
държавна собственост? Между другото една скоба ще отворя, към този 
етап това предприятие не се намира на съответния терен. Там в момента се 
режат железата и се предават на вторични суровини и то се премества, така 
че действително това се извършва в момента, т.е. там няма вече и „УСХ“ 
предприятие, а там са извършени инвестиции в размер на десетки хиляди 
левове до настоящия момент, през настоящата година. Предприети ли са 
действия по освобождаването на съответния терен от страна на 
Министерството на образованието и преместването на дружеството на 
друго място? Може би този въпрос може би вече не е и актуален, явно това 
се случва в момента. Закупен ли е служебен автомобил марка мерцедес 
лимузина за нуждите на изпълнителния директор на дружеството въпреки 
инкасираната загуба? Ние, долуподписаните общински съветници считаме, 
че уволнението и съкращаването на работници и служители имащи 
смелостта и доблестта да заявят открито гражданската си позиция, 
откровено противоречи на добрите европейски и цивилизовани практики 
за свобода на словото, по чиито показател България не заема подобаващо 
място. Настояваме уволнените и съкратени служители да бъдат 
възстановени незабавно на работните си места. Уважаеми колеги, 
граждани на Варна, безмълвното подминаване на този проблем ни прави 
съучастници в действията на ръководството на „УСХ“ ЕАД, които ние не 
приемаме. В този контекст, считаме че е премината границата на 
обществената, етичната и професионалната търпимост и настояваме за 
оставките на ръководството на дружеството и избор на ново ръководство 
на „УСХ“ ЕАД.“ Това е подписано от 6 общински съветника. Тези, които 
желаят могат да го подпишат. Когато дойде точката за това и едни други 
въпроси, които могат да се поставят. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… въпреки че нямаше формата на питане, а на декларация. Ще бъде 

разпространена декларацията, стига да я предоставите.  



Господин Костадинов, заповядайте. След това господин Боев. След 
това господин Чапаров. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми 

съграждани, моите въпроси са няколко. За съжаление кмета го няма… за 
съжаление, той и да беше тука той никога не отговаря на въпросите, така 
че пък и за да спазим регламента ще бъда съвсем кратък. Въпросите ми се 
няколко. Някои от тях… един от тях съм го задавал вече, но т.като така и 
не получих отговор ще бъда принуден да го задам и втори път. Първият 
въпрос е свързан със състоянието на приключения вече проект за 
интегрирана градска мобилност, за интегриран градски транспорт, който 
както е добре известно, не приключи според очакванията на всички нас, 
разбира се, защото все пак това е един проект, от който ние очаквахме 
града да спечели. Оказа се, че всъщност градът изключително много 
загуби. Моят въпрос към кмета, който липсва, е кой ще поеме отговорност 
за милионите загуби, които понесе общината във връзка с изключително 
некадърно изпълнената поръчка за фискалните апарати и устройства, 
които в момента висят като паметници в спирките на градския транспорт и 
в самите автобуси, които заемат място, развалят се и всъщност, може би до 
една, две години най-вероятно ще бъдат и демонтирани, както и за 
състоянието на системата, която е за оповестяване на автобусите… въобще 
всичко, което е извън купуването на самите автомобилни превозни 
средства и всичко, което е извън рехабилитацията на пътната мрежа, която 
също не беше направена както трябва, защото в момента вече се правят 
ремонти на ремонтите, специално на бул. „Трети март“, така че въпросът, 
първият, аз съм го задавал още веднъж, но отговор още не съм получил е 
кой ще понесе отговорност за това? Защото става въпрос за милиони, 
прахосани милиони, наши милиони, български милиони, варненски 
милиони. Вторият въпрос е свързан със състоянието на града след 
последния много сериозен дъжд, който вече при нас се превръща в някаква 
доста опасна диагноза. Всеки път, когато във Варна вали, ние започваме да 
се притесняваме … дали ще го видим в същото състояние, в което сме го 
заварили. Видяхме, че нови инфраструктурни съоръжения бяха пометени 
от дъжда, стари, които са на по 20-30 години стоят непокътнати, което не 
говори добре или за строителите или за поръчителите на тези строежи. 
Въпросът е кой ще понесе отговорност и за това? Строителният контрол? 
Възложителят от страна на Общината? Кой точно? Защото не е нормално 
един дъжд да нагъва асфалта като носна кърпичка и да разтрошава 
тротоарите като бисквити. В тази връзка е и следващия въпрос за 
състоянието на отводните канализационни мрежи на шахтите. Те не се 
почистват от години и това е публична тайна. Има една улица „Димитър 
Пешев“ във Варна, която вече 1 година е абсолютно неизползваема. Това е 



улицата, която минава под „Явор“ и отива към някогашната „Западна 
промишлена зона“, която от една година всъщност не е улица, а 3 м. 
дълбоко езеро. Причината за това е, че просто шахтите не са почистени, а 
за да не са почистени шахтите отговорността е пряка на Общината и т.като 
кметът липсва, следващият въпрос е кой ще понесе отговорност за това, че 
някой не си върши работата? Защото и този въпрос за шахтите е задаван и 
преди… аз специално съм го задавал преди 4 години, но тогава беше 
свързан с кражбата на шахтите и съответно, когато се махнат капаците, те 
започват доста по-бързо да се запълват и от там идват и наводненията. То е 
… не е кой знае колко сложно. Така или иначе тогава отговор не получих. 
Имаше общи приказки някакви, че не зависело, било работа на полицаите 
и т.н., щяло да се сътрудничи с тях. Така, проблемът продължава да стои. 
Следващ въпрос. Състоянието… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Извинявам се, че Ви прекъсвам само. Два въпроса в рамките на две 

минути. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Ами два въпроса, ама господин председател във Варна… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… заповядайте… 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… общинските сесии се свикват на два месеца… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, не … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… аз знам, просто… Разбирам забележката, но съгласете се, сесиите 

се свикват доста рядко.. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… миналата седмица беше последно… 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… спазваме закона формално - до три месеца, така е. Ние ги 

свикваме на два месеца и половина, като не броим извънредните, 
естествено. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще седнем, ако искате в почивката, да ги преброим за месеците да ги 

преброим... 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Разбира се. С удоволствие 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да видим колко са. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Знам, че сте силен по математика ще ги броим. Няма проблем. Нека 

да продължим сериозно. Не искам да губим времето, чака ни доста дълъг 
дневен ред. Следващият въпрос е свързан със състоянието на последната 
българска подводница, която преди близо 10 години, през 2009 г. беше 
прехвърлена на Община Варна с идеята да стане музей и беше прехвърлена 
на Общината по искане на самата Община. Тук има общински съветници, 
които могат да говорят доста повече от мен по темата, защото на практика 
те са в основата на вземането на това решение. Тогава то беше 
рекламирано от всички - и от Общинския съвет, и от кмета на града, и 
естествено от обществеността във Варна. Нищо обаче не се случи след 
това, десета година подводницата ръждясва и ако така продължават 
нещата, вече започна да се говори, че трябва да бъде върната за старо 
желязо, което е, според мен, позорно, а и освен всичко друго е и едно 
безотговорно поведение, към един дълготраен материален актив, какъвто 
грубо казано представлява последната българска подводница, символ на 
някогашния български военноморски флот, който вече съществува… 
подводният ни флот вече не съществува, другият нека не го коментираме. 
Така, че това е следващият въпрос, т.като има направен план, има разчети, 
има сума, има предварително направени проекти и за място включително, 
т.е. всичко е направено. И пари има, но решения за действие няма. 
Въпросът е кой ще понесе отговорност за това? И т.като кметът липсва, 
очевидно и този път няма да получа отговор. Последното нещо, което 
искам да питам, е свързано със състоянието на училище „Васил Левски“. 
Имаше миналата седмица или по-миналата, вече забравих, среща с 
гражданите, на която аз гледах видеа, тогава които бяха пуснати, кметът в 
продължение на около 10 пъти повтори „не мога“, „не знам“, „не мога“, 
„не знам“. Сега, ако кметът на Варна не може и не знае, аз задавам въпроса 
защо е кмет на Варна тогава? При условие, че проблемът с училището е от 
миналата година; при условие, че се знае, че е доста сериозен; при условие, 
че проблемите започнаха веднага след откриването на училището преди 7 
или 8 години, т.е. това не е нещо ново. Само че, нищо не се случи до 
момента, в който училището беше затворено и обявено за опасно и ще се 



окаже, че и тази учебна година, която на 15-ти септември започва, 
учениците няма да бъдат там. В най-добрия случай, както стана ясно  и то 
пак не е на 100% сигурно, от 1-ви януари следващата година, евентуално. 
Това е престъпна безотговорност, колеги. И съжалявам … кмета, пак ще го 
повторя, липсва. И да беше тук съмнява ме да можеше да отговори. Той 
никога не отговаря на въпросите, но в тази ситуация е наложително да си 
зададем следващия въпрос – може ли този кмет да изпълнява функциите на 
кмет? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Костадинов, излизате извън рамките на… 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
…и трябва ли… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…рамките на питания към кмета… 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
…разбирам Ви, съгласен съм… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…и времето Ви изтече много отдавна… 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
…това е неуважение към нас, общинските съветници и към 

гражданите на града, защото ако тук той не дойде да отговаря на въпроси, 
които между другото той е длъжен да отговаря по закон… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… на част от… по закон е длъжен и има ред как да отговаря на 

въпросите. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
…така… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… правото на избор е предоставено на отговарящата страна… 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… господин Балабанов, Вие не сте кмета на града. Няма нужда да 

отговаряте 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
… не съм кмет на града… 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
…знаем, че сте добър адвокат и няма нужда сега да влизаме в… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… разяснявам Ви… 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
…няма нужда ми ми разяснявате. Законът мисля, че дава указания… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… не цитирате закона коректно. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така, финално искам да кажа следното нещо. Въпросът кой да 

управлява един град е въпрос, който всеки един гражданин трябва да си 
зададе, този въпрос е на самоуважение. Ако градът се управлява 
качествено и добре тези въпроси, които нас ни тормозят и всички останали 
няма да ги има. Когато градът не се управлява добре, обаче… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… господин Костадинов… 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… поема отговорност като си подава оставката… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… времето  Ви изтече. Времето Ви изтече. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… или както направи предният кмет, примерно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… господин Костадинов, правите изказвания, не питания… 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
…да, правя изказване. Ами съгласен съм с Вас, че правя изказване… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…ама имате възможност за изказвания… 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
… ако не ме прекъсвате… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… ама какво да Ви прекъсвам. 10 минути се изказвате. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… съгласен съм с Вас… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… в рамките на две… 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… свиквате сесии на три месеца… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…добре. Дори и да е  на три месеца аз Ви дадох повече време да се 

изкажете. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… за което съм Ви благодарен. Аз казах и в самото начало.. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…всички въпроси… 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… Вие сте много либерален и демократичен човек. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви много, ако нямате повече въпроси, нека да спазим 

Правилника. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз просто искам да… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…давам възможност… 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
…ако следващият път нямам писмен отговор на тези въпроси… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… господин Костадинов… 



Костадин КОСТАДИНОВ 
… всичките… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… господин Костадинов… 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… ще се наложи вече да действаме по друг начин. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преценете как да действате. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Разбира се,че ще преценим как да действаме. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да. Разбира се. Господин Боев, заповядайте. В рамките на закона 

се надявам, че ще действате. Ето даже и Ви поздравяват. 
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми заместник-кметове, 

уважаеми колеги съветници, аз ще бъда значително по-кратък. Едното ми 
питане го зададе колегата Григоров и го зададе по добър начин. Второто 
ми питане е провокирано от сигнали, които идват към мен от наши 
съграждани, касаещи обезопасяването на площадки и детски кътове на 
територията на район „Одесос“. Преди да поставя питането си си направих 
труда да отида да ги проверя на място дали наистина отговарят на това, 
което е описано. Наистина става въпрос за две такива площадки. Едната е 
на ул. „Гено Петров“ бившия, сегашна „Никола Кънев“ 15 това е срещу 
„Зайо Байо“ яслата, а другата на /не се чува/ №8. Действително, опасни са 
за всички преминаващи, не само за играещите там деца. Пространството 
около двете детски градини е занемарено, тревата е почти до коляното. 
Моето питане е дали Общината отговаря за поддържането на тези 
пространства или е възложено на някоя фирма и кога ще бъдат предприети 
мерки, за да могат да бъдат използвани по предназначение? Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Чапаров, заповядайте. След това Марица Гърдева. 

Оттегляте ли я? Разбрах. 
 
Божидар ЧАПАРОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз няма да говоря 

за пристанището, за разлика от моите колеги, нещо друго искам да кажа. 



Във варненската общественост напоследък се коментира много сериозно 
една сума от 1,7 млн. лв., която сума, според тези коментари, е била 
разходвана за ремонта на Младежкия дом. Става дума за ремонта на 
фасадата със светещите букви, един външен асансьор и хидроизолация на 
покрива. Всички, които малко разбират от строителство, при себестойност 
от 400 евро на квадратен метър, това означава повече от 2 000 кв.м. 
разгърната застроена площ изградени от нула до пълното завършване и 
актуване на обекта и въвеждане в експлоатация. Въпросът ми е следният 
към кмета, който очевидно го няма, може би заместник-кметовете… 
действително ли е такава сумата за този ремонт? Кой е изпълнителят и 
понеже на всички такива въпроси, когато се касае за разходване на 
средства се отговаря, че това са поръчки, които са спуснати от София, няма 
как да бъдат коригирани. Допълнение, нали знаете вашите началници от 
София… за тези разходвания и как реагират те. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Чапаров, познавате много добре ЗМСМА, не е сериозно да 

правите коментари за началници в София и т.н. Знаете много добре как се 
разходват средствата от бюджета, кой взема решения да ги разходва и т.н. 
ще бъде дадена възможност, да бъде даден отговор, но най-коректно би 
било да поискате например КСС. Да. Което ще отговори нали без да се 
отклоняваме изобщо от темата. Ако това е темата, разбира се. Благодаря. 
Не виждам други желания за питания. Питания в „Дискусия с гражданите“. 
Питане, граждани в „Дискусия с гражданите“. В момента няма да дам 
думата. Господин Пейчев, желаете ли да дадете отговор или ще се 
възползвате от възможността за писмени такива.  

 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми господин… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… момент. 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, 

уважаеми съграждани, отговорите ще бъдат дадени в писмен вид, както е 
обичайната практика в съответният срок, съгласно закона, защото бяха 
достатъчни разнопосочни, многовекторни и не е необходимо сега да 
отделяме толкова много време на всеки въпрос. Естествено всеки съветник 
ще получи отговорите и тогава, ако има някакви въпроси заповядайте и 
при мен и при колегите, които се ресорни по съответните въпроси ще 
бъдат коментирани, разбира се. Успешна сесия. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Уважаеми колеги…. Госпожо, ще Ви дам кратка 

възможност за изказване въпреки, че в момента не е времето…. Предвид 
възрастта ви, заповядайте, бъдете кратка, ако обичате.  

 
Мария ТРИФОНОВА 
Казвам се Мария Тодорова Трифонова, учителка, пенсионерка. Имам 

въпрос… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тази табела я видях. Няма нужда да я държите. 
 
Мария ТРИФОНОВА 
… до кога ще чакаме да ни къпят по околовръстното шосе?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… ще Ви дам възможност да изкоментираме тази тема в темата 

„дискусия с гражданите“. Много моля… 
 
Мария ТРИФОНОВА 
… по тази пътека съм ходила… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… разбрах Ви, в „Дискусия с гражданите“ ще обсъдим много 

подробно въпроса, в случай че желаете. Ама много моля, има ред, който 
следва да се спазва.  

 
Мария ТРИФОНОВА 
… питам… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… уважаеми… 
 
Мария ТРИФОНОВА 
… 50 години вървим по тази пътека с … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… госпожо… 
 
Мария ТРИФОНОВА 
… с моя съпруг… 
 



…разбрах Ви. Ще Ви дам възможност, казах в точката дискусия с 
гражданите ще обсъдим въпроса. Преминаваме към точка втора от дневния 
ред. Предложения за решения от ПК „Собственост и стопанство“. Госпожо 
Боева, заповядайте. Моля да запазите тишина. Ще има възможност за 
питания. Многократно съм го казвал. Не нарушавайте реда в залата. Много 
моля. Ама не влизайте в диалогов режим с мен. Има ред в тази зала. 

 
Мария ТРИФОНОВА 
… 50 години вървим по тази пътека и изведнъж… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… ще обсъдим въпроса. Ще обсъдим въпроса с пътеката. Разбрах Ви. 

Госпожо Боева, заповядайте. Ще Ви бъде предоставена възможност. За 
последен път казвам в дискусия с гражданите, ако не сте ме чула. 
Благодаря. В дискусията… ще питате. Ама ще питате. Аз не Ви 
ограничавам да питате. Питанията са право по закон на съветниците в този 
ред на мисли е точката.  Благодаря Ви. Заповядайте госпожо Боева.  

 
Преминаваме към точка втора от дневния ред. Госпожо Боева, 

заповядайте. 
 
 
 
 
 
 
 
 



IІ. 
 

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

„Собственост и стопанство“ относно: 
(1) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2017 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори за 2017 г. и 
избиране на одитори за 2018 г. на: 

1. „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” 
– Варна” ЕООД. 

1.1. „Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски – 
Аспарухово - Варна” ЕООД.  

1.2. „Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД. 
1.3. „Диагностично - консултативен център 4 - Варна” ЕООД.  
1.4. „Диагностично - консултативен център V Света Екатерина“ 

- Варна” ЕООД.  
1.5. „Диагностично - консултативен център “Чайка”” ЕООД.  
1.6. „Дентален център І Варна” ЕООД.   
1.7. „Специализирана болница за активно лечение на 

онкологични заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД.  

1.8. „Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение – Варна” ЕООД.  

1.9. „Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина 1 – Варна” ЕООД.  

1.10. „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД.  

1.11. „Жилфонд“ ЕООД. 
1.12. „Пазари” ЕАД. 
1.13. „Градски транспорт” ЕАД.  
1.14. „Ученическо и столово хранене” ЕАД.  
1.15. “Обреди” ЕООД – Варна.  
1.16. „Дворец на културата и спорта” ЕАД.  
1.17. „Индустриално – технологичен парк Варна“ ЕАД. 
1.18. „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 
(2) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 

провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти-частна 
общинска собственост, находящи се в: 

- гр. Варна, со „Боровец-юг“, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.5403.195. 

- гр. Варна, ул. „Гоце Делчев“ № 61. 



- гр. Варна, Западна промишлена зона, представляващ ПИ с 
идентификатор 10135.4510.574. 

- гр. Варна, Западна промишлена зона, представляващ ПИ с 
идентификатор 10135.4510.575. 

- гр. Варна, ул. „Павел Милюков“ № 3. 
- гр. Варна, ул. „Григор Пърличев“ № 11. 
- община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ VI. 
- община Варна, с. Тополи, представляващ ПИ с идентификатор 

72709.501.805. 
- община Варна, с. Тополи, представляващ ПИ с идентификатор 

72709.501.806. 
(3) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти - общинска собственост през 2018г.”, одобряване на пазарна 
оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за 
продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в 
община Варна с. Тополи, ул. „Стоян Купенов“ № 2А. 

(4) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имоти, находящи се в: 

- гр. Варна, со „Боровец-юг“, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.5403.5502; 

- гр. Варна, со „Боровец-юг“, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.5404.4763. 

- гр. Варна, со „Кочмар“, представляващ част от ПИ с 
идентификатор 10135.3523.249; 

- гр. Варна, ул. „Тихомир“ № 42. 
- гр. Варна, м „Коджа тепе“, представляващ идеални части от ПИ с 

идентификатор 10135.2051.46. 
- гр. Варна, ул. „Киро Радев“ 5 – 5А.  
 (5) – допълване на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.”, одобряване на 
пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост 
върху имоти, находящи се в: 

- гр. Варна, ул. „Мара Гидик“ № 2; 
- гр. Варна, со „Зеленика“, представляващ ПИ с идентификатор 

10135.5545.520; 
- гр. Варна, кв. „Св.Никола“ № 501, ПИ с идентификатор 

10135.2563.1919; 
- гр. Варна, со „Сотира“, ПИ с идентификатор 10135.2508.1530; 
- гр. Варна, жк „Възраждане“, ПИ с идентификатори 

10135.3511.1528, 10135.3511.1529 и 10135.3511.1417. 
(6) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 

продажба на имоти на собственици на законно построени сгради, 
находящи се в: 



- гр. Варна, ул. „Кокиче“ № 7. 
- гр. Варна, ул. „Кичево“ № 9.  
- гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев“ № 34, в полза на Дария Славчева 

Атанасова. 
- гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев“ № 34, в полза на Павлин Иванов 

Николов. 
(7) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти - общинска собственост през 2018г.“, одобряване на пазарна 
оценка и вземане на решение за  продажба на имоти на собственици на 
законно построени сгради, находящи се в: 

- община Варна, с. Тополи, ул. „Райко Панчелиев“ № 5; 
- община Варна, с. Тополи, ул. „Овчага“ № 38. 
- гр. Варна, „Вилна зона“, ул. „4-та“ № 24.  
(8) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти - общинска собственост през 2018 г.”, вземане на решение за 
учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се 
гр.Варна, жк „Чайка“ до бл. 27 в полза на Сдружение с нестопанска цел 
„Агенция за социално подпомагане - Вижън“ и имот, находящ се в гр. 
Варна, жк „Владислав Варненчик“ бл. 406, вх. 23, ет. 2, ап. 8 в полза на 
Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за психосоциална защита 
„Адаптация““. 

(9) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти - общинска собственост през 2018 г.”, даване на съгласие за 
разкриване пенсионерски клуб в недвижим имот, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Генерал Столетов“ вх. 65 и вземане на решение за учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху имота на Дирекция „Социални 
дейности“ при община Варна. 

 (10) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.” и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ № 11, в полза на Дирекция 
„Здравеопазване“ при община Варна. 

(11) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.” и вземане на 
решение за провеждане на процедура за предоставяне безвъзмездно за 
управление в полза на община Варна на част от имот публична-държавна 
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Виница“, ул. „Овеч“ № 2. 

(12) – вземане на решение за провеждане на процедура за 
предоставяне безвъзмездно за управление в полза на община Варна на 
имоти публична-държавна собственост, попадащи в обхвата на Групова 
археологическа недвижима културна ценност „Манастирски комплекс в 
м. „Караач теке““, община Варна. 



(13) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.”, одобряване на 
пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по 
чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“, ПИ с идентификатор 
10135.5401.5. 

(14) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.”, одобряване на 
пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по 
чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост 
върху имоти, находящ се в: 

- гр. Варна, со „Боровец-юг“, ПИ с идентификатори 
10135.5404.2159 и 10135.5404.9756; 

- гр. Варна, со „Кочмар“, ПИ с идентификатори 10135.3523.139 и 
10135.3523.9535. 

- гр. Варна, кв. „Изгрев“, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.2552.1383. 

(15) – предоставяне право на безвъзмездно поставяне на зарядни 
станции за електрически автомобили върху части от имоти – общинска 
собственост, в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона“. 

(16) – даване на съгласие за бракуване на ДМА /автобуси/ – 
собственост на „Градски транспорт“ ЕАД. 

(17) – одобряване на застраховател за сградата и имуществото на 
„Ученическо и столово хранене” ЕАД и „Дворец на културата и 
спорта“ ЕАД. 

(18) – вземане на решение за увеличаване капитала на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД. 

 (19) – вземане на решение за продължаване на срока на Договор за 
управление с Елица Пламенова Ботева– управител на „Обреди“ ЕООД. 

 
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“; 

Петко Бойновски – Директор на дирекция „ОСИСД“ 
 
Юлияна БОЕВА 
Така, по първа точка процедурно предложение, тъй като са на едни и 

същи основания от 1.1 до 1.18. за гласуване анблок. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да се направи едно обсъждане правите предложение като точките 

бъдат гласувани анблок, така ли да разбирам? 
 
 
 



Юлияна БОЕВА 
Да. Точно така. На комисиите са разгледани, дискутирани, задавани 

въпроси, давани отговори. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за мнения и съображения. Имате думата за мнения и 

съображения. Разбрах предложението. За дружествата, за дружествата. 
Заповядайте г-н Гуцанов. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Благодаря, г-н председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Благодаря, , но….. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Моля да видите микрофона в ляво от мен. Включил съм го, въпросът 

е, че може би е намален. Микрофонът в ляво от мен. Опитайте сега. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Надявам се, че няма да позволите подобно гласуване, тъй като това 

ще бъде пълен абсурд. Търговските дружества на Варна да бъдат 
гласувани анблок. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Всяка година.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми, г-н председател, нека да не започваме сесията по такъв 

начин. Дружества, които имат капитал милиони левове, гледани на 
комисия с много спорни показатели и в момента ние да ги гласуваме 
анблок, недейте да ставате съучастник в нещо, което не е редно. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Г-н Гуцанов, дайте конкретно предложение. Да не подлагам на 

гласуване, това ли ми казвате? 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Естествено. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Защото казвате….. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Как може въобще да се коментира да бъдат гласувани анблок 

дружествата на Варна? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Вие също много добре знаете, че при направено предложение аз съм 

длъжен да подложа на гласуване. Ако искате предложете някой от 
дружествата да бъдат извадени от анблока. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Не някои от дружествата. Всяко едно.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Става въпрос и за ДКЦ-тата. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Всяко едно от дружествата трябва да бъдат гледани поотделно. Без 

значение дали е ДКЦ, дали е „Градски транспорт“, дали е УСК, каквото 
ще да е. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Има възможност да ги обсъдим детайлно всички.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Става дума за стотици милиони левове. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Разбирам Ви. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Недейте.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Добре. Предлагате по същество обратно на това на г-жа Боева 

предложението, разбрах. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Предлагам, така както си е редно да се гледат…. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Разбрах Ви, разбрах Ви. Г-жа Гърдева, след това г-н Григоров. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Подкрепям предложението на г-жа Боева. Ние водихме доста 

сериозни дебати в комисия и г-н Гуцанов, разбира се присъстваше и г-н 
Григоров. Обсъдихме детайлно, изслушахме представителите на 
търговските дружества. Зададохме към тях въпросите си. Така че мисля, 
че изяснихме всички подробности в комисиите, където се работи. Аз 
нямам нищо против да ги обсъдим и тук, но съм за предложението да ги 
гласуваме анблок. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Г-н Григоров. Благодаря г-жо Гърдева. Г-н Григоров, заповядайте. 

Процедура…. момент. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Уважаеми колеги, гласуването анблок на търговските дружества 

според мен е абсолютно неправилен подход, защото по този начин ние 
няма да може да изразим своето отношение към хората, които се справят 
добре и респективно към хората, които не се справят добре. Тоест, ние 
своето отношение го изразяваме чрез гласуването и затова много ви моля, 
дайте да не правим това нещо. Не виждам каква е причината. Едно и също 
е основанието и да ги гласуваме дружество по дружество, както е 
залегнало в дневния ред. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Г-н Гуцанов, заповядайте. След това г-н Липчев. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Това ми прилича на…. микрофоните днес не работят, не знам по 

каква причина. Това ми прилича на едно заседание на Общинския съвет, 
когато се обсъждаше бюджета на Варна. Имахме подобна дискусия. Слава 
Богу, тогава мнозинството от политическа партия ГЕРБ и останалите 
колеги, които ги подкрепят, се съгласиха с моето мнение и направихме 
обсъждане на бюджета на Варна. В момента се прави подобен опит цялата 
общинска икономика на Варна да бъде гласувана анблок. Колеги, какво 
прикривате и ако не прикривате нищо това е необяснимо, на заседание на 
Общинския съвет да започваме с цялата икономика да бъде гласувана 
анблок. Извинявайте, но наистина има една бариера, която не трябва да 
бъде преминавана. Или се прикрива нещо, или се гледат нещата, така 
както се полага по закон. Не може едно дружество, което има капитал, 
повтарям от преди пет минути, десетки милиони и ние да го гледаме 



анблок. А те колко са? Осемнадесет дружества, ако не се лъжа ще бъдат 
гледани днес. Как е възможно такова нещо? Как въобще може да си 
позволите да предложите на Общинския съвет подобен дебат и подобна 
дискусия? Много Ви моля, г-н председател,  въобще да няма такова 
гласуване. И нека да не си позволяваме да преминаваме тази бариера на 
добри отношения в един общински съвет на втория по големина град. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Г-н Гуцанов, благодаря Ви. Само ще кажа следното: колеги, надявам 

се, че правим разграничение на темата обсъждане с темата гласуване. Г-н 
Гуцанов, аз Ви изслушах, нали, бъдете така добър да ме изслушате също и 
мен. Ако имате предложение да се гласуват поотделно, това е едно. Нека 
да не правим внушения, че някой бяга от обсъждане на отчетите. Ама 
никой не бяга. Тук става въпрос за едно гласуване. Ако имате, пак казвам, 
предложение за гласуване поотделно на всяко дружество нямам нищо 
против, ще го подложа на гласуване. Но това не означава, че няма да има 
обсъждане. Изказването Ви, г-н Гуцанов, бе в посока на това, че се бяга от 
дебат. Не е вярно. Не е вярно и това, че някой прави опити да приема 
бюджет без дебат. Дебат винаги е имало, всяка година. Кой ще го отрече, 
тука в тая зала, че не сме обсъждали бюджета? 

 
Юлияна БОЕВА 
Г-н Гуцанов, всеки може да си изкаже становището след като се 

прочетат предложенията.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Ако е…да, разбира се…ако е по отношение на отделно гласуване, да 

добре, ама дайте някакво такова предложение. Не казвайте, че някой бяга 
от дебат. Разбира се, аз съм съгласен с Вас, г-н Липчев. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Г-н председател… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Да. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Фактът, че не може да се гласува дружество за дружество, това дали 

има дебат или няма дебат, той се обезсмисля. Защото едно е да гласуваш 
за дружество, което е на печалба, което има едни показатели и с вота си да 
го подкрепиш него и ръководството на това дружество, друго е да 
гласуваш за дружество, което е с неясни резултати. А вие всичките ги 
слагате под един общ знаменател.  



Тодор БАЛАБАНОВ  
Разбрах Ви, разбрах Ви. Това предложение е изключително 

рационално. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Да. И втори път, пак ви казвам, не може общинската икономика да 

бъде гласувана по този начин. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Радвам се, че се съгласихте с мен, че говорим за гласуването 

наистина. Рационално е предложението. Г-н Липчев. Разбрах Ви…. Г-н 
Григоров. Може и да Ви плати комисионна. 

 
Юлияна БОЕВА 
В такъв случай, щом по този начин тълкувате нещата, аз не ги 

тълкувам, но ще си оттегля предложението. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Заповядайте, г-жо Боева. 
  
Юлияна БОЕВА 
Така. Точка първа.  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна приема годишния финансов 
отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на 
„Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” 
ЕООД, ЕИК 000090026, за 2017 г.  

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Иван Иванов Иванов - управител на „Диагностично - 
консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова за извършване 
на одиторски контрол на „Диагностично-консултативен център 1 „Света 
Клементина” – Варна” ЕООД за 2018 г.  
 
 



Янко СТАНЕВ 
Колеги, мнения и съображения? Тези, които са „за“ да гласуват с 

удоволствие. Режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1224-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център 1 
„Света Клементина” – Варна” ЕООД, ЕИК 000090026, за 2017 г.  

1224-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Иван Иванов Иванов - управител на „Диагностично - 
консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД за 
периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

1224-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова за извършване 
на одиторски контрол на „Диагностично-консултативен център 1 
„Света Клементина” – Варна” ЕООД за 2018 г.  

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

отсъстващи – 17, предложението се приема.* 
 
За протокола – Сали Исеин – „за“, Ганчо Ганев – „за“ 
 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря.  
 
Юлияна БОЕВА 
Следващо предложение. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна приема годишния финансов 
отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на 
„Диагностично - консултативен център „Свети Иван Рилски“ – Аспарухово 
- Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за 2017 г.    



1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Людмил Стефанов Цветков – управител на 
„Диагностично -консултативен център „Свети Иван Рилски“ – Аспарухово 
– Варна” ЕООД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, и чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД, за извършване на одиторски контрол на „Диагностично - 
консултативен център „Свети Иван Рилски“ – Аспарухово - Варна” ЕООД 
за 2018 г. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Заповядайте, господин д-р Липчев. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, имаше една сума от около 50 000 лева. 
  
Янко СТАНЕВ 
52. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Да, 52, които бяха гласувани с един аргумент, че квартал или район 

„Аспарухово“ е зона с повишен здравен риск. Тук имаше, колегите от 
„Аспарухово“, общински съветници, ги попитах дали са наясно с това 
нещо; казаха, че не са наясно. Не знам точно какви са аргументите. Аз бих 
го задал въпроса и до Националната здравноосигурителна каса, ако трябва 
и през Парламента, просто за някакви допълнителни пояснения за това 
нещо, защото от друга страна, ако това излезе в публичното пространство, 
това би отблъснало инвеститори от този квартал, че това е зона с повишен 
здравен риск и точно това какво включва: това, че може да се наводни, че 
има някакви излъчвания или не знам какво точно има предвид в случая д-р 
Цветков или там ръководството или Общинския съвет. И на какво се опира 
точно това нещо. Обясниха ми, че това било в приоритет на Общинския 
съвет да го обяви и да го гласува така. Все неща, които аз някак си не мога 
да свържа логически, ако може някой да ми даде някакви разяснения по 
темата. Вече въз основа на тия разяснения аз ще си поставя въпросите пред 
следващите институции. Благодаря ви.  

 
Янко СТАНЕВ 
Много, много… не знам кой съветник от „Аспарухово“ Ви е казал, че 

не знае. Милена Георгиева? А, Миленчето, да. Разбрах. Мога да обясня, 



мога и да Ви дам писмено. Само ще Ви дам три факта. Зона с повишен 
здравен риск изобщо не означава, че там има епидемиологични огнища 
или нещо подобно, което създава рискове от социално значими 
заболявания. Примерно, един риск е отдалечеността от лечебни заведения, 
в които се лекуват спешни състояния – наличието на Аспарухов мост. 
Втори риск е големината на обслужваната територия – район 
„Аспарухово“ е най-голям по територия, най-рядко населен. Но както 
МВР…нещо…така и общо-взето това са една серия от над 50 критерия, 
които са изброени конкретно и когато едно здравно заведение влиза в 
зоната на тези критерии има право да предложи този риск. Д-р Цветков 
много подробно в доклада си го беше написал кои са причините. Така или 
иначе обаче, тези средства и всичко останало бяха прегласувани, д-р 
Липчев, и бяха и по отношение на това, че ние всъщност вдигнахме 
капитала и това решение на практика отпадна. Но аз съм готов да седнем с 
Вас и да Ви кажа. Истината за ДКЦ „Аспарухово“ е следната: ДКЦ 
„Аспарухово“, благодарение на нелоялната конкуренция и благодарение на 
тежките условия, в които е поставено самото ДКЦ, обаче с наша помощ 
започва да балансира приходната и разходната част, като най-важното за 
нас е, че ние вече има здравната комисия и тука не виждам…а, доцент 
Цветкова, имаме по-гъвкав подход към ДКЦ „Аспарухово“. Вече ДКЦ-то 
няма да бъде задължителна форма, ако видим, че ДКЦ-то, /то се е 
стабилизирало в момента/, можем да го направим медицински център. 
Тези дебати ги водихме няколко пъти по време на комисиите. За да не 
вземам пак думата, ще кажа и по отношение на другите търговски 
дружества, моделът е, че приватизацията и национализацията са две страни 
на един и същи процес. Много ми е интересно как идеологически левите 
казват, че национализираме, а десните казват, че приватизираме. Не, това е 
един и същи икономически процес. Същото е по отношение на ДКЦ-то. 
Тоест, една услуга д-р Цветков направи с този анализ на ДКЦ 
„Аспарухово“, само че тя отпадна след това, когато взехме решение за 
увеличаване на капитала. Има условия, в които обслужването на 
гражданите по отношение на определени състояния е сложно. Вижте, 
представете си….да, разбрахме…. „Ракитника“ трябва да отиде инфаркта в 
Терапевтична болница - 27 километра. Мостът в това време…., имаме 
проблем като произшествие. Нали, това е част от тези неща. Аз не говоря 
за стратегическите неща, които няма как да обсъждаме тук, нали, и не са и 
наша работа вече, защото не познавам военните среди.….като човек от 
„Аспарухово“, там живея. За едно ужилване, Петьо, се принуждавам аз да 
бия урбазона, защото просто нямаше спешен кабинет и ако не бяхме дали 
спешен кабинет…. Да, ама човекът познава мен. Ами ако не познава никой 
трябва да отиде до центъра на града. Представи си, че има проблем. Не, не, 
няма, няма спешен кабинет. Онкото никой не отива, оттатъка няма. Сега, 
да не влизам в дебати за „Аспарухово“…. Добре, ще Ви ги дам писмено, 



значи направо ще ви дам цялата нормативна база. И аз като Вас бях 
учуден, че съществуват. Мислех, че ги няма – има ги. Благодаря. Други 
въпроси? Изказвания? Г-жа Гърдева, заповядайте. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
….да помоля председателстващ и колегите да не влизате в диалогов 

режим, а да работим по същество, както ни е Правилника.  
 
Янко СТАНЕВ 
Добре. Гласуване по въпроса. Моля, колеги, тези които са „за“, 

въобще по принцип, гласувайте с удоволствие за стабилизираното ДКЦ 
„Аспарухово“, дай Боже. Като намерим 200 хиляди за ремонт и ще стане 
работата. Петьо, ние общинските съветници от „Аспарухово“ участваме 
даже с доброволен труд в част от ремонтите. Следващия път ще те 
извикаме, с мистерийката да почваме. 

 
1225-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център Свети 
Иван Рилски – Аспарухово - Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за 2017 г.    

1225-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Людмил Стефанов Цветков – управител на 
„Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски – 
Аспарухово - Варна” ЕООД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

1225-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, и чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД, за извършване на одиторски контрол на „Диагностично - 
консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово - Варна” 
ЕООД за 2018 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря ви, колеги. Г-жа Боева. 
 
 



Юлияна БОЕВА 
Следваща точка. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна приема годишния финансов 
отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на 
„Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД, ЕИК 813154554, 
за 2017 г. 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева – управител на 
„Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Диагностично консултативен център 3 – 
Варна” ЕООД Адриана Владимирова Мавродинова за периода от 
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване 
на одиторски контрол на „Диагностично консултативен център 3 – Варна” 
ЕООД за 2018 г. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване. 
 
1226-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично консултативен център 3 – 
Варна” ЕООД, ЕИК 813154554, за 2017 г. 

1226-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева – управител на 
„Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  



1226-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Диагностично консултативен център 3 – 
Варна” ЕООД Адриана Владимирова Мавродинова за периода от 
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

1226-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване 
на одиторски контрол на „Диагностично консултативен център 3 – 
Варна” ЕООД за 2018 г. 

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

отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря ви, колеги. 
 
Юлияна БОЕВА 
Следваща точка. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов 
отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на 
„Диагностично - консултативен център 4 - Варна” ЕООД, ЕИК 813116984, 
за 2017 г. 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Соня Георгиева Цекова – управител на „Диагностично - 
консултативен център 4 - Варна” ЕООД, за периода от 01.01.2017 г. до 
31.12.2017 г.  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Диагностично - консултативен център 4 - 
Варна” ЕООД проф.д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.н. за периода 
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 



ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване 
на одиторски контрол на „Диагностично - консултативен център 4 - Варна” 
ЕООД за 2018 г.  

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Гласуване, колеги. 
 
1227-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център 4 - 
Варна” ЕООД, ЕИК 813116984, за 2017 г. 

1227-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Соня Георгиева Цекова – управител на „Диагностично 
- консултативен център 4 - Варна” ЕООД, за периода от 01.01.2017 г. до 
31.12.2017 г.  

1227-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Диагностично - консултативен център 4 - 
Варна” ЕООД проф.д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.н. за периода 
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

1227-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване 
на одиторски контрол на „Диагностично - консултативен център 4 - 
Варна” ЕООД за 2018 г.  
 

Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 14, предложението се приема.* 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. 
 
Юлияна БОЕВА 
Следваща точка. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от 



Търговския закон, Общински съвет - Варна приема годишния финансов 
отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на 
„Диагностично - консултативен център V „Света Екатерина“ - Варна” 
ЕООД, ЕИК 813152934, за 2017 г. 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация , чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Галинка Иванова Павлова - управител на 
„Диагностично - консултативен център V „Света Екатерина“ - Варна” 
ЕООД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет - Варна избира Светослав Петров Станиславов – 
регистриран одитор, управител на „Ай Си Ара” ЕООД, за извършване на 
одиторски контрол на „Диагностично - консултативен център V „Света 
Екатерина“ - Варна” ЕООД за 2018 г.  

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване. 
 
1228-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център V Света 
Екатерина“ - Варна” ЕООД, ЕИК 813152934, за 2017 г. 

1228-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация , чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Галинка Иванова Павлова – управител на 
„Диагностично - консултативен център V Света Екатерина“ - Варна” 
ЕООД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

1228-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов – 
регистриран одитор, управител на „Ай Си Ара” ЕООД, за извършване на 
одиторски контрол на „Диагностично - консултативен център V Света 
Екатерина“ - Варна” ЕООД за 2018 г. 

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

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Заповядайте, г-жо Боева. 
 
Юлияна БОЕВА  
Следваща точка. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна приема годишния финансов 
отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на 
„Диагностично - консултативен център “Чайка”” ЕООД, ЕИК 103514755, 
за 2017 г.  

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Александра Василева Манушева – управител на 
„Диагностично - консултативен център “Чайка”” ЕООД за периода от 
01.01.2017 г. до 07.12.2017 г.  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Румен Илиев Димов изпълняващ длъжността управител 
на „Диагностично - консултативен център “Чайка”” ЕООД за периода от 
07.12.2017 до 31.12.2017 г.  

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Диагностично - консултативен център 
“Чайка”” ЕООД доц. Диана Станчева Димитрова, д.пс., за периода от 
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване 
на одиторски контрол на „Диагностично - консултативен център “Чайка”” 
ЕООД за 2018 г.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 
1229-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 



годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център 
“Чайка”” ЕООД, ЕИК 103514755, за 2017 г.  

1229-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Александра Василева Манушева – управител на 
„Диагностично - консултативен център “Чайка”” ЕООД за периода от 
01.01.2017 г. до 07.12.2017 г.  

1229-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Румен Илиев Димов изпълняващ длъжността 
управител на „Диагностично - консултативен център “Чайка”” ЕООД 
за периода от 07.12.2017 до 31.12.2017 г.  

1229-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Диагностично - консултативен център 
“Чайка”” ЕООД доц. Диана Станчева Димитрова, д.пс., за периода от 
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

1229-2-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване 
на одиторски контрол на „Диагностично - консултативен център 
“Чайка”” ЕООД за 2018 г.  

 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
За протокола – Кирил Георгиев „за“ 
 
Юлияна БОЕВА  
Следваща точка. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов 
отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на 
„Дентален център І – Варна” ЕООД, ЕИК 000090186, за 2017 г.  

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка 



с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Славка Стефанова Даковска – управител на „Дентален 
център І – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Дентален център І - Варна” ЕООД – Николай 
Иванов Петков за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 146, ал. 3 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Илия Неделчев Илиев – 
управител на „Приморска одиторска компания” ООД, за извършване на 
одиторски контрол на „Дентален център І – Варна” ЕООД за 2018 г.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ  
Мнения и съображения имате ли? Режим на гласуване. 
 
1230-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Дентален център І Варна” ЕООД, ЕИК 
000090186, за 2017 г.  

1230-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка 
с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Славка Стефанова Даковска – управител на „Дентален 
център І Варна” ЕООД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

1230-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Дентален център І Варна” ЕООД – 
Николай Иванов Петков за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

1230-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 146, ал. 3 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Илия Неделчев Илиев – 
управител на „Приморска одиторска компания” ООД, за извършване на 
одиторски контрол на „Дентален център І Варна” ЕООД за 2018 г.  

 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 



За протокола – Григор Григоров „за“ 
 
Юлияна БОЕВА  
Следваща точка. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов 
отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
Д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, ЕИК 000090154, за 2017 г.  

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност проф. д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м. – управител на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
Д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2017 г. до 
31.12.2017 г.  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Цветомира Бойкова Радева – 
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
Д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за 2018 г.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ  
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 
1231-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Специализирана болница за активно лечение 
на онкологични заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД, ЕИК 000090154, за 2017 г.  

1231-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност проф. д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м. – управител на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  



1231-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Цветомира Бойкова Радева – 
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за 2018 г.  

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

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА  
Следваща точка. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна приема годишния финансов 
отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” 
ЕООД, ЕИК 000091879, за 2017 г.  

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Руслан Здравков Тошев – управител на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” 
ЕООД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна” ЕООД – Николай Желязков Недялков за периода 
от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Пенка Кирилова Жекова – 
регистриран одитор за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” 
ЕООД за 2018 г.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Не виждам мнения и съображения, колеги. Дебатът е тежък, както 

виждаме до тук. Режим на гласуване. 
 



1232-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна” ЕООД, ЕИК 000091879, за 2017 г.  

1232-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Руслан Здравков Тошев – управител на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – 
Варна” ЕООД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

1232-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Специализирана болница по очни болести 
за активно лечение – Варна” ЕООД – Николай Желязков Недялков за 
периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

1232-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Пенка Кирилова Жекова – 
регистриран одитор за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – 
Варна” ЕООД за 2018 г.  

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

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА  
Следваща точка. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна приема годишния финансов 
отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на 
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” 
ЕООД, ЕИК 000090161, за 2017 г.  

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Христо Вълев Кьосев – управител на „Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД за периода 
от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  



2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов – 
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на „Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД за 2018 г.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 
1233-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина 1 – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161, за 2017 г.  

1233-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Христо Вълев Кьосев – управител на „Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД за 
периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

1233-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов – 
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – 
Варна” ЕООД за 2018 г.  

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

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА  
Следваща точка. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от 
Търговския закон, 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 Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, ЕИК 000090065, за 
2017 г.  

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 



чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност проф. д-р Емил Георгиев Ковачев д.м.н. – управител на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, за периода от 
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” 
ЕООД – проф. д-р Стефан Иванов Тодоров д.м.н. за периода от 01.01.2017 
г. до 31.12.2017 г.  

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска – 
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД за 2018 г.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ  
Мнения и съображения, колеги. Не виждам.  Режим на гласуване. 
 
1234-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, 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 Димитър Стаматов – 
Варна” ЕООД, ЕИК 000090065, за 2017 г.  

1234-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност проф. д-р Емил Георгиев Ковачев д.м.н. – управител на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, за периода от 
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

1234-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – 



Варна” ЕООД – проф. д-р Стефан Иванов Тодоров д.м.н. за периода от 
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

1234-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска – 
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД за 2018 г.  

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

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Ей до тук спокойно анблок можеше да се гледат. Нито едно 

изказване, нито един „против“ и „въздържал се“. Поне до тук. А, то е по 
предварителен сценарий, аз забравих.  

 
Юлияна БОЕВА  
Следваща точка. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов 
отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на 
„Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281 за 2017 г.  

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност управителя на „Жилфонд“ ЕООД инж. Ясен Станчев 
Везиров за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира доц. Цвета Галилей Боцановска – 
управител на „АНТАРЕС” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
„Жилфонд“ ЕООД за 2018 г.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Г-н Гуцанов, заповядайте, след това г-н Атанасов, след това г-н 

Григоров. И нека дебатът да започне сега.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Благодаря. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Заповядайте. Само за секунда спрях микрофона. Извинявам се, за да 

не бръмчи. Ако има проблем с микрофона, моля да го смените, за да не 
нарушаваме темпото на работа. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Мисля, че сега е добре. Уважаеми колеги, аз не взех отношение по 

лечебните заведения. Не че няма какво да се каже и какво да се обсъжда, 
не че са в цветущо състояние или в това, в което всеки от нас иска да ги 
види, но така или иначе са с резултати, които през последните вече 10-15 
години са много близки и трудно може при това състояние на 
здравеопазването и в страната, и във финансовите възможности на 
общината да се направи някакъв качествен скок, но няма влошаване на 
техните резултати и финансови и няма влошаване на качеството на 
услугите. Независимо от различните спорове, които е имало и около ДКЦ 
„Чайка“ и около АГ болница и около Очна болница. Така или иначе се 
вижда едно нормално средно състояние на тях. Това беше причината да не 
взема отношение, а не че няма какво да се каже, не че няма на кого и как да 
се извиняваме относно остаряването на определени директори от 
здравните заведения. За „Жилфонд“ – смятам, че трябва да се вземе 
следното решение не на тази сесия, коментирахме го и в комисия. Но го 
поставям, за да може наистина да се подходи сериозно по темата 
„Жилфонд“. Или това дружество да бъде закрито или в него да се направи 
така, че да се внесе дейност. Имаме и закона Инхаус, имаме ясни 
виждания, че общината може пряко да възлага на „Жилфонд“ много от 
своите дейности. И от там да спестява средства. И за поддържането на 
детските площадки. И за ремонт на общински жилища. И за ремонт на 
общинска собственост, училища, детски градини и т.н. Тоест, трябва да се 
вземе следното решение – или това дружество съществува и му се възлага 
дейност и то върши такава дейност и спестява средства на общината, 
защото така съм сигурен, че то ще бъде по-ефективно от това, което се 
извършва в момента, или да седи в това латентно състояние – не е добро 
решение. Това не е проблем, който да седи от това ръководство, от тази 
година или от миналата година. Но действително трябва да се вземе 
решение. Аз съм за това да бъде вкарана дейност в общинското дружество 
и то да заработи така, както е било и преди години, но да не го държим в 
това състояние, в което се намира в момента. Благодаря. И господинн 
председател, предлагам действително на комисия, следваща или  по-
следваща да се разгледа този въпрос и да се реши. Моето предложение е да 
се възстанови дружеството и да бъде вкарана в него. Това ще пледирам и 
на заседанието на комисията. Но нека след една година да не го отчитаме 
пак в това състояние.  



Тодор БАЛАБАНОВ  
Напълно съм съгласен с Вас, г-н Гуцанов. 
 
Юлияна БОЕВА  
Ако си спомняте, възложихме на г-н Везиров да представи проект за 

дейност, каквато би могъл да извършва. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Г-н Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, и на самата комисия 

настина имаше изказвания в тази посока. Инженер Везиров пое 
ангажимента да представи някакъв доклад и своето виждане по отношение 
на това как вижда развитието на това дружество. Всички осъзнаваме, че 
ако му се възложи дейност и започне да работи, трябва да бъде закупена 
техника, която ще бъде на доста висока стойност и наистина, ако ще 
правим така, всички трябва да са наясно, че трябва да се инвестират доста 
пари в закупуването на техника, с която ще им възлагаме после 
изпълнението на тези поръчки, евентуално. Но преди всичко, и на 
комисията пак се връщам, инженер Везиров пое ангажимента да направи 
една визия и да я представи на комисията, за да може да видим от тук 
нататък какво правим с него. И ако той е готов, аз не го виждам, поне аз в 
залата…ако той е готов в най-кратки срокове това нещо да бъде направено, 
за да може да се направи разчет какви ще бъдат средствата и дали ще бъдат 
отпуснати и какво ще бъде развитието на това дружество. Благодаря. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ  
Г-н Григоров. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Ами колегите бяха достатъчно изчерпателни, няма какво да кажа 

повече по темата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Само искам да кажа, че техника може да се взема и на лизинг и т.н., 

ако има една добра бизнес-програма…. 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Този дебат на комисия ще го проведем. Така че, просто колегата 

Гуцанов, мисля че беше тръгнал по това време от заседанието и …. бяхте 
ли? Да, ок. Ако няма други мнения и съображения, колеги, подлагам на 
гласуване изчетеното от председателя на комисията предложение. 

 
1235-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281 за 2017 г.  

1235-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност управителя на „Жилфонд“ ЕООД инж. Ясен Станчев 
Везиров за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

1235-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира доц. Цвета Галилей Боцановска – 
управител на „АНТАРЕС” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
„Жилфонд“ ЕООД за 2018 г.  

 
Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
За протокола – Борислав Гуцанов и Григор Григоров – „за“. 
 
Юлияна БОЕВА  
Следваща точка. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 221, т. 7 във връзка с чл. 232а от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, 
заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на „Пазари” 
ЕАД, ЕИК 148089508, за 2017 г.  

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД в състав: Петър Димитров 
Димитров, Недко Николаев Радев и Александра Велиславова Велкова за 
периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 



закон, Общински съвет – Варна избира „Експерт – М – Одит” ООД, за 
извършване на одиторски контрол на „Пазари” ЕАД за 2018 г.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ  
Заявка за изказване от г-н Гуцанов, заповядайте.  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Не виждам ръководството на „Пазари“, за разлика от ръководството 

на „Градски транспорт“ и част от синдикатите на „Градски транспорт“, или 
служители. Аз ще обърна внимание на няколко факта. Направих своето 
изложение относно здравните заведения преди пет минути. Коренно 
различно е състоянието с част от общинските фирми, да не кажа с почти 
всички общински фирми. Фирма „Пазари“ сме свикнали през последните 
повече от 10 години, като 2009 г. е на печалба малко над 1 млн. лева, след 
което да бъде на печалба между 750 и 800 хиляди лева. В момента 
печалбата е 112 000 лева. Тоест, средното намаляване е около 7 пъти. 
Седем  пъти. Спрямо 2016 г., когато имаше едно провизиране за почти 300 
хиляди направено счетоводно, печалбата е 387 хиляди лева. Намаляването 
също е три пъти и половина. Тоест, вижда се една трайна тенденция за 
намаляване с около 300 хиляди лева през последните две години. Тъй като 
се коментира, че има три пазарни площадки, които са били унищожени, 
поради големите проекти и абсолютно правилно, че тези проекти са 
жизнено важни за града - няма две мнения по въпроса и че те са причината 
за състоянието на приходната част и печалбите на фирма „Пазари“. Само 
че, когато се влезе вътре в отчета, се вижда, че 85 хиляди лева са 
намалелите приходи от трите пазарни площадки. Само! А общо 
намалените приходи са с 300 хиляди лева. Тоест, има от други места, 
където са намалели приходите на „Пазари“. Втори път, надявам се, че няма 
общински съветник, който да не знае, че трите пазарни площадки бяха на 
загуба. Винаги са били на загуба. Но дори да ги приемем, че са били на 
около нулата, виждате какви са финансовите разчети спрямо тях. Тоест, 
какво се получава? И откъде е тази тенденция на по 300 хиляди на година 
намаляване? Имаше още една теза, която се изказа, че е имало несъбрани 
приходи в размер на малко по-малко от 200 хиляди. Само че, когато се 
върнете назад в балансите и отчетите и в приетите от Общински съвет 
доклади се вижда, че те са били максимум 2015 г. под 80 хиляди лева. След 
което, падат още надолу. Сега се вдигат малко нагоре. Тоест, и това не е 
причина. Нека да търсим къде са причините за това трайно намаляване на 
резултатите на една от основните фирми на община Варна, от която 
общината взема сериозен дивидент всяка една от годините. Тезата, че по 
сметките има повече пари, също не издържа, поради една много проста 
причина, че вътре са вкарани парите, които са на тримесечните депозити, 
което също е счетоводна хватка. Аз смятам, че тази промяна, която се 



направи не е за добро на фирма „Пазари“. Не искам да влизам в детайлите 
за асфалтирането на паркинга и че отчетената цена – около 300 хиляди 
лева за по-малко от…по памет говоря 2 900 кв. м., а след това се отчетоха 
още 50 хиляди лева допълнително, тоест 350 хиляди лева, може сами да 
сметнете, че излизат повече от 100 лева на квадратен метър – едно 
завишаване с около 30 %. Също. Ако данните са верни, които се изнасят. 
Аз говоря само на базата на информация и данни, които са изкарани. Аз 
смятам, че при всички тези резултати, трайни вече две години е ясно, че 
има или некомпетентност при управлението на „Пазари“, или злоупотреби 
на „Пазари“ или съчетание между двете. Но и в двата варианта, мисля че 
единственото решение, което може да бъде взето от принципала 
Общинският съвет е промяна в ръководството на фирма „Пазари“. И аз 
пледирам политическото ръководство на Общинския съвет и мнозинството 
на ГЕРБ това нещо да го направят по възможно най-бързия начин, ако не 
искат на следващото заседание, когато се отчитат резултатите на фирма 
„Пазари“ да се окаже, че тя вече е на минус.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Времето изтече, само да кажа.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
С това приключих. Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Гуцанов. Г-жо Гърдева, след това г-н Григоров – 

заявка, въпреки че г-н Григоров беше на нисък старт. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, лошото на цифрите е, че могат да се четат и от 

ляво на дясно и от дясно на ляво. Така че, цифрите, които г-н Гуцанов чете, 
както му е удобно, всъщност говорят нещо съвсем различно. През 2017 г. 
общинското дружество „Пазари“ завършва с 2 милиона и….само точната 
цифра да не я изпусна съм си я отбелязала… 2 638 000 наличен капитал, а 
2015 г. е завършило с 1 489 000 наличен капитал. Така, да не говорим за 
факта, че бяха спрени разсрочванията на задължения към определени 
търговци, които при поемане на ръководството от сегашното ръководство 
са стигали до 20 хиляди на човек, нали, не знам как се е работило, не знам 
кой е имал интереси да не се събират вземанията. Разбира се, че се налага, 
тези вземания, които са несъбираеми да бъдат отчислени. Разбира се, че 
тук говорим и за така нареченото счетоводно доизхабяване или 
амортизация на обектите, които бяха на пазарите, които се наложи да 
бъдат махнати. Така че, счетоводното, нали, финансовото състояние на 
дружеството, на „Пазари“ е достатъчно стабилно. През март 2016 г. 



настоящото ръководство пое „Пазари“ и завари „Пазари“ с доста сериозни 
несъбираеми вземания. От 2016 г. до сега, аз мислех да не говоря и в тази 
посока, но пък това е изключително важно за гражданите на Варна и за 
гостите на града ни, защото много зависи как изглежда и пазара и как 
функционира той. Новото ръководство на „Пазари“ не само смениха ония 
обектчета до Катедралата /дето си спомняте какво беше и който дойде като 
турист какво виждаше/. Направиха и паркинга, направиха и 
ледогенератори на рибната борса. Всичките обекти бяха ремонтирани, 
всеки е чел отчета. Значи, аз моля, когато говорим в тази насока да бъдем 
коректни, да видим какво е свършено и не просто да искаме оставката на 
ръководството на едно дружество, което работи и което се опитва да 
въдвори ред след хаоса, който е бил преди това, а да гледаме обективно на 
нещата. Защото много лесно могат да се искат оставки на ръководства. 
Така че ви призовавам да гласуваме освобождаването…приемането нали 
на отчета на „Пазари“ и освобождаването на ръководството от отговорност 
и да спрем наистина с такива едни четения от ляво на дясно, от дясно на 
ляво на цифрите. Не е коректно. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, видях г-н Гуцанов, заповядайте за реплика. Г-н Григоров, 

продължавате на стенд бай. И ще имате последната дума. 
 

Борислав ГУЦАНОВ 
Една много, много стара приказка, която е тотално амортизирана, но 

все пак „когато цифрите говорят и Боговете мълчат“. Не могат цифрите да 
бъдат четени от дясно на ляво и от ляво на дясно, това не е литература. 112 
хиляди е отчетената печалба и няма какво да коментираме повече. Това е 
положението. А дали са вкарани вътре депозитите на трите месеца, аз го 
казах пределно ясно и те винаги са били вътре и никога не са се отчитали 
като печалба, така че много ви моля, когато се говори за счетоводство да се 
запознаем как се четат документите и тогава да коментираме, един път. 
Втори път, моля ви се не се оправдавайте. Това е характерна черта на една 
политическа партия. Вие сте взели управлението на града от месец март, 
31-ви, 2010 г. с арест в общината. След което, имате от две години 
управление на фирма „Пазари“. Когато тя се е поела, задълженията са били 
77 хиляди лева по памет. Мога да греша с някакви минимални цифри. Това 
са несъбираемите. И аз не го казвам с лошо. Не коментирам кой какъв е, на 
кого е роднина и т.н. Казвам го по най-добронамерения начин, защото 
математиката е безспорна. За две години вие имате намаляване два пъти с 
по 300 хиляди лева – говоря грубо. И ако тази тенденция не бъде 
прекъсната… това дружество не е нито мое, нито ваше, нито на който и да 
е от община Варна и от Общинския съвет, а е на града ни. Няма да доведе 
до добър финал и пак казвам правя го най-добронамерено - да се вземат 



мерки в дружеството. Не обсъждам графа по графа къде и как отиват 
парите, защото и това е видно. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Гуцанов. Дуплика. Стенд бай, стенд бай. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Разбира се, че това дружество е на града ни. И ние като добри 

стопани трябва да погледнем разликата. Значи, в момента в дружеството 
има с 1 200 000 повече налични средства. Извинявайте, колеги, 1 200 000 
повече налични средства! Така,…. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Гуцанов, моля нека да не прекъсваме… 
 
Марица ГЪРДЕВА 
… хайде да прекратим с това нещо. Фактите са такива. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Григоров…още малко и ще кажа „алелуя“. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Аз няма да излизам отпред. Само ще кажа, нали, че цифрите 

наистина не могат да се четат от ляво на дясно. Аз смятам, че дружеството 
не е в това апокалиптично състояние, което казва г-н Гуцанов. Приходите 
от продажби са на обичайните нива. Ясно е, че има някакви отписвания на 
вземания и респективно амортизационни отчисления и т.н., но така или 
иначе приходите преди всички тези истории са наред. Но искам да споделя 
нещо друго, което мен ме притеснява и смятам, че можи би тези 300 
хиляди, които търси г-н Гуцанов, част от тях се намират там. 
Коментирахме фактът, че три от пазарните площадки са ликвидирани, 
което в превод значи, че би трябвало и някаква част, пропорционална на 
тях от разходите за охрана и почистване да бъдат редуцирани. В интерес на 
истината от отчетите забелязваме, че редукцията в тази посока е само с 
около 2 000 лева по двете пера, което нали, така ме навежда на мисълта, че 
може би през тази година трябва да бъдат намалени тези разходи и тогава 
печалбата ще дойде на обичайните си нива. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не виждам други заявки за изказвания. Подлагам на гласуване 

изчетените от председателя на комисията предложения. 
 



1236-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7 във връзка с чл. 
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Пазари” ЕАД, ЕИК 148089508, за 2017 г.  

1236-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД в състав: Петър Димитров 
Димитров, Недко Николаев Радев и Александра Велиславова Велкова за 
периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

1236-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира „Експерт – М – Одит” ООД, за 
извършване на одиторски контрол на „Пазари” ЕАД за 2018 г.  

 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 1; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Боева, заповядайте. 
 
Юлияна БОЕВА  
Следваща точка. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 221, т. 7 във връзка с чл. 232а от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, 
заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на „Градски 
транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668, за 2017 г.  

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД в състав: Злати 
Петров Златев, Тодор Георгиев Докимов, Жельо Петров Алексиев за 
периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 
г.” ООД, за извършване на одиторски контрол на „Градски транспорт” 
ЕАД за 2018 г.  
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Г-н Гуцанов, заповядайте. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Тук вече не знаеш откъде да започнеш. От интегрирания градски 

транспорт ли, от обществените поръчки ли? Тук можеш от ляво на дясно, 
от дясно на ляво и от средата. Чета с ….чета на независимия одитор 
доклада. Едно изречение. И мисля, че само с това можем да приключим 
дискусията. Обръщам внимание на приложение 9 от финансовия отчет, в 
който се посочва, че през 2017 г. дружеството е реализирало загуба от 
дейността си в размер на 2 887 000 лева. През 2016 г. – 1 844 000 лева. 
Текущите пасиви превишават текущите активи към 31.12.2017 г. с 
9 122 000 лева и към 31.12.2016 г. с 8 417 000 лева. Тези обстоятелства са 
индикатор, че е налице съществена несигурност, която би могла да породи 
съществени съмнения относно способността на дружеството да продължи 
да функционира като действащо предприятие. Казано с други думи – това 
дружество е в несъстоятелност. И ако трябва да се следва Търговският 
закон е трябвало да бъдат подадени документите за неговата 
несъстоятелност. Аз не казвам, че трябва да се направи. Но трябва да се 
вземат наистина спешни мерки, а не три години да говорим едно и също 
нещо и никой да не отреагира. Имаме четири запора, за които аз знам. Не 
коментирах тези запори близо една година. Точно, за да се даде 
възможност на ръководството на Общинския съвет и на ръководството на 
фирмата „Градски транспорт“ да вземат адекватни мерки. Но няма такива. 
Напротив. Проблемът става по-сериозен и по-сериозен. И пак казвам, това 
е видно дори от доклада, който така или иначе се съгласува с вас, така или 
иначе се стреми винаги да бъде малко по-нормален. Имаме запор за халето, 
имаме запор по памет от 1 юни сега за 1 230 000 от НАП-София, тъй като 
сте големи данъкоплатци. Има запор, има задължения в 2 520 000 към 
фирма „Сакса“. Не знам кой ви зарежда в момента горивата и как го 
правите и как се случва това нещо, защото при една проверка ще се 
докаже, че „Сакса“ предполагам вече ни ви зарежда, а по друг начин стават 
зарежданията, което също е наказуемо. Вече говоря само за наказуеми 
неща. Има запор на 10 автобуса от новите. „Инсел“ Русе също има запор. 
От близо една година се плащат заплатите в плик, защото нямате друг път, 
по който да вървите. Така е. Приходите от около 65 000 на ден са намалели 
на около 50 000 по информацията, с която се разполага. От там най-
вероятно ви идват и загубите. За запорите не вярвам да греша. Или ако 
греша, греша в много малки детайли. Фирмата „Транстриумф“ на частния 
превозвач, която имаше 50 % от линиите беше на печалба, вие бяхте на 
загуба. Как става това нещо? В едно и също време, при една и съща цена на 
билета, нали така? Как се случва това? Вие вземате линиите и останалите 
50 % и продължавате да трупате загуби. По информация, която разполагам 



е минус 5 милиона и половина за първото шестмесечие. Не вярвам да ме 
опровергаете. Не говоря за десетина процента да има някаква разлика в 
информацията, с която разполагам, защото и добре се стремите да 
покривате нещата, да не изтече информация, така е. Само, че пак ви 
казвам, една година никой не каза дума по този въпрос. Точно, за да имате 
време да се оправите. Няма да коментирам и кое е заложена за петте 
милиона кредит. Как може преди 2010 г. да се взема кредит за един милион 
и срещу него да седят 20 автобуса, които се купуват и нищо друго да няма 
като залог, а в момента срещу 5 милиона да е заложено цялото дружество. 
Така ли е или не е така? Ако е така кажете го. Защото, ако е така, в една 
следваща процедура това дружество ще бъде друга собственост. Ако 
искате мога да ви го разиграя сценария, но предполагам и вие го знаете 
какво може да се случи, защото сте подписвали банковите договори и 
знаете какво пише в тях. Как може, когато държавата, казвам относително 
държавата, с огромното съдействие на няколко общински съвета, на този 
кмет, на предходния кмет да се направи така, че да пристигнат новите 
автобуси, новите тролей, което е огромно постижение за Варна, да се 
направят асфалтиранията и на част от улиците, които са по проекта…знам 
г-н председател, че изтича времето… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, само да напомня, нищо повече. 
 
Борислав ГУЦАНОВ  
….и въпреки всичко вие да продължавате да трупате фантастични 

загуби. Няма да коментирам колко юрисконсулта имате. И когато се 
правят обществените поръчки ползвате ли друг човек, дама, която се 
появява често на много места? Няма да го споменавам все още и това 
нещо, ще изчакам време. Необходими ли са тези юристи? Сигурно да, но 
защо друг ги прави тогава поръчките? Колеги, казвам го с най-голяма 
загриженост. Имал съм разговор по отделно с колеги. Казвам го, защото 
наистина, ако продължим по този път това дружество няма никакъв шанс, 
но лошото е, че то ще се отрази пагубно върху града ни. Моля ви като 
ръководство на Общинския съвет, политическо, направете нужните 
промени. Не говоря за наказателната отговорност, която вече тези хора я 
носят. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Понеже на няколко пъти споменавате политическо ръководство, не 

знам мен ли имате предвид конкретно. Политическо ръководство на 
Общинския съвет не знам да има. Ако имате предвид мен, нали, кажете 
направо, че се обръщате към мен, за да мога да си използвам правото, 
съответно да си направя изказване. 



Борислав ГУЦАНОВ 
Вие сте пръв между равни, г-н председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точно така, да. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Политическо ръководство на един парламент, на един общински 

съвет е мнозинството и политическото ръководство, което е на това 
мнозинство. Мисля, че е безсмислено в момента да влизаме в имена. 
Достатъчно съм дискретен и коректен. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така и не разбрах, но явно не става въпрос за мен. Благодаря Ви. 

Няма да правя изказване. Вземете кажете, че да може да си упражним 
правото да се изказваме. Г-жа Гърдева има заявка за изказване, след 
това…реплика извинявам се, да точно така, след това г-н Андонов. Аз се 
обърках вече.  

 
Марица ГЪРДЕВА 
Нещо не съм ти симпатична. Никой не спори, че не е добро 

финансовото състояние на дружеството и това е това, защото ние колеги, 
възложихме на това дружество една много сериозна социална функция. И 
колега Гуцанов, ако… аз още един път ще повторя това, което казах на 
комисията, че за да се подобри състоянието на едно дружество, в което се 
увеличават разходите и то най-вече за работна заплата, защото така или 
иначе не можем да оставим работещите хора там, при вдигането на 
стандарта на живота, без заплати, би трябвало да се увеличи и приходната 
му част. През … доколкото си спомням през 2007 г. Вие, с тогавашния 
кмет, подкрепян от Вас, го направихте като свикахте една 
пресконференция, на която обявихте, че вдигате цената на билета за 
градския транспорт близо 50 %. Само че, ние не го правим спрямо 
гражданите на Варна. Напротив, „Градски транспорт“ изпълнява 
социалната си функция и във варианта с безплатните карти за инвалиди, за 
пенсионери – намаленията. Ето, сега имат и карти за трета линия за 
пенсионерите, които…. Това е социална функция, която ние им възлагаме. 
За учениците…. Така че, предложете, ако искате да вдигнете цената на 
билета, и ако това е вашето предложение, защото по друг начин не може да 
се увеличи приходната част, предложете го и ще го обсъдим в комисия. 
Това е варианта. Но трябва да оценим това, което ние като принципал сме 
възложили на дружеството - да изпълнява социална функция. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Гуцанов… ами нищо не е излязло. Заповядайте. Няма нищо… 

системата …., ок. 
 

Борислав ГУЦАНОВ 
Натиснах я, може би не се получило. Г-жо Гърдева, живота на 

общината и града не започва с Вас и с ГЕРБ. Имам чувството, че си го 
мислите, защото безплатните карти за пенсионери за две линии са много 
преди да я има политическа партия ГЕРБ. Безплатните карти за ученици, за 
хората с увреждания са много преди вие да влезете в Общинския съвет. 
Населението на града остава едно и също. Само искам да ви покажа 
следното нещо – не е нормално, още веднъж го повтарям частният 
превозвач да бъде на печалба, а общинският да е на загуба. Не е нормално, 
когато разделите линиите на ден, които изпълняват автобусите – около три 
хиляди ли са, господин изпълнителен директор? На ден? Не, не, курсовете? 
Три хиляди са. Точно така. Малко над три хиляди. Когато ги разделите на 
прихода ви на ден, виждате ли колко ви се получава? Сметнете ги да 
видите. И вижте каква оттечка имате. И пак казвам все още не засягам 
въпроса с обществените поръчки. Ще изчакам известно време него да го 
коментирам. Затова, моля ви да престанем този дебат, а право на кмета е да 
вдига цената на билета, между другото. Вие го знаете, г-н председател, 
това е по закон. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще отговоря. Законът не предвижда правомощия нито за кмета, нито 

за общинския съвет да повишава цената на билета, нали и да я намалява. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Освен това, аз не смята, че има основание да се вдига цената на 

билета, напротив. Тя е съвсем нормална да бъде такава каквато е в 
момента. На друго място са причините за това, което се случва. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да не влизаме в диалогов режим. Г-н Андонов, заявка за 

изказване. 
 

Мартин АНДОНОВ 
Уважаеми колеги, и аз да започна с малко цифри. Всъщност 

дружеството изпълнява 100 % превоз на всички линии от 2016 г., което 
налага увеличаването в частта на някои разходи, като от 2015 г. 
осигурителният праг на заплатите е скочил с 60 % към 2017 г. 
Увеличението на горивата от 2015 г. до 2017 г. е с повече от 20 %. Фонд 
„Работна заплата“ към 2015 г. е бил върху 645 служителя, към 2017 г. е 



върху 986 служителя. И въпреки всичко, сравними в цифри между 2015 г. 
като отчетена загуба от 3 912 053 лева със съпоставената 2017 г. от 
2 886 878 лева с големия амортизационен план на всичката нова техника, 
увеличението на фонд работна заплата и увеличението на горивата, 
дружеството е с намалени загуби от 70 % съпоставими с 2015 г. Така че, 
към момента цифрите показват, че дружеството върви в положителна 
посока, въпреки сто-процентовите линии, които то обслужва и повече 
персонал в самото дружество. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика на г-н Гуцанов… да, да … реплика на г-н Гуцанов, след това 

реплика на г-н Липчев. 
 

Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колега, естествено, че от 600 ще отидат на 900 

служителите, говорим с груби цифри, при положение, че обслужва 50 % от 
линиите отива сега да обслужва 100% от линиите. Какво да бъде? Само че 
приходите също трябва да се вдигнат в пъти, защото още веднъж ви го 
давам ясния пример не може единия ти превозвач да е на печалба, другия 
да ти бъде на загуба. Кое да го говори по-ясно? И как може да кажете, че се 
подобрява резултати, когато одитния доклад го показва. Не аз. Одитният 
доклад ви го показва това нещо.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Липчев, заповядайте. Ще дам възможност след това, те и двете 

реплики са към вас, колега, тъй че ще дам възможност. Г-н Иванов, моля 
да не влизаме в диалогов режим. Г-н Липчев, заповядайте. 

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Към изказването на Мартин… да, благодаря Ви. Аз преди месеци бях 

задал тук въпросът, не ми беше отговорено между другото – каква е 
цената, на която зарежда „Градски транспорт“? Може би  около 6-7 месеца 
беше въпросът писмено – не ми е отговорено, на която зарежда и понеже 
бях провокиран, понеже от изказването каза, а той е в бизнеса с горивата, 
аз не съм толкова запознат, но 2015-2016 г., когато „Градски транспорт“ 
отчита ръст на цените на горивата всъщност нали специално във Варна 
имахме намаляване на цените на горивата, да ето и Вие го 
потвърждавате… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…2017 г. – да точно така е.  
 
 



Петър ЛИПЧЕВ 
…еми да, точно тогава вика, че е било отчетено ръст. Не тогава, сега 

се качва… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…сега, сега… 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Сега от скоро е ръста, но даже и преди това съм го задавал и съм 

получавал отговор от ръководството на комисии, между другото „Градски 
транспорт“ винаги зареждат на цени, които са доста по-високи от това, 
което се предлага на бензиностанциите и може би в този контекст даже аз 
не бях получил и не съм все още получил отговори на въпроса на каква 
цена… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На комисии, извинявам се, че Ви прекъсвам, мисля, че казаха два 

лева. Имаше въпросът на комисия зададен, колега, отговориха два лева ли 
беше? Да, да. Г-н Андонов, искахте дуплика. 

 
Мартин АНДОНОВ 
Извинявам се, че не можах да уговоря напълно подробно на …да се 

впиша напълно подробно във всички детайли. Приходната част всъщност 
се е увеличила с 60 % спрямо 2015 г. и доста детайлизирана справка има 
тука на всички цифри, които може да се запознае всеки един с тях. Може 
би няма да стигне времето и темата е доста по-дълга, но на базата на 2015 
г. горивата са се увеличили с 20 %. Това е на международна фондова борса 
за търговия с горива от 2015 г. до 2017 г. Аз говоря за цяла България. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да не се прекъсваме, не, нека моля ви. Разбира се. 
 
Мартин АНДОНОВ 
Така че, в приходната част имаме 60 % увеличение на базата на 2015 

г. Благодаря.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Не виждам други мнения и съображения. Подлагам 

предложението и режим на гласуване. Вие се изказахте от място вече. 
Само три пъти. 

 



1237-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7 във връзка с чл. 
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668, за 2017 г.  

1237-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД в състав: Злати 
Петров Златев, Тодор Георгиев Докимов, Жельо Петров Алексиев за 
периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

1237-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 
г.” ООД, за извършване на одиторски контрол на „Градски транспорт” 
ЕАД за 2018 г.  
 

Резултати от гласуването: за – 30; против - 2; въздържали се – 6; 
отсъстващи – 13, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Гуцанов, право на отрицателен вот, моля заявките само през 

таблета да ги правите. И се радвам, че на момента правим коректен дебат, с 
малки изключения. 
 

Борислав ГУЦАНОВ 
Аз ще бъда максимално кратък. Казах, че ще сезираме органите. Да, 

ще го направим, от името на БСП. И втори път ви моля да вземете мерки, и 
Вие като председател – пръв между равни, и ръководството на 
мнозинството относно „Градски транспорт“. В противен случай, след една 
година, проблемите, които ще обсъждаме ще бъдат много по-сериозни и 
много по-различни от това, което говорим в момента. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Гуцанов. Мерки като председател, сам казахте, че съм 

пръв сред равни, можем да вземем като колективен орган. Като колективен 
орган само мерки могат да се вземат в посоката, в която говорихте, разбира 
се. В други посоки, извън рамките на закона, аз не мога да коментирам. Но 
много моля, не ми вменявайте, нали, права или правомощия да кажа, с 
които не разполагам по силата на закона. Г-жо Боева, заповядайте. 
 
 



Юлияна БОЕВА  
Следваща точка. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 232а от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов 
отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на 
„Ученическо и столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229 за 2017 г.  

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене” ЕАД в състав: 
Марияна Василева Данаилова, Петя Данчева Железарска, Божанка 
Георгиева Богданова за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Николова Николаева – 
регистриран одитор за извършване на одиторски контрол на „Ученическо и 
столово хранене” ЕАД за 2018 г.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте… Може би сега беше мястото и по темата в първата 

точка, която засегнахте. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Не, различни са нещата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аха, ок. 

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Едното е декларация. Тя е писана от шест общински съветника с 

тенденция да се …. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…  свързана е с дружеството, това имах предвид. 

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Да свързана е, но в друга посока. По други са нещата. Там ще стане 

въпрос и за гражданите и за свободата на словото и т.н.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре, съгласих се. 

 



Петър ЛИПЧЕВ 
Докато тук вече ще разговаряме конкретно по отчета и баланса на 

дружеството, нали, това е. Уважаеми, искам да ви зачета едни извадки от 
годишния доклад за дейността на „Ученическо и столово хранене“, което е 
от д-р Георгиева подписано. Така, така. Съгласно отчетите в отчета на 
дружеството резултати… се наблюдават следните зависимости: към 
31.12.2017 г. размерът на собствения капитал на дружеството намалява 
значително. Това се дължи предимно на реализираната загуба за годината. 
Следващата точка: Стойността на текущите активи е по-малка от 
стойността на текущите пасиви. Съгласно горните зависимости могат да се 
направят следните изводи – фирмата не разполага с достатъчно ликвидност 
да обслужва своите задължения. Това го пише д-р Георгиева в нейния 
доклад. Имате го на таблетите си. Аз си го направих труда да го извадя, 
така. Загубата за годината е формирана като резултат от повишаване 
разходите за заплати и осигуровки, свързани със законодателното 
увеличение на минималните осигурителни прагове и минималната заплата. 
Така. Субсидията, която е получила дружеството за 2017 г. е 500 хиляди 
лева. За тази година е 800 хиляди лева. В момента говорим за тези 500-те 
хиляди лева. Тоест, 800 хиляди лева още, нали – за това говоря. Разходите 
за заплати и осигуровки за 2017 са… възлизат на 172 хиляди лева спрямо 
2016 г. Това е разликата от увеличението. А това, което е получило 
дружеството е 500 хиляди лева. Отделно е реализирало загуба от 50 хиляди 
лева. Искам да ви зачета и решенията, и възнагражденията, и какви 
благини си осигурява иначе ръководството. Тоест, с решение на Борда на 
дружеството всички членове на борда имат по две минимални заплати, а 
изпълнителният член има плюс четири, тоест шест минимални заплати. 
Това прави около, тоест над 3 000 лева заплата – възнаграждение. 
Заплатата на кмета на община Варна е горе-долу около 1650 лева, а на едно 
дружество, което две поредни години е на загуба, е над 3000 лева. Плюс 
това, ръководителят на дружеството има договор със „ССД“ ЕАД, което в 
момента пък не може да си проведе както трябва търговете, заради това 
трябва път „УСХ“ да му храни децата. Отделно пък шефката на „ССД“ и тя 
има договор за….граждански договор в „УСХ“ ЕАД. Тоест, това са 
допълнителни средства, двете началнички си разменят по един договор  
граждански за допълнителни средства към тези възнаграждения. На фона 
на всичко това за пръв път, аз горе-долу съм запознат с това дружество, 
нали, си купуват и лимузина „Мерцедес“. Навремето имаше един случай в 
София – Вальо топлото. Горе-долу, човек, ако се зарови в тия цифри и 
факти, на мен лично на това ми прилича – на варненското Вальо топлото. 
Тук, накрая на отчета, нов абзац, който ще ви зачета: С оглед на 
управление на финансовия риск, дружеството извършва финансово 
планиране и договаряне на условията по доставяне с цел да не се допуска 
необслужване на задължения и разходи. Ръководството на дружеството 



поддържа оптимално количество свободни парични наличности, с цел 
осигуряване постоянна ликвидност за покриване на текущите задължения. 
Това е в общи линии. Това са двата абзаца. Това са и част от фактологията. 
И това, за което всъщност получих информация е, че аз не знам от кога 
ръководството е известено, че трябва да освободи този терен. Лично,  поне 
до мен не е стигнала такава информация. Така или иначе вече там даже се 
режат железата, които са останали и се продават на вторични суровини. И 
всичко се разрушава. Но преди около 3-4 месеца е построило ограда на 
същия този терен, не негова собственост, но масивна ограда, която е 
дълготраен материален актив на стойност 50 000 лева. Поне такава е 
стойността, която е отчетена по фактури и документи. За какво и как….., за 
мен това си е едно безотговорно пилеене на средства. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Марица Гърдева – заявка, след това д-р Станев. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Аз, преди да започна да говоря по същество по резултатите на 

дружеството, искам да попитам колегата Липчев, само за нещо, във връзка 
с онази декларация, която беше подписана …. Мога да питам откъдето си 
искам…., в момента съм подала заявка за изказване … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля, колега, моля, нека да се изслушваме. Аз ще дам възможност 

след това да отговорите. Сега не влизайте с мен в диалогов режим. Не е 
коректно. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
При положение, че декларацията е въз основа на едно писмо от осем 

човека, между които доколкото…. казвам едно писмо….. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Липчев…моля за пореден път, нека да спазваме реда. Ще дам 

възможност да се изкажете…ама ще дам възможност после… 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Декларацията е подписана от шест общински съветници… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Пет минути никой не Ви прекъсна. 

 
 
 



Марица ГЪРДЕВА 
….и е на базата на едно писмо, което е изпратено от осем служители 

от „Ученическо и столово хранене“, които са в… хайде да го наречем 
шуробаджанашки връзки, защото единият е главен счетоводител, пък 
другият му е подчинен, пък третият е подчинен на него и от там нататък.... 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Предупреждавам официално, г-н Липчев. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
…. и от там нататък, не знам дали останалите колеги общински 

съветници, предполагам повечето то тях са си чели преписките до 
Общински съвет дойде едно писмо подписано от над 200 служители на 
„Ученическо и столово хранене“, които одобряват действията на 
ръководството, така че нека да бъдем коректни и когато поставяме подобен 
род писма от служители, да поставим едно до друго двете писма. Това 
напомням на колегите. По въпроса за отчета на дружеството - през 2017 г., 
освен увеличението на работната заплата, а имайте предвид, че в това 
дружество има много служители, които са на минимална работна заплата и 
служители с голям трудов стаж, което предполага и допълнителни 
средства. Имаме и едно много сериозно увеличение на цените на 
хранителните продукти в сравнение с предните години. Нека да четем 
правилно цифрите. Така че, това, тези хранителни продукти отиват все пак 
за хранене на децата на Варна. Не знам какъв е интересът – личен или 
обществен? И аз подозирам тук много личен интерес към атаките срещу 
ръководството на дружеството. За мен това дружество работи правилно и 
храни правилно децата на града. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Д-р Липчев, заповядайте за реплика. След това д-р 

Станев. 
 

Петър ЛИПЧЕВ 
Да отговоря на колежката Гърдева, защото тя ме попита конкретно 

мен. Г-жо Гърдева, това писмо, което беше входирано от тези хора, то 
беше входирано до председателя на Общински съвет и до кмета, което 
сигнализираше за някои нередности, според тях разбира се. Аз го изчетох и 
от тази трибуна, защото то не получи отговор и нямаше гласност. 
Същевременно се запознах и с някои от тези проблеми, които на мен лично 
тогава още. Нали не е редно да се правят такива неща, така да го кажа. В 
случая това нещо, което ви го прочетох, не става въпрос за тези хора. 
Става въпрос за съвсем принципни неща. Междувременно тези хора, 
всичките бяха уволнени, защото са имали смелостта и доблестта да кажат 



за някои нередности. А дали има такива или няма, дали се е увеличила 
драстично цената на хранителните продукти, или се е увеличила цената, на 
която „УСХ“ закупува тези продукти – това са други теми. В крайна 
сметка 15 години назад цената на хранителните продукти все се е 
увеличавала. Тя не е била константа. И минималната работна заплата се е 
увеличавала. Освен това, точно ви цитирах цифрите, с които са се 
увеличили тези разходи за минималната работна заплата и разминаването с 
цифрите, с които са дотирани. И още нещо, тези 500 хиляди лева, те не са 
предоставени за компенсация на цената на хранителните продукти. Това го 
пише изрично. Ако се запознаете с договорът, който е между „УСХ“ и 
община Варна. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дуплика на Марица Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Аз няма да говоря с имена, защото се засягат определени хора, но ще 

кажа каква е връзката между главния счетоводител, който е подписвал 
писмото, оперативният счетоводител и водопроводчикът в предното 
писмо. И когато нещо се прави коректно, е коректно да се четат и двете 
писма, които са изпратени до Общински съвет, нали. Базата в случая е 
едното писмо. Всички общински съветници получихме на таблетите си 
също писмо от служители на дружеството, което не беше представено тук. 
Така че, затова моля за коректност – да се представят и двете писма. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, ама колеги, отклоняваме се от темата. Разбира се, може, 

молбата ми е отклонихме се от темата с отчета. Само за уточнение ще 
кажа, че за първото писмо, то дойде в деня, в който го изчетохте на сесия. 

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Безкрайно кратък ще бъда. Изобщо не става въпрос, аз нямам 

никаква роднинска връзка с тези хора, защото така го казвате, нали, нито 
пък някой от колегите. Нали, излизаме от това нещо. Става въпрос за две 
неща: Първото нещо, за което го правим това нещо, искаме тази оставка и 
между другото оставки не се искат лесно, аз това ми е първата оставка, 
която искам на ръководство на общинско предприятие или на здравно 
заведение. Не съм го правил досега. От осем години съм общински 
съветник. Второ, оставката я искам, защото това ръководство доказва 
трайна неспособност да се справя със своите ангажименти. То се обогатява 
… това са моите, разбира се, да… то получава повече от два пъти по-
голяма заплата от варненския кмет на фона на трупаща се общинска 
загуба. Това е единият мотив. Не става въпрос изобщо за роднински връзки 



с там счетоводители или не знам си какви били. Вторият мотив е хора, 
които това нещо го огласяват, ти веднага ги уволняваш, съкращаваш ги и 
това нещо го коментирахме тук с други колеги, че не е редно да се става. 
Затова е. И беше предложено да се направи комисия, която да види тези 
неща и тогава, ако трябва естествено ще се накажат, ще се изгонят, ще се 
търси наказателна отговорност. Каквото трябва. Изобщо не го разбирайте 
това, че някакъв протекционизъм над тези, които са изгонени. Нали, моля 
ви, нали правим разлика. Моля ви се. Имаме някакво ниво. Ние не сме 
някакви…не сме на махлемско. Много ви моля. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Минахме на съвсем… 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, няколко факта, без 

лични връзки, изяви и т.н.: 500 хиляди лева, от които 247 или 250 за 
строителство, тоест за ремонти на столове, които не са на дружеството и 
без чиято база не може да се обслужва храненето на децата. За отчета….. 
нямам го пред мен, затова не мога да го чета, Петьо. Заплатите ги казахте 
Вие, плюс другите разходи, прави ми впечатление в анализа на 
финансовата част на дружеството, че оперативните разходи в лицето на 
външни услуги в лицето на други са спаднали. Но поради повишаването на 
…., вижте децата също са намалели. Само че не можем да намалим 
персонала. Това се намалява ефективността, нали КПД-то, тоест 
принадената стойност на една дейност, ако се изчислява, тя ще се изчисли 
на база на потребителите, на стойността на единица потребител и се 
разпространява върху харчовете, които имаме. По-малко деца, същият 
персонал, защото не може да го намалим, защото има изисквания и 
естествено, че КПД-то намалява на фирмата, която и фирма с такъв род 
дейност да се постави. Аз може би ще се съглася с някои от нещата, които 
са критики, обаче не искам заяждане да излезе. Шест… заплатата, която 
получава управителят на фирмата днес е с 35% по-ниска от предишната 
заплата, която получаваше управителят, тоест шест минимални работни 
заплати. Засега е намалена на четири, ако реши управителният съвет, 
когато е встъпила в работа д-р Георгиева. Знам, защото съм гледал 
решенията, които имаме. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще дам възможност д-р Липчев. Дайте си заявка. 
 
Янко СТАНЕВ 
Добре, Петьо. Аз не споря с теб сега. Аз просто казвам това, което 

знам и не знам защо, когато говорим за фирмите всеки смята, че това което 



казва непременно отхвърля това, което казва другият. Не знам защо е така. 
И накрая, хайде няма да се тръшкам на цифри, защото мога да говоря сто 
пъти, мога да кажа, че самото дружество беше под напрежение, защото 
съгласно предишната процедура преди колко години, хайде да не 
обяснявам вие сте чели всички, то е публична информация, цената на 
храната на каква стойност беше, как се осъществяваше и т.н. Сега що се 
отнася до важните неща, оставете предишното. Ясно е откъде идва 
загубата. Ясно е и, че дружеството винаги ще има критики към него, 
защото неговата дейност, обаче няма критики към храненето на децата. И 
аз нямам критики към това. Напротив. И родителите нямат такива 
съществени критики. Това е основната дейност на тези хора, които стоят 
там. Да хранят децата ни пълноценно. Да нямаме големи фалове, да вардим 
децата. Не само от социално значими и други заболявания, а и в 
ежедневието, което ни предлага различни рискове. Превенцията на 
рисковете в храненото на децата, което прави това дружество, както и 
другото дружество, независимо от кусурите, които можем да им намираме 
е огромна. Приключих с това. За бъдещето – дружествата си работят по 
програмата, която е, включително и в това, което министърът иска, 
областният управител иска и аз се надявам, че с помощта на … как беше … 
политическото ръководство на Общинския съвет, в лицето на председателя 
и на мнозинството, и на опозицията обаче включително, ще бъдат 
сключени съответните договори, освен ако не са ги сключили вече, с които 
ще бъде подсигурена базата за дейност и ще бъде осигурена тази база. 
Нищо повече. Аз се опитвам да съдействам в тази посока, като търся 
решения на база на сградния фонд, който съществува в нашите търговски 
дружества. Накрая една думичка само да кажа. Това, което се е случило с 
главния счетоводител, аз съм виждал тази жена един път, между впрочем 
нека да кажа едно много важно нещо – утре ще отида да видя за първи път 
в живота си къде се намира дружеството. Ще отида да видя тези 
прословути бараки. Не съм стъпвал през живота си там, но тъй като много 
ми стана актуално, вече ще отида да ги видя тия бараки най-сетне, че най-
сетне и аз нали да се включа в цялата работа. Та, смятам че няма … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Я идете заедно направо. 
 
Янко СТАНЕВ 
…. нямат кусури в работа си, за които да ги обвиним за оставка, 

Петьо. Това е единственото, което исках да кажа. Да, критики приемам, че 
част от нещата твоите могат да притеснят мен, те сигурно ги притесняват 
тях пет пъти повече, но за оставка трябва да говорим, когато има 
злоумишленост спрямо основното действие. Няма такова нещо. И освен 
това „УСХ“, нека да говорим честно, в тия условия, да направиш 



процедура и да я завършиш благополучно е едно геройство, нали с малко 
там изменения. В тези условия, с тази техника разбичкана, с този персонал 
демотивиран, с тази огромна база, която пет пъти я променяхме и аз затова 
давам една добра, положителна оценка за дейността на дружеството. 
Надявам се, ще си кажа и мнението, надявам се … двете дружества „ССД“ 
и „УСХ“ ще бъдат обединени. Това, съществуването на това дружество и 
на „ССД“ за мен е доказателство, че в тази част на дейността, 
съществуването на общинските фирми е по-добро от съществуването на 
общинските предприятия. Иначе, Петьо, изобщо нямаше да говорим за 
това, което говорим днес. И така че смятам, че преди време допуснахме 
малка грешка с ликвидацията на „ССД“. Благодаря, г-н председател и се 
извинявам за удълженото изказване. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Д-р Липчев, моля наистина кратко, тъй като не сме до 

никъде, половината ден мина.  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Имаше тук някои неща, които с доктор Станев знаем за какво иде 

реч, те започнаха 2012 г., когато от общинско предприятие, т.е. от 
търговско дружество, ССД стана общинско предприятие. Да… направи го 
мнозинството с 27 гласа на 23-24 там, нали… така беше казано от 
управлението, да… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… моля по същество само. Моля по същество нека да е по темата… 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Да, да, аз бях „против“… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… какво е станало в предприятието… 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
… съвсем по същество, казвам просто да отговоря на господин 

Станев за заплатите. Зачитам от доклада на доктор Георгиева:  
„Възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „УСХ“ ЕАД 
се определят от едноличния собственик, Община Варна чрез Общински 
съвет – Варна“, чрез нас, „…, който упражнява правата на Общината като 
решава въпросите от компетентността на Общото събрание. Съгласно 
взето решение са определение възнагражденията на членовете на Съвета 
на директорите в размер на 2 минимални работни заплати. Съвета на 
директорите е определено допълнително възнаграждение за  



изпълнителния директор“, в случая той е изпълнителен член, „… в размер 
на четири минимални работни заплати“… не, не, не допълнително… те 
стават шест. Преди това…това значи, че са били общо осем… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… доктор Станев дайте да не правим диалогов режим… 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
… аз не знам преди това какво е било. Всъщност това прави шест 

минимални заплати плюс един граждански договор, който е в „ССД“, 
респективно пък шефката на „ССД“ има граждански в „УСХ“, това са 
сигурно пак шуро-баджанашки някакви отношения, нали… така… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… доктор Липчев 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
… за правна помощ… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… доктор Липчев… 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
… благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Времето за изказване изтече. Други изказвания? Няма да 

я подложа на гласуване. Тъй като няма други изказвания подлагам на 
гласуване предложението по същество и колеги апелирам изключително 
много въпроси нали … по отношение на отчетите и то от колеги, които 
присъстваха на заседанието на комисията и не зададоха нито един такъв по 
време на заседанието на самата комисия. Нула. Няма камери. Режим на 
гласуване.  

 
1238-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Ученическо и столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229 за 
2017 г.  

1238-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 



закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене” ЕАД в 
състав: Марияна Василева Данаилова, Петя Данчева Железарска, Божанка 
Георгиева Богданова за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

1238-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Николова Николаева – 
регистриран одитор за извършване на одиторски контрол на „Ученическо 
и столово хранене” ЕАД за 2018 г.  

 
Резултати от гласуването: за – 29; против - 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 17, предложението се приема.* 
 
За протокола Петър Липчев – „против“. Борислав Гуцанов за 

протокола – „въздържал се“, Надя Георгива – „за“, Сали Исеин – „за“. 
Заповядайте госпожо Боева. 

 
Юлияна БОЕВА 
Следваща точка. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 147, ал. 2 
от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема годишния финансов 
отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на 
„Обреди” ЕООД, ЕИК 813106564, за 2017 г.  

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка 
с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност Елица Пламенова Ботева – управител на „Обреди” ЕООД, 
за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска – 
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на „Обреди” 
ЕООД за 2018 г.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 
1239-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка 
с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 



годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Обреди” ЕООД, ЕИК 813106564, за 2017 г.  

1239-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка 
с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност Елица Пламенова Ботева – управител на „Обреди” ЕООД, 
за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

1239-2-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска – 
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на „Обреди” 
ЕООД за 2018 г.  
 

Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 13, предложението се приема.* 

 
Юлияна БОЕВА 
Следваща точка. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 221, т. 7 във връзка с чл. 232а от Търговския 
Закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, 
заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на „Дворец 
на културата и спорта” ЕАД, ЕИК 103156991, за 2017 г. 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
Закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД в състав: 
Минко Нейков Христов, Силвия Георгиева Иванова и Генадий Христов 
Атанасов за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
Закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД, за извършване на одиторски контрол на „Дворец на културата и 
спорта” ЕАД за 2018 г.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения? Режим на гласуване. 
 
1240-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7 във връзка с чл. 
232а от Търговския Закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 



дейността на „Дворец на културата и спорта” ЕАД, ЕИК 103156991, за 
2017 г. 

1240-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
Закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД в 
състав: Минко Нейков Христов, Силвия Георгиева Иванова и Генадий 
Христов Атанасов за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

1240-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
Закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД, за извършване на одиторски контрол на „Дворец на културата и 
спорта” ЕАД за 2018 г.  

 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 
За протокола господин Неджибов – „за“. 
 
Юлияна БОЕВА 
Следваща точка. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 221, т. 7 във връзка с чл. 232а от Търговския 
Закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, 
заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на  
„Индустриално – технологичен парк Варна“ ЕАД, ЕИК 204917952, за 2017 
г. 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
Закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Индустриално – технологичен парк Варна“ 
ЕАД в състав: Надежда Йотова Добрева, Йордан Александров Павлов и 
Живко Петков Калев за периода от 28.12.2017 г. до 31.12.2017 г.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Гуцанов, заявка за изказване. След това господин 

Атанасов, заявка за изказване. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз ще подкрепя решенията за освобождаването от отговорност, 

т.като колегите са работили няколко дена, тук говорим за  принципен 
въпрос. Изказването ми е в тази насока. Т.като имаше огромен дебат по 



създаването на Индустриалния парк, предполагам колегите го помнят, как 
се разиграха нещата, той е от изключителна важност независимо, че за мен 
цените бяха много занижени и се връщам към схемата, която сме я 
коментирали преди няколко сесии, но като „Индустриален парк“ и като 
бъдещо предприятие има изключително важни функции да изпълнява. 
Затова аз моля да се направи едно изслушване и виждане как ще се развива 
Индустриалния парк, т.като от страна на кабинета също има виждане за 
развитие на индустриалните паркове в България. Ще се дадат ли средства 
на нашия или няма да се дадат? Ще се развива ли или няма да се развива? 
Т.като има доста така… неприятни симптоми, които в крайна сметка… 
занижената цена на имота и недоброто стартиране на дружеството не 
значи, че не трябва да се положат усилия оттук нататък на принципала то 
да се развива. Затова аз мисля, че трябва да се обърне особено внимание на 
този парк, ако ли не - ще умре във времето и тогава за жалост ще бъде 
поредното предприятие със загуба.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Атанасов, заповядайте.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, и на самата комисия казах, че в 

крайна сметка трябва да се реши какво ще се прави с това дружество… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…извинявам се, може ли микрофонът от мен в ляво, отново да 

видите… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Така чува ли се? Защото и самият представител на дружеството каза, 

че до края на август месец ще има средства. От там нататък или трябва да 
се гласуват нови средства или да се види какво ще се прави от тук нататък 
с това дружество. То е абсолютно необходимо. Никой не коментира за 
това, но тук трябва една стиковка и  … и от ръководството на… и от 
администрацията на Общината, в лицето на кмета и естествено според мен 
всички депутати, които са от Варна, независимо от политическите сили и 
виждания да съдействат. С това писмо и с тази документация да бъде 
запознат ресорния министър и да има решение по отношение на участието 
на държавата в това дружество и това трябва да стане много бързо, защото 
да не поставяме дружеството в състояние, в което няма да може да 
изпълнява функциите си. И пак призовавам, наистина и в лицето на 
администрацията и наистина, всички варненски депутати това нещо да го 
приемат присърце и да проведат нужните разговори, документацията да 



бъде придвижена и да се вземе някакво решение от страна на държавата за 
участието си и за експлоатацията на това дружество. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Атанасов. Не виждам други заявки за изказване. 

Режим на гласуване. 
 
1241-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7 във връзка с чл. 
232а от Търговския Закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на  „Индустриално – технологичен парк Варна“ ЕАД, ЕИК 
204917952, за 2017 г. 

1241-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
Закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Индустриално – технологичен парк Варна“ 
ЕАД в състав: Надежда Йотова Добрева, Йордан Александров Павлов и 
Живко Петков Калев за периода от 28.12.2017 г. до 31.12.2017 г.  

 
Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
Госпожо Боева, заповядайте. 
 
Юлияна БОЕВА 
Следваща точка. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от 
Търговския Закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов 
отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна” ЕООД, ЕИК 000090147, за 2017 г.   

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския Закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност доц. д-р Христо Ганчев Георгиев – управител на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския Закон, Общински съвет – Варна освобождава от 



отговорност контрольора на „Специализирана болница за активно лечение 
по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД – д-р Стефан 
Николов Стефанов за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
Закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска – 
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна” ЕООД за 2018 г.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заявка за изказване. Извънредна е точката. Отчетът пристигна по-

късно и поради тази причина нямаше как да бъде разгледан на комисията. 
Положителен финансов резултат на лечебното заведение, по обясними 
причини, помощта от страна на Община Варна, лечебното заведение е на 
печалба по отношение на процедурата по ликвидация, там все още нямаме 
никакво становище от страна на министъра, поради което, съответно ако 
има такива въпроси…, да отговоря предварително, няма движение по 
темата… Дивидент? Ако направите предложение…да… Благодаря Ви… е 
тъкмо я изтрих в интерес на истината… 

 
Григор ГРИГОРОВ 
…еми добре… Ще помоля управителя наистина да кажа, да сподели 

няколко думи за това какво се случва? Какво не се случва? Кога ще бъде 
закрито или поето от държавата това лечебно заведение и т.н. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Недейте в диалогов режим, колеги. Доцент Ганчев, заповядайте. 

Само по отношение на това какво се случва с дружеството. По отношение 
на ликвидация не е компетентен управителя да дава отговор по въпроса. 

 
Христо ГАНЧЕВ  
Аз съм безкрайно изненадан, че дружеството е на печалба. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
То и ние. 
 
Христо ГАНЧЕВ 
И ще ви кажа защо. Да и вие всички сте изненадани защо. Не мога да 

обвинявам никого, но парите, които получихме от Община Варна – 500 000 
лв., е трябвало да минат като увеличаване на капитала на дружеството и по 
този начин няма да има печалба. Тези 500 000 лв. бяха за тези неща, които 
дължахме далеч преди аз да бъда управител - стари дати, неизплатени 



заплати и т.н. Всичко това засега е уредено. Не мога да кажа нищо в 
перспективата, защото много се обичахме с министър Москов, целувахме 
се, включително и с кмета, брат му викаше той, и нищо не свърши. Защото 
вижте, нека да кажем нещо много важно, в момента имаме 30 болни, във 
Варна има туберкулоза и тази туберкулоза, когато ние бяхме с господин 
Балабанов в „Св. Анна“ - окръжна болница, 600-700 хиляди лева ние … 
трябва да им се доплаща годишно. Нищо не е, дребна сума. Но болницата е 
закъсала и тези 600 000 лв. й идват страшно много. Същото нещо е със 
„Св. Марина“. Тоест всяка болница, към която ние преминем, аз лично не 
виждам никаква причина… не е задължително аз да бъда… в момента, в 
който се уреди въпроса, напускам на другия ден. Въпросът не е до мен. 
Въпросът, е че болницата трябва да съществува докато има туберкулоза. 
Не докато мен, Порних или Балабанов ни има, а докато има туберкулоза. 
Туберкулоза, за ваше сведение, има и то сериозна. Само за последните 10 
дена сме приели 3ма души с положителни бактериални храчки, т.е. болни 
от туберкулоза. Изпратихме четири деца, варненчета, болни да се лекуват. 
Децата са в София. Да се лекуват. Така че туберкулоза има, трябва да има и 
болница. Нека да кажа и още нещо и да завърша с това да кажа личното си 
мнение. Ние сме най-умният народ, знаете,  това е известно в Европа, няма 
болница в Европа, която да е търговско дружество. Няма лекари, които да 
са търговци, еднолични, защото човешкото здраве и това един от зам.-
кметовете каза на едно съвещание в Общината, не може да е търговия 
човешкото здраве. Няма да се сърдим на никого. … участъковите лекари… 
джипитата, не им се сърдя. В края на краищата и те имат семейства, и те са 
сложени… Вие ми говорите за мерцедеси, тука чувам… 

 
Янко СТАНЕВ 
5000 лв. струва този мерцедес. 
 
Христо ГАНЧЕВ 
… колко? Не, не, не ми трябват… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Доктор Станев…. Лимузината… 
 
Христо ГАНЧЕВ 
… аз мислех, че за 100 000 става дума … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… и щяхме да ви го подарим, ако струваше 100 000… 
 
 
 



Христо ГАНЧЕВ 
… аз 100 000 не ги искам. Въпросът е за парите, че трябва така или 

иначе да се реши този въпрос как ще бъде. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря за коректното предложение, господин Гуцанов. Благодаря 

доц. Ганчев. Режим на гласуване, колеги. Господин Григоров, надявам сте 
удовлетворен от отговора. Тече процедурата по гласуване, но пълно 
щастие няма. 

 
1242-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския Закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Специализирана болница за активно лечение 
по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, ЕИК 
000090147, за 2017 г.   

1242-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския Закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност доц. д-р Христо Ганчев Георгиев – управител на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2017 г. 
до 31.12.2017 г.  

1242-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския Закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД – д-р 
Стефан Николов Стефанов за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

1242-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
Закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска – 
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за 2018 г.  
 

Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 12, предложението се приема.* 

 
Колеги, почивка до 13:20 ч., след което продължаваме работа. 

  



 Следобедно заседание – начало от 13:30 ч. 
 
 
Присъстват 39 общински съветника, отсъстват: 
 
Антон АПОСТОЛОВ 
Антраник ШАКАРИЯН 
Бонка БАНКОВА 
Веселин АНГЕЛОВ 
Данаил ПАПАЗОВ 
Димитър КАРБОВ 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Лидия МАРИНОВА 
Милена ГЕОРГИЕВА 
Петър ЛИПЧЕВ 
Стен ЛАЗАРОВ 
Чавдар ТРИФОНОВ 
Януарий ВИЧЕВ 

  



II. 
 

По точка втора от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 

стопанство“ относно: 
(1) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2017 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори за 2017 г. и 
избиране на одитори за 2018 г. на: 

1. „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” 
– Варна” ЕООД. 

1.1. „Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски – 
Аспарухово - Варна” ЕООД.  

1.2. „Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД. 
1.3. „Диагностично - консултативен център 4 - Варна” ЕООД.  
1.4. „Диагностично - консултативен център V Света Екатерина“ 

- Варна” ЕООД.  
1.5. „Диагностично - консултативен център “Чайка”” ЕООД.  
1.6. „Дентален център І Варна” ЕООД.   
1.7. „Специализирана болница за активно лечение на 

онкологични заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД.  

1.8. „Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение – Варна” ЕООД.  

1.9. „Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина 1 – Варна” ЕООД.  

1.10. „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД.  

1.11. „Жилфонд“ ЕООД. 
1.12. „Пазари” ЕАД. 
1.13. „Градски транспорт” ЕАД.  
1.14. „Ученическо и столово хранене” ЕАД.  
1.15. “Обреди” ЕООД – Варна.  
1.16. „Дворец на културата и спорта” ЕАД.  
1.17. „Индустриално – технологичен парк Варна“ ЕАД. 
1.18. „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 
(2) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 

провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти-частна 
общинска собственост, находящи се в: 

- гр. Варна, со „Боровец-юг“, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.5403.195. 

- гр. Варна, ул. „Гоце Делчев“ № 61. 



- гр. Варна, Западна промишлена зона, представляващ ПИ с 
идентификатор 10135.4510.574. 

- гр. Варна, Западна промишлена зона, представляващ ПИ с 
идентификатор 10135.4510.575. 

- гр. Варна, ул. „Павел Милюков“ № 3. 
- гр. Варна, ул. „Григор Пърличев“ № 11. 
- община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ VI. 
- община Варна, с. Тополи, представляващ ПИ с идентификатор 

72709.501.805. 
- община Варна, с. Тополи, представляващ ПИ с идентификатор 

72709.501.806. 
(3) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти - общинска собственост през 2018г.”, одобряване на пазарна 
оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за 
продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в 
община Варна с. Тополи, ул. „Стоян Купенов“ № 2А. 

(4) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имоти, находящи се в: 

- гр. Варна, со „Боровец-юг“, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.5403.5502; 

- гр. Варна, со „Боровец-юг“, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.5404.4763. 

- гр. Варна, со „Кочмар“, представляващ част от ПИ с 
идентификатор 10135.3523.249; 

- гр. Варна, ул. „Тихомир“ № 42. 
- гр. Варна, м „Коджа тепе“, представляващ идеални части от ПИ с 

идентификатор 10135.2051.46. 
- гр. Варна, ул. „Киро Радев“ 5 – 5А.  
 (5) – допълване на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.”, одобряване на 
пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост 
върху имоти, находящи се в: 

- гр. Варна, ул. „Мара Гидик“ № 2; 
- гр. Варна, со „Зеленика“, представляващ ПИ с идентификатор 

10135.5545.520; 
- гр. Варна, кв. „Св.Никола“ № 501, ПИ с идентификатор 

10135.2563.1919; 
- гр. Варна, со „Сотира“, ПИ с идентификатор 10135.2508.1530; 
- гр. Варна, жк „Възраждане“, ПИ с идентификатори 

10135.3511.1528, 10135.3511.1529 и 10135.3511.1417. 
(6) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 

продажба на имоти на собственици на законно построени сгради, 
находящи се в: 



- гр. Варна, ул. „Кокиче“ № 7. 
- гр. Варна, ул. „Кичево“ № 9.  
- гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев“ № 34, в полза на Дария Славчева 

Атанасова. 
- гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев“ № 34, в полза на Павлин Иванов 

Николов. 
(7) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти - общинска собственост през 2018г.“, одобряване на пазарна 
оценка и вземане на решение за  продажба на имоти на собственици на 
законно построени сгради, находящи се в: 

- община Варна, с. Тополи, ул. „Райко Панчелиев“ № 5; 
- община Варна, с. Тополи, ул. „Овчага“ № 38. 
- гр. Варна, „Вилна зона“, ул. „4-та“ № 24.  
(8) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти - общинска собственост през 2018 г.”, вземане на решение за 
учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се 
гр.Варна, жк „Чайка“ до бл. 27 в полза на Сдружение с нестопанска цел 
„Агенция за социално подпомагане - Вижън“ и имот, находящ се в гр. 
Варна, жк „Владислав Варненчик“ бл. 406, вх. 23, ет. 2, ап. 8 в полза на 
Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за психосоциална защита 
„Адаптация““. 

(9) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти - общинска собственост през 2018 г.”, даване на съгласие за 
разкриване пенсионерски клуб в недвижим имот, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Генерал Столетов“ вх. 65 и вземане на решение за учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху имота на Дирекция „Социални 
дейности“ при община Варна. 

 (10) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.” и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ № 11, в полза на Дирекция 
„Здравеопазване“ при община Варна. 

(11) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.” и вземане на 
решение за провеждане на процедура за предоставяне безвъзмездно за 
управление в полза на община Варна на част от имот публична-държавна 
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Виница“, ул. „Овеч“ № 2. 

(12) – вземане на решение за провеждане на процедура за 
предоставяне безвъзмездно за управление в полза на община Варна на 
имоти публична-държавна собственост, попадащи в обхвата на Групова 
археологическа недвижима културна ценност „Манастирски комплекс в 
м. „Караач теке““, община Варна. 



(13) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.”, одобряване на 
пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по 
чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“, ПИ с идентификатор 
10135.5401.5. 

(14) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.”, одобряване на 
пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по 
чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост 
върху имоти, находящ се в: 

- гр. Варна, со „Боровец-юг“, ПИ с идентификатори 
10135.5404.2159 и 10135.5404.9756; 

- гр. Варна, со „Кочмар“, ПИ с идентификатори 10135.3523.139 и 
10135.3523.9535. 

- гр. Варна, кв. „Изгрев“, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.2552.1383. 

(15) – предоставяне право на безвъзмездно поставяне на зарядни 
станции за електрически автомобили върху части от имоти – общинска 
собственост, в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона“. 

(16) – даване на съгласие за бракуване на ДМА /автобуси/ – 
собственост на „Градски транспорт“ ЕАД. 

(17) – одобряване на застраховател за сградата и имуществото на 
„Ученическо и столово хранене” ЕАД и „Дворец на културата и 
спорта“ ЕАД. 

(18) – вземане на решение за увеличаване капитала на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД. 

 (19) – вземане на решение за продължаване на срока на Договор за 
управление с Елица Пламенова Ботева– управител на „Обреди“ ЕООД. 

 
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“; 

Петко Бойновски – Директор на дирекция „ОСИСД“ 
  

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на последните, които се разписаха…. Продължаваме с 

точка „Собственост и  стопанство“. Процедурно предложение: подточки 2 
и 3 да бъдат гласувани анблок, подточки 4 и 5 да бъдат гласувани и 
разгледани анблок, подточки 6 и 7 да бъдат разгледани анблок, подточки 8 
и 9 да бъдат разгледани анблок, подточки 11 и 12 да бъдат разгледани 
анблок и подточка 14 с всичките й подточки също да бъде разгледана 
анблок. Мнения и съображения? Преди да подложа на гласуване, моля да 
погледнете устройствата си, тъй като има 21 таблета в системата. Има ли 
някой проблем с таблета? Режим на гласуване. 



Резултати от гласуването: за – 24; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 27, предложението се приема.* 

 
За протокола: Николай Георгиев – „за“, Иво Иванов – „за“,, Пейчо 

Бюлбюлев – „за“, Димитър Колев – „за“, Людмила Колева– „за“, Славчо 
Славов – „за“, Христо Боев – „за“. 

 
Имаме прието процедурно предложение. Давам думата на г-н 

Бойновски, който ще замести известно време г-жа Боева, в предвид 
големия обем за четене, да изчете проектите за решения. 

 
Петко БОЙНОВСКИ  
1243-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД18012525ВН/20.06.2018г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
град Варна, район „Аспарухово‟, со „Боровец-юг‟, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5403.195 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди четиристотин и три.сто деветдесет и пет), по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, с площ 549 
(петстотин четиридесет и девет) кв.м., при граници на имота: ПИ 
10135.5403.9725, ПИ 10135.5403.194, ПИ 10135.5403.207, ПИ 
10135.5403.206, ПИ 10135.5403.205 и 10135.5403.196, предмет на Акт за 
частна общинска собственост №8896/14.03.2016г., в размер на 16 000 лв. 
(шестнадесет хиляди лева), без включен ДДС. 

1243-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД18012525ВН/20.06.2018г., Общински 
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на  недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 
град Варна, район „Аспарухово‟, со „Боровец-юг‟, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5403.195 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди четиристотин и три.сто деветдесет и пет), по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, целият с площ 
от 549 (петстотин четиридесет и девет) кв.м., при граници на имота: ПИ 
10135.5403.9725, ПИ 10135.5403.194, ПИ 10135.5403.207, ПИ 
10135.5403.206, ПИ 10135.5403.205 и 10135.5403.196 



  За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
8896/14.03.2016 г.  
  Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 16 000 лв. (шестнадесет хиляди лева), 
без включен ДДС. 
  Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 1 600 лв. (хиляда и шестстотин лева). 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 
вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 
на заявителя, че: 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 600 

лв.(хиляда и шестстотин лева), платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 150 лв. , платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна (оригинал).  

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 



*Документите за участие в търга да са 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 действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга  издаде  заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

    
 

 
1244-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД18012519ВН/20.06.2018г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
град Варна, район „Одесос‟, ул. „Гоце Делчев‟ № 61, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.1026.371 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.хиляда двадесет и шест.триста седемдесет и едно), целият с площ от 
205 (двеста и пет) кв.м., по Кадастралната карта и кадастралните регистри 
на район „Одесос‟, град Варна, при граници на имота: ПИ 10135.1026.183, 
ПИ 10135.1026.192, ПИ 10135.1026.191, ПИ 10135.1026.190, ПИ 
10135.1026.184 и ПИ 10135.1026.182, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 8057/20.11.2014г., в размер на 138 500 лв. (сто тридесет и 
осем хиляди и петстотин лева), без включен ДДС. 

1244-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – 
Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на  
недвижим имот - частна общинска собственост,  находящ се в град Варна, 
район „Одесос‟, ул. „Гоце Делчев‟ № 61, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.1026.371 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
двадесет и шест.триста седемдесет и едно), целият с площ от 205 (двеста и 
пет) кв.м., по Кадастралната карта и кадастралните регистри на район 
„Одесос‟, град Варна, при граници на имота: ПИ 10135.1026.183, ПИ 
10135.1026.192, ПИ 10135.1026.191, ПИ 10135.1026.190, ПИ 
10135.1026.184 и ПИ 10135.1026.182. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
8057/20.11.2014 г.  



  Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 138 500 лв. (сто тридесет и осем 
хиляди и петстотин лева), без включен ДДС. 
  Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 13 850 лв. (тринадесет хиляди осемстотин и петдесет 
лева). 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 
вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 
на заявителя, че: 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 13 850 лв. 

(тринадесет хиляди осемстотин и петдесет лева), платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

*Документите за участие в търга да са 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 действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга  издаде  заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
1245-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД18012533ВН/20.06.2018г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
град Варна, район „Владислав Варненчик‟, Западна промишлена зона, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4510.574 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и десет.петстотин 
седемдесет и четири), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на 
гр. Варна, целият с площ от 185 (сто осемдесет и пет) кв.м., при граници на 
имота: ПИ 10135.4510.576, ПИ 10135.4510.573, ПИ 10135.4510.578 и ПИ 
10135.4510.575, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
9438/14.03.2017 г., в размер на 31 600 лв. (тридесет и една хиляди и 
шестстотин лева), без включен ДДС. 

1245-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД18012533ВН/20.06.2018г., Общински съвет – 
Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
недвижим имот - частна общинска собственост,  находящ се в град Варна, 
район „Владислав Варненчик‟, Западна промишлена зона, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4510.574 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и десет.петстотин 
седемдесет и четири), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на 
гр. Варна, целият с площ от 185 (сто осемдесет и пет) кв.м., при граници на 
имота: ПИ 10135.4510.576, ПИ 10135.4510.573, ПИ 10135.4510.578 и ПИ 
10135.4510.575.  

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9438/14.03.2017 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 31 600 лв. (тридесет и една хиляди и 
шестстотин лева), без включен ДДС. 



Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 3 160 лв. (три хиляди сто и шестдесет лева). 

Общински съвет – Варна  утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 
вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 
на заявителя, че: 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 160 лв. (три 

хиляди сто и шестдесет лева), платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна (оригинал).  

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

*Документите за участие в търга да са 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 действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 



резултатите от търга  издаде  заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

   
 
 

1246-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД18012528ВН/20.06.2018г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
град Варна, район „Владислав Варненчик‟, Западна промишлена зона, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4510.575 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и десет.петстотин 
седемдесет и пет), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 
Варна, целият с площ от 364 (триста шестдесет и четири) кв.м., при 
граници на имота: ПИ 10135.4510.576, ПИ 10135.4510.574 и ПИ 
10135.4510.578, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
9439/14.03.2017 г., в размер на 63 588 лв. (шестдесет и три хиляди 
петстотин осемдесет и осем лева), без включен ДДС. 

1246-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД18012528ВН/20.06.2018г., Общински 
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост,  находящ се в 
град Варна, район „Владислав Варненчик‟, Западна промишлена зона, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4510.575 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и десет.петстотин 
седемдесет и пет), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 
Варна, целият с площ от 364 (триста шестдесет и четири) кв.м., при 
граници на имота: ПИ 10135.4510.576, ПИ 10135.4510.574 и ПИ 
10135.4510.578.  

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9439/14.03.2017г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 63 588 лв. (шестдесет и три хиляди 
петстотин осемдесет и осем лева), без включен ДДС. 



Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 6 358,80 лв. (шест хиляди триста петдесет и осем лева и 
осемдесет стотинки). 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 
вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 
на заявителя, че: 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 6 358,80 лв. 

(шест хиляди триста петдесет и осем лева и осемдесет стотинки), платими 
по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна (оригинал).  

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

*Документите за участие в търга да са 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 действия, необходими за правилното и 



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

 
 
1247-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД18012532ВН/20.06.2018г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
град Варна, район „Младост“, ул. „Павел Милюков‟ № 3, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.3515.1897 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда осемстотин 
деветдесет и седем), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на 
гр. Варна, целият с площ от 162 (сто шестдесет и два) кв.м., при граници на 
имота: ПИ 10135.3515.1068, 10135.3515.955, ПИ 10135.3515.1842,  
10135.3515.950 и 10135.3515.861, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 7938/24.09.2014 г., в размер на 25 000 лв. (двадесет и пет 
хиляди лева), без включен ДДС. 

1247-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД18012532ВН/20.06.2018г., Общински 
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на  недвижим имот - частна общинска собственост,  
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3515.1897 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда 
осемстотин деветдесет и седем), по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Варна, целият с площ от 162 (сто шестдесет и два) кв.м., 
находящ се  в град Варна, район „Младост‟, ул. „Павел Милюков‟ № 3, 
при граници на имота: ПИ 10135.3515.1068, ПИ 10135.3515.955, ПИ 
10135.3515.1842, ПИ 10135.3515.950 и ПИ 10135.3515.861.  

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
7938/24.09.2014 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди 
лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева). 



Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 
вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 
на заявителя, че: 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 500 лв.(две 

хиляди и петстотин лева), платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна 
(оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна (оригинал).  

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

*Документите за участие в търга да са 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 действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга  издаде  заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

  



1248-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД18012527ВН/20.06.2018г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
град Варна, район „Одесос‟, ул. „Григор Пърличев‟ № 11, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1030.115 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда и тридесет.сто и петнадесет), по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, целият с площ 
от 225 (двеста двадесет и пет) кв.м., предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 9082/28.06.2016 г., в размер на 176 220 лв. (сто седемдесет и 
шест хиляди двеста и двадесет лева), без включен ДДС. 

1248-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД18012527ВН/20.06.2018г., Общински 
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на  недвижим имот - частна общинска собственост,  находящ се  
в град Варна, район „Одесос‟, ул. „Григор Пърличев‟ № 11, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1030.115 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда и тридесет.сто и петнадесет), по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, целият с площ 
от 225 (двеста двадесет и пет) кв.м., при граници на имота: ПИ 
10135.1030.109, ПИ 10135.1030.116, ПИ 10135.1030.108, ПИ 
10135.1030.114 и ПИ 10135.1030.110.  

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9082/28.06.2016 г.  

Търг за продажба на гореописаният имот да се насрочи и проведе 
след приключване на процедурата по събаряне на разположените в имота 
сгради и след заличаването им от Кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Варна. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 176 220 лв. (сто седемдесет и шест 
хиляди двеста и двадесет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 17 622 лв. (седемнадесет хиляди шестстотин двадесет и 
два лева). 
 Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 



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

търговци и юридически лица. 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 
вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 
на заявителя, че: 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 17 622лв. 

(седемнадесет хиляди шестстотин двадесет и два лева), платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна (оригинал).  

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

*Документите за участие в търга да са 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 действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга  издаде  заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 
 
 



1249-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД18012524ВН/20.06.2018г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
община Варна, село Каменар, представляващ УПИ VI (шест), кв.61 
(шестдесет и едно) по плана на с. Каменар, с площ 660 (шестстотин и 
шестдесет) кв.м., при граници на имота: УПИ V (пет), УПИ III (три) , УПИ 
I  (едно) и улица, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
608/25.02.1998г., в размер на 16 140 лв. (шестнадесет хиляди сто и 
четиридесет лева), без включен ДДС. 

1249-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД18012524ВН/20.06.2018г., Общински 
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на  недвижим имот - частна общинска собственост,  находящ се  
в община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ VI (шест), кв. 61 
(шестдесет и едно), целият с площ от 660 (шестстотин и шестдесет) кв.м., 
при граници на имота: УПИ V (пет), УПИ III (три) , УПИ I  (едно) и улица. 
  За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
608/25.02.1998 г.  
  Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 16 140 лв. (шестнадесет хиляди сто и 
четиридесет лева), без включен ДДС.  
  Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 1 614лв. (хиляда шестстотин и четиринадесет лева). 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 
вярност от участника); 



2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 
на заявителя, че: 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 614 лв. 

(хиляда шестстотин и четиринадесет лева), платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  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 лв. (сто лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

*Документите за участие в търга да са 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 действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга  издаде  заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 
 
 
 

1250-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал.2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № ОСИСД17004915ВН-005ВН/20.06.2018г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от 
независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в община Варна, село Тополи, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 72709.501.805 (седемдесет и две хиляди 



седемстотин и девет.петстотин и едно.осемстотин и пет), по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри, целият с площ от 457 (четиристотин 
петдесет и седем) кв.м., при граници на имота: ПИ 72709.501.995, ПИ 
72709.501.3, ПИ 72709.501.2, ПИ 72709.501.1 и ПИ 72709.501.806, предмет 
на Акт за частна общинска собственост № 8636/17.08.2015г., в размер на 
29 056 лв. (двадесет и девет хиляди петдесет и шест лева), без включен 
ДДС. 

1250-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № ОСИСД17004915ВН-005ВН/20.06.2018г., 
Общински съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно 
наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост,  
находящ се в община Варна, с. Тополи, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 72709.501.805 (седемдесет и две хиляди седемстотин и 
девет.петстотин и едно.осемстотин и пет), по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри, целият с площ от 457 (четиристотин петдесет и 
седем) кв.м., при граници на имота: ПИ 72709.501.995, ПИ 72709.501.3, ПИ 
72709.501.2, ПИ 72709.501.1 и ПИ 72709.501.806. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
8636/17.08.2015г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 29 056 лв. (двадесет и девет хиляди 
петдесет и шест лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 2 905,60 лв. (две хиляди деветстотин и пет лева и 
шестдесет стотинки). 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 
вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 
на заявителя, че: 



а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 

в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 905,60 лв. (две 

хиляди деветстотин и пет лева и шестдесет стотинки), платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна (оригинал).  

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

*Документите за участие в търга да са 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 действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга  издаде  заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

   
 

1251-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № ОСИСД17004922ВН-006ВН/20.06.2018г., 
Общински съвет - Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от 
независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в община Варна, село Тополи, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 72709.501.806 (седемдесет и две хиляди 
седемстотин и девет.петстотин и едно.осемстотин и шест), по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри, целият с площ от 468 
(четиристотин шестдесет и осем) кв.м., при граници на имота: ПИ 



72709.501.995, ПИ 72709.501.805, ПИ 72709.501.1, ПИ 72709.38.77 и ПИ 
72709.38.74, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
8635/17.08.2015 г., в размер на 29 049,00 лв. (двадесет и девет хиляди 
четиридесет и девет лева), без включен ДДС. 

1251-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № ОСИСД17004922ВН-006ВН/20.06.2018г., 
Общински съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно 
наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост,  
находящ се в община Варна, с. Тополи, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 72709.501.806 (седемдесет и две хиляди седемстотин и 
девет.петстотин и едно.осемстотин и шест), по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри, целият с площ 468 от (четиристотин шестдесет и 
осем) кв.м., при граници на имота: ПИ 72709.501.995, ПИ 72709.501.805, 
ПИ 72709.501.1, ПИ 72709.38.77 и ПИ 72709.38.74. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
8635/17.08.2015 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 29 049,00 лв. (двадесет и девет хиляди 
четиридесет и девет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 2 904,90 лв. (две хиляди деветстотин и четири лева 
деветдесет стотинки), без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 
вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 
на заявителя, че: 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 



2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 
условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 904,90 лв. 

(две хиляди деветстотин и четири лева деветдесет стотинки), платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

*Документите за участие в търга да са 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. 

 
 
1252-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 8, ал. 9 
от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД18012523ВН/20.06.2018г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 година“: Допълва в 
Раздел VIII - „Недвижими имоти-частна общинска собственост, за които 
община Варна ще проведе процедура по продажба от реда на чл. 35, ал. 1 
от Закона за общинската собственост и НРПУРОИ – публичен търг или 
публично оповестен конкурс“, с недвижим имот находящ се в с. Тополи, 
ул. „Стоян Купенов“ № 2А, представляващ ПИ 72709.501.752 
(седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и 
едно.седемстотин петдесет и две), целият с площ от 450 (четиристотин и 
петдесет) кв.м, по Кадастралната карта и кадастралните регистри,  



одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015 г. на ИД на АГКК – предмет 
на  АОС № 9597/25.08.2017 г. 

1252-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД18012523ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим  оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се с. Тополи, 
ул. „Стоян Купенов“ № 2А, представляващ ПИ с идентификатор 
72709.501.752 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и 
едно.седемстотин петдесет и две), целият с площ от 450 (четиристотин и 
петдесет) кв.м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри,  одобрени 
със заповед № РД-18-29/23.04.2015 г. на ИД на АГКК в размер на 15 850 
(петнадесет хиляди осемстотин и петдесет)  лева, без  включен ДДС. 

1252-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1  от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18012523ВН/20.06.2018г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска 
собственост, находящ се с. Тополи, ул. „Стоян Купенов“ № 2А, 
представляващ ПИ с идентификатор 72709.501.752 (седемдесет и две 
хиляди седемстотин и девет.петстотин и едно.седемстотин петдесет и две), 
целият с площ от 450 (четиристотин и петдесет) кв.м., по Кадастрална 
карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-
29/23.04.2015 г. на ИД на АГКК, при граници на имот: ПИ 72709.501.544, 
ПИ 72709.501.983, ПИ 72709.501.543, ПИ 72709.501.986, ПИ 
72709.501.753. 

За имота е съставен акт за частна общинска № 9597/25.08.2017 г. 
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена  в размер на 15 850 (петнадесет хиляди 
осемстотин и петдесет)   лева, без  включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  
1 585,00 (хиляда петстотин осемдесет и пет)  лева, без  включен ДДС. 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

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

търговци и юридически лица. 
2. За участие в търга са необходими следните документи; 



2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 
тръжни документи; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а/ не е обявен в несъстоятелност; 
б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в/ не се намира в ликвидация; 
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на имота; 
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 585,00 

(хиляда петстотин осемдесет и пет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  150  лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

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

  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 15, предложенията се приемат.* 
 
 



Петко БОЙНОВСКИ 
1253-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ037586ВН-022ВН/16.03.2018 г., Общински 
съвет – Варна  одобрява  пазарната оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост по реда на 
чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна, представляваща 37 (тридесет и седем) кв.м. 
идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5403.5502 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.пет хиляди петстотин и две), 
целият с площ от 726 кв.м. (седемстотин двадесет и шест),  находящ се в со 
„Боровец-юг“, гр. Варна, в размер на 2 140 (две хиляди сто и 
четиридесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. в 
размер на 57,84 лв. (петдесет и седем лева осемдесет и четири стотинки), 
без включен ДДС. 

1253-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018г.“ 
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ037586ВН-
022ВН/16.03.2018 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между община Варна, от една страна и от друга страна 
Камелия Николаева Василева, чрез продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ 37 (тридесет и седем) кв.м. идеални части от 
ПИ с идентификатор 10135.5403.5502 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди четиристотин и три.пет хиляди петстотин и две), по 
Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Варна, район 
“Аспарухово“, целият с площ от 726 (седемстотин двадесет и шест), кв.м., 
находящ се в со „Боровец-юг“, гр. Варна, при граници на имота: ПИ 
10135.5403.490, ПИ 10135.5403.964, ПИ 10135.5403.4904, ПИ 
10135.5403.959, ПИ 10135.5401.5, ПИ 10135.5403.960, по одобрената с 
решение по-горе пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9104/12.07.2016 г. 

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



 
 

1254-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег.№ АУ032282ВН-012ВН/16.03.2018г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост по реда на 
чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, чрез продажба на 
частта на община Варна, представляваща 31 (тридесет и един) кв.м. 
идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5404.4763 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и четири.четири хиляди 
седемстотин шестдесет и три), целият с площ от 553 (петстотин петдесет и 
три) кв.м., находящ се в со „Боровец-юг“, гр. Варна, в размер на 1 275 
(хиляда двеста седемдесет и пет) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 кв.м. в размер на 41,13 лв. (четиридесет и един лева 
тринадесет стотинки), без включен ДДС.  

1254-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018г.“ 
и по предложение на кмета на Община Варна с рег.№ АУ032282ВН-
012ВН/16.03.2018г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между община Варна, от една страна и от друга страна 
Мария Бончева Тодорова, чрез продажба на имот - частна общинска 
собственост, находящ се в со „Боровец-юг“, гр. Варна, представляващ 31 
(тридесет и един) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.5404.4763 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин 
и четири.четири хиляди седемстотин шестдесет и три), по Кадастралната 
карта и кадастрални регистри на гр. Варна, район “Аспарухово“, целият с 
площ от 553 (петстотин петдесет и три) кв.м., находящ се в со „Боровец-
юг“, гр. Варна, при граници на имота: ПИ 10135.5404.1778, ПИ 
10135.5404.1780, ПИ 10135.5404.2203, ПИ 10135.5404.2206, ПИ 
10135.5404.9742, ПИ 10135.5404.4764, по одобрената по-горе пазарна 
оценка. 

За гореописаният имот са съставени Акт за частна общинска 
собственост № 9586/25.08.2017г. и Акт № 1 от 22.12.2017г. за поправка. 

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



1255-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2018 година“ и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № АУ106962ВН-010ВН/04.05.2018г., Общински съвет – 
Варна, одобрява пазарна оценка, изготвена по искане за прекратяване на 
съсобственост, чрез изкупуване частта на община Варна от недвижим 
имот, представляваща земя с площ от 218 (двеста и осемнадесет) кв.м. 
ид.части от ПИ с идентификатор 10135.3523.249 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и три.двеста четиридесет и 
девет), целият с площ от 1 218 (хиляда двеста и осемнадесет) кв.м., 
находящ се в гр.  Варна, со „Кочмар“, при граници на имота: ПИ 
10135.3523.248, ПИ 10135.3523.265, ПИ  10135.3523.345, ПИ 
10135.3523.9526, в размер на 13 415 (тринадесет хиляди четиристотин и 
петнадесет) лева, без включен ДДС при стойност на 1 кв.м. в размер 
на 61,54 (шестдесет и един лева петдесет и четири стотинки) лева, без 
включен ДДС.  

1255-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № АУ106962ВН-010ВН/04.05.2018г., 
Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
община Варна от една страна и „СИД-2“ ООД, ЕИК 103812246 с адрес на 
управление – гр. Варна, жк “Св.Иван Рилски“ бл. 25, вх. Г, ет. 3, ап. 62, 
представлявано от управители – Стойчо Иванов Добрев и Свилен Иванов 
Добрев, чрез продажба на земя с площ от 218 (двеста и осемнадесет) кв.м. 
идеални части от ПИ с идентификатор 10135.3523.249 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и три.двеста четиридесет и 
девет), по одобрената по-горе пазарна оценка. 

За 218 (двеста и осемнадесет) кв.м. идеални части от имота е 
съставен Акт за частна общинска собственост № 9698 от 22.12.2017 г., 
вписан в Служба по вписвания – Варна по надлежния ред. 

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

 
 
 
1256-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 



22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2018 година“ и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № АУ097709ВН-010ВН/15.05.2018 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена по искане за прекратяване на 
съсобственост, чрез изкупуване частта на община Варна от недвижим 
имот, представляваща земя с площ от 29 (двадесет и девет) кв.м. идеални 
части от ПИ с идентификатор 10135.3515.334 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и петнадесет.триста тридесет и четири), целият с 
площ от 169 (сто шестдесет и девет) кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. 
„Тихомир“ № 42, при граници на имота: ПИ 10135.3515.329, ПИ 
10135.3515.357, ПИ 10135.3515.335, ПИ 10135.3515.333, в размер на 10 700 
(десет хиляди и седемстотин) лева, без включен ДДС при стойност на 1 
кв.м. в размер на 368,96 (триста шестдесет и осем лева деветдесет и шест 
стотинки) лв., без включен ДДС.  

1256-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № АУ097709ВН-010ВН/15.05.2018г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между община 
Варна, от една страна, и Добри Колев Добрев и Константин Калев Добрев, 
чрез продажба на земя с площ 29 (двадесет и девет) кв.м. идеални части от 
ПИ с идентификатор 10135.3515.334 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и петнадесет.триста тридесет и четири), по одобрената 
по-горе пазарна оценка, при следните квоти: 

- За Добри Колев Добрев – 14,50 (четиринадесет цяло и петдесет 
стотни) кв.м. идеални части, на стойност 5 350 (пет хиляди триста и 
петдесет) лева, без включен ДДС; 

- За Константин Калев Добрев – 14,50 (четиринадесет цяло и 
петдесет стотни) кв.м. идеални части, на стойност 5 350 (пет хиляди триста 
и петдесет) лева, без включен ДДС.  

За 29 (двадесет и девет) кв.м. идеални части от имота е съставен Акт 
за частна общинска собственост № 9720/22.12.2017 г., вписан в Служба по 
вписвания – Варна по надлежния ред. 

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

 



1257-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и по на предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ005222ВН-008ВН/20.06.2018г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2018 г.“ както следва: към точка IX „Имоти 
частна общинска собственост, предвидени за прекратяване на 
съсобственост чрез продажба частта на община Варна“ се добавя 10 кв.м. 
идеални части от ПИ: 10135.2051.46, находящ се в гр. Варна, м. „Коджа 
тепе“, целият с площ 1 567 кв.м., АОС № 9826/26.03.2018 г. 

1257-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ005222ВН-008ВН/20.06.2018г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост, 
чрез продажба на частта на община Варна, представляваща 10 (десет) кв.м. 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2051.46 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петдесет и едно.четиридесет и шест), 
по Кадастралната карта и кадастралните регистри, целият с площ от 1 567 
(хиляда петстотин шестдесет и седем) кв.м., находящ се в гр. Варна, м. 
„Коджа тепе“, в размер на 560 (петстотин и шестдесет) лева, без включен 
ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. възлизаща в размер на 56 (петдесет и 
шест) лева, без включен ДДС. 

1257-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т.2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по на предложение 
на кмета на Община Варна с рег. № АУ005222ВН-008ВН/20.06.2018г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между община 
Варна, от една страна и от друга страна „Франсис трейд“ ЕООД, с 
управител Самир Искандер Франсис чрез продажба на общинската част от 
имот, находящ се в гр. Варна, м. „Коджа тепе“, представляващ 10 (десет) 
кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2051.46 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петдесет и едно.четиридесет и 
шест), по Кадастралната карта и кадастралните регистри, целият с площ от 
1 567 (хиляда петстотин шестдесет и седем) кв.м., при граници: 
ПИ10135.2623.58, ПИ10135.2623.9549, ПИ10135.2623.59,  
ПИ10135.2051.44, ПИ10135.2051.39, 10135.2051.40, 10135.2051.47, 
10135.2051.41, 10135.2051.1, 10135.2051.2, 10135.2623.57, на 
съсобственика си. 



За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
9826/26.03.2018 г. 

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

 
 
 
1258-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № АУ042095ВН-006ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 година“: Допълва в 
Раздел IX - „Недвижими имоти-частна общинска собственост, за които 
община Варна ще проведе процедура по прекратяване на съсобственост с 
държавата, физически и юридически лица по реда на чл. 36 от ЗОС и 
НРПУРОИ – делба, продажба на частта на община Варна, откупуване 
частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна“, с  недвижим имот находящ се в гр. 
Варна, ул. „Киро Радев“ № 5-5А, представляващ 8,86 (осем цяло  и 
осемдесет и шест стотни) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.3516.185 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
шестнадесет.сто осемдесет и пет),  целият  с площ от 10,39/290 кв.м. по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед 
№РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно АОС 9418/23.02.2017 г. 
г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. 4377/28.02.2017 г., Акт № 
195, том XIII, находящ се в гр. Варна, ул. „Киро Радев“ № 5-5А.              

1258-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ042095ВН-006ВН/20.06.2018г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим  
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна, представляваща 8,86 (осем цяло  и осемдесет и 
шест стотни) кв.м идеални части от 10135.3516.185 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.сто осемдесет и пет),  
целия  с площ 10,39/290 кв.м по Кадастрална карта и кадастрални 
регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, 
съгласно АОС № 9418/23.02.2017 г., вписан в Служба по вписванията с вх. 
рег. 4377/28.02.2017 г., Акт № 195, том XIII, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Киро Радев“ № 5-5А, в размер на 3 999,40 (три хиляди деветстотин 
деветдесет и девет лева и четиридесет стотинки) лева, без включен ДДС, 



при пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м., възлизаща на 451,40 
(четиристотин петдесет и един лева и четиридесет стотинки) лева. 

1258-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и по реда на чл. 28 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на Община Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ042095ВН-006ВН/20.06.2018г., Общински съвет – Варна реши да 
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга 
страна Васил Милчев Филипов, чрез продажба на имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Киро Радев“ 5-5А, 
представляващ 8,86 (осем цяло  и осемдесет и шест стотни) кв.м. идеални 
части от ПИ с идентификатор 10135.3516.185 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.сто осемдесет и пет),  целият  с 
площ 10,39/290 кв.м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, 
одобрени със заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост  № АОС № 9418/23.02.2017 г., вписан в Служба по 
вписванията с вх. рег. 4377/28.02.2017 г., Акт № 195, том XIII. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 3 999,40 (три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 
четиридесет стотинки) лева, без включен ДДС. 

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

1259-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ021179ВН-012ВН/04.05.2018г., Общински съвет – Варна приема 
следното изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост през 2018 г.“: Към точка IX „Недвижими 
имоти-частна общинска собственост, за които община Варна ще проведе 
процедура по прекратяване на съсобственост с държавата, физически и 
юридически лица по реда на чл. 36 от ЗОС и НРПУРОИ – делба, продажба 
на частта на община Варна, откупуване частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна“, 
се добавя: 104,33 (сто и четири цяло тридесет и три стотни) кв.м. идеални 
части от ПИ с идентификатор 10135.5505.72 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин и пет.седемдесет и две), находящ се в гр. Варна, 



ул. „Мара Гидик“ № 2, целият с площ от 371 (триста седемдесет и един) 
кв.м., Акт за частна общинска собственост № 8051/20.11.2014г. 

1259-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ021179ВН-012ВН/04.05.2018г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост, 
чрез продажба на частта на община Варна, представляваща 104,33 (сто и 
четири цяло тридесет и три стотни) кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.5505.72 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и пет.седемдесет и две), целият с площ от 371 (триста 
седемдесет и един) кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Мара Гидик“ № 2, 
в размер на 22 800 (двадесет и две хиляди и осемстотин) лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на 218,54 (двеста и 
осемнадесет лева и петдесет и четири стотинки) лева, без включен ДДС. 

1259-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № АУ021179ВН-012ВН/04.05.2018г., 
Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
община Варна, от една страна и от друга страна Стойчо Димитров Стойчев 
и Недялка Добрева Стойчева чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Мара Гидик“ № 2, 
представляващ 104,33 (сто и четири цяло тридесет и три стотни) кв.м. 
идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5505.72 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.седемдесет и две), целият с 
площ от 371 (триста седемдесет и един) кв.м., при граници: ПИ 
10135.5505.96, ПИ 10135.5505.71, ПИ 10135.5505.70, ПИ 10135.5505.69, 
ПИ 10135.5505.73, на съсобствениците при следните квоти: 

- За Стойчо Димитров Стойчев – 52,17 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.5505.72, целият с площ от 371 кв.м. на пазарна цена от 11 401 
(единадесет хиляди четиристотин и един) лева, без включен ДДС. 

- За Недялка Добрева Стойчева – 52,16 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.5505.72, целият с площ от 371 кв.м. на пазарна цена от 11 399 
(единадесет хиляди триста деветдесет и девет) лева, без включен ДДС. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
8051/20.11.2014 г. 

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



1260-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД18008902ВН/04.05.2018г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 г.“: Допълва в 
Раздел IX - „Недвижими имоти-частна общинска собственост, за които 
община Варна ще проведе процедура по прекратяване на съсобственост с 
държавата, физически и юридически лица по реда на чл. 36 от ЗОС и 
НРПУРОИ – делба, продажба на частта на община Варна, откупуване 
частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна“, с  недвижим имот находящ се в гр. 
Варна, со „Зеленика“, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.5545.520 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.петстотин и двадесет), с площ от 138,33/786 (сто 
тридесет и осем цяло и тридесет и три стотни идеални части от 
седемстотин осемдесет и шест) кв.м. – предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 9482/27.04.2017 г. 

1260-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД18008902ВН/04.05.2018г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на 
Община Варна, представляваща 138,33 (сто тридесет и осем цяло и 
тридесет и три стотни) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.5545.520 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.петстотин и двадесет) целият с площ от 786 
(седемстотин осемдесет и шест) кв.м., находящ се в гр. Варна, со 
„Зеленика“, при граници на имота: ПИ 10135.5545.4095, ПИ 
10135.5545.3611, ПИ 10135.5545.9525, в размер на 8 325 (осем хиляди 
триста двадесет и пет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
(един) кв.м. в размер на 60,18 (шестдесет лева и осемнадесет стотинки) 
лева, без включен ДДС. 

1260-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в допълнение на 
одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма за управление 
и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 година“ и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18008902ВН/04.05.2018 г., Общински съвет – Варна решава да прекрати 
съсобствеността между община Варна, от една страна, и от друга страна: 



Йоланта Железова Рачева,  Атанас Стефанов Куртев, Атанас Иванов 
Боянов, Тодорка Богданова Желязкова, Меглена Владимирова Ставрева-
Грийн и Радослав Константинов Рачев, чрез продажба на имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Зеленика“, 
представляващ 138,33 (сто тридесет и осем цяло и тридесет и три стотни) 
кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5545.520 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.петстотин и 
двадесет), по Кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със 
заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със заповед № 
КД-14-03-2643/18.10.2011 г. на Началника на СГКК – Варна, целият с 
площ от 786 (седемстотин осемдесет и шест) кв.м., при граници на имота: 
ПИ 10135.5545.4095, ПИ 10135.5545.3611 и ПИ 10135.5545.9525. 

Продажбата на общинската част от имота да се извърши при 
следните квоти: 

- за Йоланта Железова Рачева - 53,79 кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.5545.520, на стойност 3 237,20 лв. (три хиляди 
двеста тридесет и седем лева и двадесет стотинки), без включен ДДС; 

- за Атанас Иванов Боянов - 15,37 кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.5545.520, на стойност 924,99 лв. (деветстотин 
двадесет и четири лева и деветдесет и девет стотинки), без включен ДДС; 

- за Атанас Стефанов Куртев - 15,37 кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.5545.520, на стойност 924,99 лв. (деветстотин 
двадесет и четири лева и деветдесет и девет стотинки), без включен ДДС; 

- за Тодорка Богданова Желязкова - 23,06 кв.м. идеални части от ПИ 
с идентификатор 10135.5545.520, на стойност 1 387,84 лв. (хиляда триста 
осемдесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки), без включен ДДС; 

- за Меглена Владимирова Ставрева-Грийн - 15,37 кв.м. идеални 
части от ПИ с идентификатор 10135.5545.520, на стойност 924,99 лв. 
(деветстотин двадесет и четири лева и деветдесет и девет стотинки), без 
включен ДДС; 

- за Радослав Константинов Рачев - 15,37 кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.5545.520, на стойност 924,99 лв. (деветстотин 
двадесет и четири лева и деветдесет и девет стотинки), без включен ДДС. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9482/27.04.2017 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна с вх.рег. 10389, Акт № 59, том ХХIV, дело 5041/2017 г. 

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



1261-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ101269ВН-009ВН/16.03.2018г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2018г.”, както следва: Към раздел ІХ. 
„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община 
Варна ще се проведе процедура по прекратяване на съсобственост с 
държавата, физически и юридически лица по реда на чл. 36 от ЗОС и 
НРПУРОИ – делба, продажба на частта на община Варна, откупуване 
частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя следния текст: 

Данни за имота Площ - кв.м АОС № 
гр. Варна, кв. „Св. Никола“ 

/ жк „Бриз“/ № 501, 
ПИ 10135.2563.1919 

16/1097 9562/20.06.2017г. 

1261-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 36, ал. 1, т. 2, от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ101269ВН-009ВН/16.03.2018г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти, с 
която е определена пазарната стойност на 16 (шестнадесет) кв.м. идеални 
части от ПИ с идентификатор 10135.2563.1919 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.две хиляди петстотин шестдесет и три.хиляда деветстотин и 
деветнадесет), по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. 
Варна, район „Приморски“, целият с площ от 1 097 (хиляда деветдесет и 
седем) кв.м., находящ се в гр. Варна, кв. „Св. Никола“ /жк „Бриз“/ № 
501, в размер на 1 300 (хиляда и триста) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 (един) кв.м. в размер на 81,25 лв.(осемдесет и един 
лева двадесет и пет стотинки), без включен ДДС. 

1261-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка   с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 
2018г.“ и по предложение на кмета на община Варна с рег. № 
АУ101269ВН-009ВН/16.03.2018 г., Общински съвет – Варна решава да 
прекрати съсобствеността между община Варна, от една страна и от друга 
страна Даринка Стефанова Камбурова-Русинова и Иван Стефанов Петров 
чрез продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. 



Варна, кв. „Св. Никола“ /жк „Бриз“/ № 501, представляващ 16 
(шестнадесет) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2563.1919 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
шестдесет и три.хиляда деветстотин и деветнадесет), по Кадастралната 
карта и кадастрални регистри на гр. Варна, район кмета на Община 
„Приморски“, целият с площ от 1 097 (хиляда деветдесет и седем) кв.м., 
при граници на имота: ПИ 10135.2563.728, ПИ 10135.2563.714, ПИ 
10135.2563.1942, ПИ 10135.2563.535, по одобрената по-горе пазарна 
оценка, при равни квоти за всеки от двамата. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9562/20.06.2017г. 

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

1262-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ089517ВН-011ВН/16.03.2018г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2018 г.”, както следва: Към раздел ІХ. 
„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община 
Варна ще се проведе процедура по прекратяване на съсобственост с 
държавата, физически и юридически лица по реда на чл. 36 от ЗОС и 
НРПУРОИ – делба, продажба на частта на община Варна, откупуване 
частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя следния текст: 

№ Данни за имота Площ - кв.м АОС № 
 Гр. Варна, со „Сотира“,   

 ПИ 10135.2508.1530 
60/2057   9757/22.01.2018г.   

1262-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 36, ал. 1, т. 2, от Закона за 
общинската собственост, а именно прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна, и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № АУ089517ВН-011ВН/16.03.2018 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, с която е определена пазарната стойност на 60 
(шестдесет) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2508.1530 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и осем.хиляда 



петстотин и тридесет), по Кадастралната карта и кадастрални регистри на 
гр. Варна, район „Приморски“, целият с площ от 2 057 (две хиляди и 
петдесет и седем) кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Сотира“, в размер на 
3 300 (три хиляди и триста) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност 
на 1 (един) кв.м. в размер на 55 (петдесет и пет) лева, без включен ДДС. 

1262-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение  на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 
през 2018г.“, и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ089517ВН-011ВН/16.03.2018г. Общински съвет – Варна решава да се 
прекрати съсобствеността между община Варна, от една страна и от друга 
страна: Людмила Димитрова Василева, Веселин Янчев Василев, Силвия 
Миленова Де Гри Дежестам, Росица Ангелова Цветкова, Веселина 
Стефанова Василева, Витан Георгиев Витанов, Георги Бориславов 
Георгиев и Надежда Александровна Лимонова, чрез продажба на имот - 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Сотира“,  
представляващ 60 (шестдесет) кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2508.1530 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин и осем.хиляда петстотин и тридесет),  по Кадастралната 
карта и кадастрални регистри на гр. Варна, район „Приморски“, целият с 
площ от 2 057 (две хиляди петдесет и седем) кв.м., при граници на имота: 
ПИ 10135.2508.856, ПИ 10135.2508.9567, ПИ 10135.2508.857, ПИ 
10135.2508.9544, 10135.2508.854, 10135.2508.9509, при квоти, както 
следва: 

- за Людмила Димитрова Василева и Веселин Янчев Василев, 
двамата при условията на съпружеска имуществена общност – 1/7 идеални 
части от 60 кв.м. идеални части от ПИ 10135.2508.1530 на стойност 471,43 
лв. (четиристотин седемдесет и един лева четиридесет и три стотинки). 

- за Силвия Миленова Де Гри Дежестам - 1/7 идеални части от 60 
кв.м. идеални части от ПИ 10135.2508.1530 на стойност 471,43 лв. 
(четиристотин седемдесет и един лева четиридесет и три стотинки). 

- за Росица Ангелова Цветкова - 1/7 идеални части от 60 кв.м. 
идеални части от ПИ 10135.2508.1530 на стойност 471,43 лв. 
(четиристотин седемдесет и един лева четиридесет и три стотинки). 

- за Веселина Стефанова Василева - 1/7 идеални части от 60 кв.м. 
идеални части от ПИ 10135.2508.1530 на стойност 471,43 лв. 
(четиристотин седемдесет и един лева четиридесет и три стотинки). 



- за Витан Георгиев Витанов - 1/7 идеални части от 60 кв.м. идеални 
части от ПИ 10135.2508.1530 на стойност 471,43 лв. (четиристотин 
седемдесет и един лева четиридесет и три стотинки). 

- за Георги Бориславов Георгиев - 1/7 идеални части от 60 кв.м. 
идеални части от ПИ 10135.2508.1530 на стойност 471,43 лв. 
(четиристотин седемдесет и един лева четиридесет и три стотинки). 

- за Надежда Александровна Лимонова - 1/7 идеални части от 60 
кв.м. идеални части от ПИ 10135.2508.1530 на стойност 471,42 лв. 
(четиристотин седемдесет и един лева четиридесет и две стотинки). 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9757/22.01.2018г. 

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

 
 
 
1263-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ099809ВН-008ВН/15.05.2018г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2018 г.”, както следва: Към раздел ІХ. 
„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община 
Варна ще се проведе процедура по прекратяване на съсобственост с 
държавата, физически и юридически лица по реда на чл.36 от ЗОС и 
НРПУРОИ – делба, продажба на частта на община Варна, откупуване 
частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя следния текст: 

Данни за имота Площ - кв.м. АОС № 
гр. Варна, жк 
„Възраждане“ І м.р.,  
ПИ 10135.3511.1528, 
ПИ 10135.3511.1529, 
ПИ 10135.3511.1417. 

457 кв.м ид.ч. от ПИ 
10135.3511.1528, 456 
кв.м. ид.ч. от ПИ 
10135.3511.1529 и ПИ 
10135.3511.1417 с площ 
612 кв.м. 

9817/26.03.2018г. 

1263-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 4 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, за прекратяване на 
съсобственост върху ПИ с идентификатор 10135.3511.1528 (десет хиляди 



сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда петстотин 
двадесет и осем) и ПИ с идентификатор 10135.3511.1529 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда петстотин 
двадесет и девет), по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. 
Варна, находящи се в жк „Възраждане“ І м.р., гр. Варна, и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ099809ВН-
008ВН/15.05.2018г. Общински съвет – Варна одобрява пазарните оценки, 
изготвени от оценител на недвижими имоти, с които са определени 
пазарните стойности на заменяемите имоти, които са съответно: 

- На 457 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.3511.1528 – общинска собственост, в размер на 109 400 (сто и девет 
хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 
1(един) кв.м. в размер на 239,39 лв. (двеста тридесет и девет лева тридесет 
и девет стотинки), без включен ДДС. 

-  На 456 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.3511.1529 - собственост на „БЛД Хоумс“ ЕООД, в размер на 109 100 
(сто и девет хиляди и сто) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 
1 (един) кв.м. в размер на 239,25 лв. (двеста тридесет и девет лева  двадесет 
и пет стотинки), без включен ДДС.  

- На ПИ 10135.3511.1417 с площ 612 кв.м. - собственост на „БЛД 
Хоумс“ ЕООД, в размер на 117 100 (сто и седемнадесет хиляди и сто) 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1(един) кв.м. в размер на 
191,34 лв. (сто деветдесет и един лева тридесет и четири стотинки), без 
включен ДДС.  

1263-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за 
общинската собственост, във връзка  с  чл. 27,  т. 2  от  Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018г.“ 
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ099809ВН-
008ВН/15.05.2018г., Общински съвет – Варна решава да  се прекрати 
съсобствеността между Община Варна и „БЛД Хоумс“ ЕООД, ЕИК 
130486096, представлявано от управителя Димитър Бончев Славов, върху 
ПИ с идентификатор 10135.3511.1528 и ПИ с идентификатор 
10135.3511.1529, като Община Варна ще прехвърли в собственост на 
дружеството собствената си част от ПИ с идентификатор 10135.3511.1528 
с площ 457/3004 кв.м. идеални части, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 9817/26.03.2018г. в замяна на собствеността на „БЛД 
Хоумс“ ЕООД, върху ПИ с идентификатор 10135.3511.1529 с площ 456/3 
327 кв.м. идеални части и ПИ с идентификатор 10135.3511.1417 с площ 
612 кв.м., притежаващи ги на основание нот.акт № 93, том 5, рег. № 20354, 



дело № 758/2007г. по одобрените с решение по-горе пазарни оценки, при 
следните условия:  

1. „БЛД Хоумс“ ЕООД, ЕИК 130486096, представлявано от 
управителя Димитър Бончев  Славов  става собственик на ПИ 
10135.3511.1528, с площ 3 004  кв.м., при граници: ПИ 10135.3511.1513, 
ПИ 10135.3511.138, ПИ 10135.3511.170, ПИ 10135.3511.1515, ПИ 
10135.3511.1529, ПИ 10135.3511.508, ПИ 10135.3511.1417. 

2. Община Варна става собственик на ПИ 10135.3511.1529, с площ 
3327 кв.м, при граници: ПИ 10135.3511.136, ПИ 10135.3511.138, ПИ 
10135.3511.1528, ПИ 10135.3511.170, ПИ 10135.3511.1469. 

3. Община Варна става собственик на ПИ 10135.3511.1417, с площ 
612 кв.м., при граници: ПИ 10135.3511.155, ПИ 10135.3511.168, ПИ 
10135.3511.170, ПИ 10135.3511.1525, ПИ 10135.3511.1513, ПИ 
10135.3511.1515. 

4. Община Варна няма да дължи на БЛД Хоумс“ ЕООД разликата 
между пазарните стойности на заменяемите имоти в размер 116 800 (сто и 
шестнадесет хиляди и осемстотин) лева, съгласно предоставена от 
дружеството нотариално заверена декларация от 23.11.2017г.  

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

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 14, предложенията се приемат.* 
 
Продължете, господин Бойновски. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
1264-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
35, ал.3 от Закона за общинската собственост в изпълнение на „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
през 2018 г.“, и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ016505ВН-037ВН/04.05.2018г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Кокиче” № 7, 
представляващ 260 (двеста и шестдесет) кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2553.156 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и три.сто петдесет и шест), целият с площ от 



531 (петстотин тридесет и един) кв.м. при граници на имота: ПИ 
10135.2553.155, ПИ 10135.2553.157, ПИ 10135.2553.158, ПИ 
10135.2553.171, ПИ 10135.2553.154, в размер на 112 850 (сто и дванадесет 
хиляди осемстотин и петдесет) лева, без включен ДДС, при стойност на 1 
кв.м. в размер на 434,04 (четири стотин тридесет и четири лева и четири 
стотинки) лв., без ДДС и решава да се извърши продажба на имота при 
равни квоти на Живко Киряков Георгиев, Марияна Кирякова Георгиева и 
Георги Киряков Георгиев, по одобрената по-горе пазарна оценка, 
както следва: 

-  86,67 кв.м. идеални части, на стойност 37 616,67 лв., без включен 
ДДС на Живко Киряков Георгиев; 

-  86,67 кв.м. идеални части, на стойност 37 616,67 лв., без включен 
ДДС на Марияна Кирякова Георгиева; 

-  86,67 кв.м. идеални части, на стойност 37 616,67 лв., без включен 
ДДС на Георги Киряков Георгиев. 

За 271 (двеста седемдесет и един) кв.м. идеални части от ПИ  с 
идентификатор 10135.2553.156 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и три.сто петдесет и шест), е съставен Акт за 
частна общинска собственост № 7735/30.04.2014 г., вписан в Служба по 
вписвания – Варна по надлежния ред. 

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

 
 
 
1265-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, пред. 2 и във 
връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 
от Закона за общинската собственост, а именно: продажба на недвижим 
имот частна общинска собственост, представляващ 189,75 (сто осемдесет и 
девет цяло и седемдесет и пет стотни) кв.м. идеални части от ПИ 
10135.5505.397 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
пет.триста деветдесет и седем), целият с площ от 266 (двеста 
шестдесет и шест) кв.м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на 
район „Аспарухово“, одобрени със заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД 
на АГКК, с административен адрес гр. Варна, ул. „Кичево“ № 9, при 
граници на имота: ПИ 10135.5505.408, ПИ 10135.5505.409, ПИ 
10135.5505.396, ПИ 10135.5505.379, ПИ 10135.5505.398, ПИ 
10135.5505.407 на Янко Иванов Янков, собственик на 3/4 от сграда 
10135.5505.397.1 и 10135.5505.397.2, в допълнение на приетата от 
Общински съвет – Варна „Годишна програма за управление и 



разпореждане с общински имоти през 2018 година“ и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № АУ073252ВН-002ВН/20.06.2018г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от 
независим оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на 
гореописания имот в размер 27 075 лв. (двадесет и седем хиляди и 
седемдесет и пет лева), без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС 
на 1 кв.м., възлизаща на 142,69 (сто четиридесет и два лева и шестдесет и 
девет стотинки) лева, и решава да се извърши продажба на имота на 
собственика на законно построена сграда – Янко Иванов Янков. 

За гореописания имот има съставен АОС № 6567/17.08.2011 г. г  
вписан в Служба по вписванията - гр. Варна, с вх. peг. № 18362/19.08.2011 
г., Акт № 161, том LII, дело № 11175. 

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

  
 
 

 
1266-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, в изпълнение на „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост  през 2018г.“, 
във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 
3 от Закона за общинската собственост, по заявление от Дария Славчева 
Атанасова, чрез законния си представител Славчо Николов Атанасов, и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ002137ВН-
011ВН/20.06.2018г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, 
изготвена от оценител на имоти, отговарящ на изискванията на Закона за 
независимите оценители, с която е определена пазарната стойност на 38,72 
кв.м идеални части от общинската част на имота, с площ 223,48/290 кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.936 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и седем.деветстотин тридесет 
и шест), по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Варна, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев“ № 34, предмет на АОС № 
9675/10.11.2017г., при граници на имота: поземлени имоти с 
идентификатори: 10135.1507.908, 10135.1507.935, 10135.1507.937, 
10135.1507.949, в размер на 7 870 лева (седем хиляди осемстотин и 
осемдесет),  без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 
възлизащ на 203,25 лв. (двеста и три лева двадесет и пет стотинки), без 
включен ДДС и решава да се извърши продажба на имота на собственика 



на законно построена върху него сграда - Дария Славчева Атанасова по 
одобрената пазарна оценка. 

1267-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, в изпълнение на „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост  през 2018г.“, 
във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 
3 от Закона за общинската собственост, по заявление от Павлин Иванов 
Николов и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ100563ВН-011ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, отговарящ на 
изискванията на Закона за независимите оценители, с която е определена 
пазарната стойност на 92,38 кв.м. идеални части от общинската част на 
имота, с площ 223,48/290 кв.м. идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.1507.936 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда 
петстотин и седем.деветстотин тридесет и шест), по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на гр. Варна, находящ се в гр. Варна, ул. „Граф 
Игнатиев“ № 34, предмет на АОС № 9675/10.11.2017 г., при граници на 
имота: поземлени имоти с идентификатори: 10135.1507.908, 
10135.1507.935, 10135.1507.937, 10135.1507.949, в размер на 16 427 
(шестнадесет хиляди четиристотин двадесет и седем) лева,  без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. възлизащ на 177,82 лв. (сто 
седемдесет и седем лева осемдесет и две стотинки), без включен ДДС и 
решава да се извърши продажба на имота на собственика на законно 
построена върху него сграда - Павлин Иванов Николов по одобрената 
пазарна оценка.  

 
 
 
 
1268-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ018965ВН-025ВН/15.05.2018г. Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2018 г.“ както следва: Към точка X „Недвижими имоти – 
частна общинска собственост, за които в община Варна ще се проведе 
процедура по продажба на земя, на собственика на законно построена 
върху нея сграда“, се добавя ПИ с идентификатор 72709.501.252, с площ от 
469 кв.м., находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Райко 
Панчелиев“ № 5, Акт за частна общинска собственост № 8642/02.10.2015 
г. 



1268-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ018965ВН-025ВН/15.05.2018г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на имоти, с 
която е определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на 16 
000 (шестнадесет хиляди) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 
1 кв.м. в размер на 34,12 (тридесет и четири лева и дванадесет стотинки) 
лева, без включен ДДС. 

1268-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост и чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № АУ018965ВН-025ВН/15.05.2018г., 
Общински съвет – Варна взема решение за продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 
72709.501.252 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и 
едно.двеста петдесет и две), с площ от 469 (четиристотин шестдесет и 
девет) кв.м., находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Райко 
Панчелиев“ № 5, при граници на имота: ПИ 72709.501.253, ПИ 
72709.501.818, ПИ 72709.501.992, ПИ 72709501.985, на Петко Йорданов 
Петков и Милкана Йорданова Калайджиева, при равни квоти, както 
следва: 

- За Петко Йорданов Петков – 234,50 кв.м. идеални части от ПИ 
72709.501.252, целият с площ от 469 кв.м. на пазарна цена от 8 000 (осем 
хиляди) лева, без включен ДДС; 

- За Милкана Йорданова Калайджиева – 234,50 кв.м. идеални части от 
ПИ 72709.501.252, целият с площ от 469 кв.м. на пазарна цена от 8 000 
(осем хиляди) лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 8642/02.10.2015г. 

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

 
 
 
1269-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ000254ВН-017ВН/15.05.2018г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 



общинска собственост през 2018 г.”, както следва: Към раздел Х. 
„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община 
Варна ще се проведе процедура по продажба на земя, на собственика на 
законно построената върху нея сграда по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС и 
НРПУРОИ - без търг или конкурс”, се добавя следния текст: 

Данни за имота АОС № 
община Варна, с. Тополи, ул. „Овчага“ № 38, 
ПИ 72709.501.683, с площ 603 кв.м. 

 

 
9687/22.12.2017г. 

1269-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, в изпълнение на „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018г.“ и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ000254ВН-
017ВН/15.05.2018г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, 
изготвена от оценител на имоти, отговарящ на изискванията на Закона за 
независимите оценители, във връзка с реализиране на разпоредителна 
сделка на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и 
взема решение за продажба на ПИ с идентификатор 72709.501.683 
(седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и 
едно.шестстотин осемдесет и три), находящ се в община Варна, с. 
Тополи, ул. „Овчага“ № 38, с площ от 603 (шестстотин и три) кв.м., по 
Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Варна, предмет на Акт 
за частна общинска собственост  № 9687/ 22.12.2017 г., при граници на 
имота: ПИ с идентификатори: 72709.501.1031, 72709.501.682, 
72709.501.681, 72709.501.684, 72709.501.685, 72709.501.686, на Тодор 
Радков Тодоров, в размер на 37 200 (тридесет и седем хиляди и двеста) 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. в размер на 
61,69 лв. (шестдесет и един лева шестдесет и девет стотинки), без включен 
ДДС. 

 
 
 
 

1270-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ117708ВН-017ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2018 г.“, както следва: към Раздел Х. Недвижими 
имоти – частна общинска собственост, за които община Варна ще проведе 
процедура по продажба на земя на собственика на законно построена 



върху нея сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС и НРПУРОИ без търг или 
конкурс, се добавя следния текст: 

Данни за имота АОС № 
гр. Варна, „Вилна зона“, ул. „4-та“ № 24,                                      
ПИ №10135.2564.1292 с площ 1 059 кв.м. 

9818/2018 г. 

1270-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ117708ВН-017ВН/20.06.2018г., Общински 
съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, „Вилна зона“, ул. „4-та“ № 24, представляващ ПИ 
№10135.2564.1292 с площ 1 059 кв.м., при граници на имота: ПИ 
№10135.2564.100, ПИ №10135.2564.28, ПИ №10135.2564.1266, ПИ 
№10135.2564.104, ПИ №10135.2564.105, ПИ №10135.2564.87, ПИ 
№10135.2564.86, ПИ №10135.2564.85, ПИ №10135.2564.1547, в размер на 
82 300,00 (осемдесет и две хиляди и триста) лева, без включен ДДС, при 
стойност на 1 кв.м. – 77,71 лв., без ДДС и решава да се извърши продажба 
на имота на собственика на законно построена върху него сграда -  Лилия 
Каменова Грънчарова, по одобрената пазарна оценка. 

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

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 17, предложенията се приемат.* 
 
Благодаря, господин Бойновски. Госпожо Боева, заповядайте да 

продължите с точките от дневния ред. 
 
Юлияна БОЕВА 
Продължаваме с осма точка: 
1271-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД18012537ВН/20.06.2018г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, като в Раздел 
XV „Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за които 



община Варна ще проведе процедура по учредяване право на ползване по 
реда на чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ“, се включат 
недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр. 
Варна, жк „Чайка” до блок 27, представляващ едноетажна масивна сграда 
– клуб, състоящ се от: етаж – фоайе, зала, санитарен възел и стълбище за 
избата със застроена площ 134,56 кв.м. и изба със светла площ 56,96 кв.м,  
ведно с припадащите се % от идеалните части от общите части на сградата 
и от правото на строеж, предмет на АОС № 1747/06.04.2000г. и жк 
„Владислав Варненчик“ бл. 406, вх. 23, етаж 2, ап. 8, със застроена площ 
равна на 91,34 кв.м, заедно с прилежащата изба с площ 4,50 кв.м. и 2,8046 
% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
предмет на АОС № 2404/15.08.2002 г. 

1271-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 2 Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18012537ВН/20.06.2018г., Общински съвет – Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване, върху имоти-частна общинска 
собственост, находящи се в гр. Варна, както следва: 

- жк „Чайка” до блок 27, представляващ едноетажна масивна сграда 
– клуб, състоящ се от: етаж – фоайе, зала, санитарен възел и стълбище за 
избата със застроена площ 134,56 кв.м. и изба със светла площ 56,96 кв.м.,  
в едно с припадащите се % от идеалните части от общите части на сградата 
и от правото на строеж, предмет на АОС №1747/06.04.2000г., в полза на 
Сдружение с нестопанска цел „АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ 
– ВИЖЪН”, ЕИК 103125585, вписано в регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел при ВОС под № 36, том 9, стр. 167 по ф.д. № 77/1997 г. по 
описа на ВОС, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз 
Борис І” 115, представлявано от  Георги Иванов Георгиев, за срока на 
действие на Договор за възлагане на социални услуги, сключен между 
Сдружението и община Варна, считано до 13.12.2022 г.; 

- жк „Владислав Варненчик“ бл. 406, вх. 23, етаж 2, ап. 8 със 
застроена площ равна на 91,34 кв.м., заедно с прилежащата изба с площ 
4,50 кв.м и 2,8046 % идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж, предмет на АОС № 2404/15.08.2002 г., в полза на 
Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за психосоциална защита 
„Адаптация““, БУЛСТАТ 103578786, със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, ул. „Найден Геров“ № 18, представлявано от д-р 
Румяна Василева Бояджиева, за срока на действие на Договор за възлагане 
на социални услуги, сключен между Сдружението и община Варна, 
считано до 10.12.2022 г.; 



Общински съвет – Варна не освобождава Сдружение с нестопанска 
цел „Агенция за социално развитие – Вижън”, ЕИК  103125585, вписано в 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при ВОС под № 36, 
том 9, стр. 167 по ф.д. № 77/1997г. по описа на ВОС, със седалище и адрес 
на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис І” 115, представлявано от  
Георги Иванов Георгиев и Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за 
психосоциална защита „Адаптация““, БУЛСТАТ 103578786 от заплащане 
на режийни разноски в размер на 1 243,78 (хиляда двеста четиридесет и 
три лева и седемдесет и осем стотинки) лева, в полза на община Варна 
съгласно чл. 79, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия  имот се извършва от ползвателя за 
негова сметка. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

   
 

 
1272-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД17021491ВН-003ВН/20.06.2018г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018“: Прехвърляне от  
Раздел V в Раздел XV „Недвижими имоти и вещи-частна общинска 
собственост, за които община Варна ще проведе процедура по учредяване 
право на ползване по реда на чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ“,  
на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, 
ул. „Генерал Столетов“ вх. 65, представляващ подблокова част на седем 
етажен жилищен блок, състоящ се от две работни помещения, помощно 
помещение, санитарен възел със застроена площ 46,02 кв.м., предмет на  
АОС 60/10.02.1997 г.  

1272-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 2 Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във 
връзка с чл. 5 от Наредба за организацията и дейността на клубовете на 
пенсионерите в община Варна и по предложение на кмета на Община 



Варна с рег. № РД17021491ВН-003ВН/20.06.2018г., Общински съвет – 
Варна реши: 

1. Разкрива пенсионерски клуб в недвижим имот, находящ се гр. 
Варна, ул. „Генерал Столетов“ вх. 65, представляващ подблокова част на 
седем етажен жилищен блок, състоящ се от две работни помещения, 
помощно помещение, санитарен възел със застроена площ равна на 46,02 
кв.м., предмет на  АОС № 60/10.02.1997 г.  

2. Учредява безвъзмездно право на ползване върху гореописания 
имот в полза на Дирекция „Социални дейности“ при община Варна, за 
нуждите на пенсионерските организации на територията на община Варна 
в район „Приморски“, за срок от 5 /пет/ години. 

Издръжката на пенсионерския клуб да бъде в рамките на 
утвърдените бюджетни кредити за годишна издръжка на функция 
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, Дейност 525 „Клубове на 
пенсионера, инвалида и други. 

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

 
Янко СТАНЕВ 
Колеги, мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 15, предложенията се приемат.* 
 
За протокола: Григор Григоров – „за“ 
 
Юлияна БОЕВА 
1273-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД18008876ВН/04.05.2018г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 година“: Допълва 
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с имот частна 
- общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ № 
11, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1504.221.1.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
четири.двеста двадесет и едно.едно.пет), със застроена площ от 161,10 (сто 
шестдесет и едно цяло и десет стотни) кв.м.,както и 15,9040 (петнадесет 



цяло девет хиляди и четиридесет десетохилядни) % идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж по Кадастралната карта и 
кадастрални регистри на гр. Варна, одобрени със заповед № РД-18-
98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК – предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 8155/19.03.2015 г. 

1273-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18008876ВН/04.05.2018г., Общински съвет – Варна предоставя на 
Дирекция „Здравеопазване“, представлявана от Директор, безвъзмездно за 
управление имот – частна  общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
бул. „Мария Луиза“ № 11, представляващ Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1504.221.1.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и четири.двеста двадесет и едно.едно.пет), със застроена площ 
от 161,10 (сто шестдесет и едно цяло и десет стотни) кв.м.,както и 15,9040 
(петнадесет цяло девет хиляди и четиридесет десетохилядни) % идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж по 
Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Варна, одобрени със 
заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК - предмет на Акт за 
частна общинска собственост № 8155/19.03.2015 г., за срок от 5 (пет) 
години. 

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

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 
За протокола: Ако на Юлето Боева не е излязло – „за“, кой друг? 

Григор Григоров – „за“ 
Продължавайте, госпожо Боева. 
 
Юлияна БОЕВА 
Следващите точки 11 и 12: 
1274-2. 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 на кмета на 



Община Варна с рег. № РД18008463ВН/30.04.2018г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 г.“: Допълва Раздел 
XVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които община Варна ще 
открие процедура по придобиване в собственост или управление от 
Държавата, частни физически или юридически лица“, с част от имот - 
публична  държавна собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Виница“, 
ул. „Овеч“ № 2, представляващ  част от сгради с идентификатори: 
10135.2575.201.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
седемдесет и пет.двеста и едно.три), със застроена площ равна на 279 
(двеста седемдесет и девет) кв.м., на два етажа и 10135.2575.201.4 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.двеста и 
едно.четири) със застроена площ от 266 (двеста шестдесет и шест) кв.м., на 
един етаж. 

1274-2-1. 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 на кмета на Община Варна с 
рег. № РД18008463ВН/30.04.2018г., Общински съвет – Варна взема 
решение за провеждане на процедура за предоставяне безвъзмездно за 
управление в полза на община Варна на част от имот-публична държавна 
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Виница“, ул. „Овеч“ № 2, 
представляващ  част от сгради с идентификатори 10135.2575.201.3 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.двеста и 
едно.три) със застроена площ от 279 (двеста седемдесет и девет) кв.м., на 
два етажа и 10135.2575.201.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин седемдесет и пет.двеста и едно.четири), със застроена площ от 
266 (двеста шестдесет и шест) кв.м., на един етаж за временно настаняване 
на 100 (сто) деца в предучилищна и яслена възраст от основната сграда на 
ДГ № 23 „Иглика“, за срок до 31.12.2019 г. 

За сградата на  „Дома за медико-социални грижи за деца“, кв. 
„Виница“, ул. „Овеч“ № 2, има съставен Акт за публична държавна 
собственост № 9163/26.09.2016 г. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
проведе необходимите процедури в съответствие с разпоредбите на чл. 15, 
ал. 2 от Закона за държавната собственост  по реда на чл. 6, ал. 2 от 
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,  за 
приемане безвъзмездно за управление в полза на община Варна на 
гореописания недвижимия имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 



решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда. 

 
 
 
 
1275-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, в изпълнение на раздел ХVIII, т. 5 – т. 10 от 
одобрената с решение № 1058-2/26/31.01.2018 г. на Общински съвет – 
Варна „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2018 година“ и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД18008544ВН/30.04.2018г., Общински съвет – 
Варна взема решение за провеждане на процедура за предоставяне в полза 
на Община Варна за безвъзмездно управление за срок от 10 (десет) години 
на недвижими имоти – публична държавна собственост, попадащи в 
обхвата на Групова археологическа недвижима културна ценност 
„Манастирски комплекс в м. „Караач теке“, община Варна, област 
Варна, с категория „национално значение“, а именно: 

- ПИ с идентификатор 10135.3505.560, с площ от 4 319 кв.м., 
находящ се в гр. Варна, со „Сълзица“; трайно предназначение на 
територията: защитена; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 
10 м.) – предмет на Акт за публична държавна собственост № 
7781/11.04.2011 г.; 

- ПИ с идентификатор 10135.3505.617, с площ от 616 кв.м., 
находящ се в гр. Варна, со „Сълзица“; трайно предназначение на 
територията: защитена; начин на трайно ползване: за археологически 
паметник на културата – предмет на Акт за публична държавна 
собственост № 7782/11.04.2011 г.; 

- ПИ 10135.3505.618, с площ от 3 749 кв.м., находящ се в гр. Варна, 
со „Сълзица“; трайно предназначение на територията: защитена; начин на 
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м) – предмет на Акт за 
публична държавна собственост № 7783/11.04.2011 г.; 

- ПИ 10135.3505.619, с площ от 562 кв.м., находящ се в гр. Варна, со 
„Сълзица“; трайно предназначение на територията: защитена; начин на 
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) – предмет на Акт за 
публична държавна собственост № 7784/11.04.2011 г.; 

- ПИ 10135.3505.620, с площ от 191 кв.м., находящ се в гр. Варна, со 
„Сълзица“; трайно предназначение на територията: защитена; начин на 
трайно ползване: за археологически паметник на културата – предмет на 
Акт за публична държавна собственост № 7785/11.04.2011 г.; 



- ПИ 10135.3505.621, с площ от 334 кв.м., находящ се в гр. Варна, со 
„Сълзица“; трайно предназначение на територията: защитена; начин на 
трайно ползване: за археологически паметник на културата – предмет на 
Акт за публична държавна собственост № 7786/11.04.2011 г. 

Кадастралната карта и кадастрален регистър на район „Младост“ са 
одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК и изменена 
в частта на со „Сълзица“ със заповед № КД-14-03-471/16.02.2012 г. на 
Началник на СГКК – гр. Варна. 

Общински съвет – Варна упълномощава кмета на Община Варна да 
проведе съответните процедури по реда на чл. 12, ал. 4, т. 1 от Закона за 
културното наследство, чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона 
за държавната собственост и чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната 
собственост, както и сключване на договор с Министъра на културата на 
основание чл. 12, ал. 5 от Закона за културното наследство, за уреждане на 
правата и задълженията на двете страни и приемане за безвъзмездно 
управление на описаните недвижими имоти, след решение на 
Министерски съвет на Република България. 
 

Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 13, предложенията се приемат.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Следваща точка: 
1276-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД18001706ВН-004ВН/15.05.2018г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2018г.”, както следва: Към раздел ХVІІ. 
„Недвижими имоти-общинска собственост, за които могат да се проведат 
процедури по реда на чл.15 и чл.17 от ЗУТ, след одобряване на съответен 
ПУП-ПР или ПУП-ПРЗ от ЕСУТ в Община Варна“, се добавя следния 
текст: 

Данни за имота Площ - кв.м. АОС/правно основание 
со „Боровец-юг“, гр. Варна, 
придаваеми части от ПИ 
10135.5401.5 към проектен 
УПИ Х-974 кв.4 

53 кв.м. 
 

чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, във 
връзка с §7, ал.1, т.4 от 
ПЗР на ЗМСМА 



1276-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД18001706ВН-004ВН/15.05.2018г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим 
оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 
оценители, във връзка със сключване на  предварителен договор по чл. 15, 
ал. 3 от Закона за устройство на територията, на придаваемата част към 
проектен УПИ Х-974, кв. 4, находящ се в со „Боровец-юг“, гр. Варна, с 
площ от 53 (петдесет и три) кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.5401.5 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и едно.пет), с 
начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ - общинска 
собственост, непопадащи в улична  регулация, в размер на 2 020 (две 
хиляди и двадесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
(един) кв.м. в размер на 38,11 лв. (тридесет и осем лева и единадесет 
стотинки), без включен ДДС. 

1276-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона 
за устройство на територията , чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД18001706ВН-004ВН/15.05.2018 г., 
Общински съвет – Варна упълномощава кмета на Община Варна да 
сключи предварителен договор за прехвърляне право на собственост, 
при следните условия: 

1. Община  Варна  ще  прехвърли възмездно на Кремчо 
Недялков Стоянов, собствеността върху 53 (петдесет и три) кв.м. от ПИ 
с идентификатор 10135.5401.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и едно.пет), целият с площ от 51 419 кв.м., по 
Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Варна, с начин на 
трайно ползване „за второстепенна улица“ - общинска собственост, 
непопадащи  в  улична  регулация, които се придават към проектен 
проектен УПИ Х-974, кв. 4, со „Боровец-юг“, гр. Варна, съгласно проект за 
изменение на ПУП–ПРЗ, приет на ЕСУТ-Варна, с решение по т. 21, 
протокол № 45/05.12.2017г., по одобрената по-горе пазарна оценка. 

2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за 
УПИ Х-974, кв.4, со „Боровец-юг“, гр. Варна. 

3. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния  договор, се изготвят нови 
оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови 



пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за 
уреждане на имуществените взаимоотношения между община Варна и 
Кремчо Недялков Стоянов. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 16, предложението се приема.* 
 
За протокола: Сали Исеин – „за“ 
 
Юлияна БОЕВА 
1277-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД18009709ВН/15.05.2018г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2018г.”, както следва: Към раздел ХVІІ. „Недвижими 
имоти-общинска собственост, за които могат да се проведат процедури по 
реда на чл.15 и чл.17 от ЗУТ, след одобряване на съответен ПУП-ПР или 
ПУП-ПРЗ от ЕСУТ в Община Варна“, се добавя следния текст: 

Данни за имота Площ - кв.м. АОС/правно 
основание 

со „Боровец-юг“, гр.Варна, 
придаваеми части от ПИ 
10135.5404.9756 към  проектен ХІV-
2159 „за жил. стр.“, кв.40, отнемане на 
части от ПИ 10135.5404.2159 
попадащи в улична  регулация 

82 кв.м от ПИ 
10135.5404.9756 
22 кв.м от ПИ 
10135.5404.2159 

чл.2, ал.1, т.2 от 
ЗОС, във връзка 
с §7, ал.1, т.4 от 
ПЗР на ЗМСМА 

1277-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД18009709ВН/15.05.2018г., Общински съвет – 
Варна одобрява  пазарните оценки, изготвени от независим оценител, 
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, във 
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17, ал. 2 от Закона 
за устройство на територията, както следва: 



-  на 82 кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.5404.9756, целият с 
площ от 636 кв.м., с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ - 
общинска собственост, непопадащи в улична регулация, придаваеми към 
проектен ХІV-2159 „за жил. стр.“, кв. 40, со „Боровец-юг“, гр. Варна, с 
проектна площ 637 кв.м., в размер на 2 985 (две хиляди  деветстотин 
осемдесет и  пет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
(един) кв.м. в размер на 36,40 лв. (тридесет и шест лева и четиридесет 
стотинки), без включен ДДС. 

-  на 22 кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.5404.2159, целият с 
площ от 577 кв.м. – собственост на Божидар Веселинов Бонев, попадащи в 
уличната регулация (придаваеми към ПИ 10135.5058.13), в размер на 673 
(шестстотин седемдесет и три) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м. в размер на 30,59 лв. (тридесет лева петдесет и 
девет стотинки), без включен ДДС. 

1277-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 от 
Закона за устройство на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост през 2018 г.” и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД18009709ВН/15.05.2018г., Общински съвет – 
Варна упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен 
договор за прехвърляне право на собственост, при следните условия: 

1. Община Варна ще прехвърли на Божидар Веселинов Бонев, 
собствеността върху 82 кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.5404.9756, 
целият с площ 636 кв.м., по Кадастралната карта и кадастрални регистри 
на гр.Варна, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ - 
общинска собственост, непопадащи в улична регулация, придаваеми към 
проектен ХІV-2159 „за жил. стр.“, кв. 40, со „Боровец-юг“, гр. Варна, с 
проектна площ 637 кв.м., съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, 
приет с решение по т.10, протокол № 29/08.08.2017г. на ЕСУТ при община 
Варна, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

2. Божидар Веселинов Бонев ще прехвърли на Община Варна 
собствеността върху 22 кв.м. от собствения си недвижим имот, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.5404.2159,  целият с площ от 
577 кв.м., по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Варна, 
придобит на основание нот.акт № 61, том ІІ, рег. № 17400, дело № 
230/2013г., попадащи в уличната регулация, които ще се придадат към ПИ 
10135.5058.13, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски 
път“ – общинска  собственост, по одобрената по-горе пазарна оценка.   



3. Прехвърлянето в собственост на имотите, описани в т. 1 и т. 2 ще 
се извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на имотите 
в размер на 2 312 (две хиляди триста и дванадесет) лева, следва да се 
заплати в полза на община Варна от Божидар Веселинов Бонев. 

4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за 
УПИ ХІV-2159 „за жил. стр.“, кв. 40, со „Боровец-юг“, гр. Варна. 

5. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване  на  предварителния  договор,  се  изготвят  
нови  оценки  от  независим оценител, а Общински съвет – Варна определя 
нови пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният 
договор за уреждане на имуществените взаимоотношения между община 
Варна и  Божидар Веселинов Бонев. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки. 

 
 
 
1278-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № АУ059241ВН-009ВН/15.05.2018 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 г.“: Допълва в Раздел 
ХVII- „Недвижими имоти-частна общинска собственост, за които ще се 
проведат процедури по реда на чл. 15 и чл. 17 от ЗУТ, след одобряване на 
съответен ПУП-ПР и ПУП-ПРЗ от ЕСУТ в община Варна, със следният 
имот: 61,90 (шестдесет и едно цяло и деветдесет стотни) кв.м. от ПИ с 
идентификатор 10135.3523.9535 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин двадесет и три.девет хиляди петстотин тридесет и пет) 
попадащи в проектен УПИ XLI-139, кв. 25, по ПУП-ПРЗ на со „Кочмар“. 

1278-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ059241ВН-009ВН/15.05.2018г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим  
оценител, във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17, 
ал. 2, т. 3 от Закона за устройство на територията, за следните имоти: 

- на 19 (деветнадесет) кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.3523.139 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и три.сто 



тридесет и девет), които се отнемат от проектен УПИ XLI-139, кв. 25 
собственост на Магдалена Георгиева Трингова, съгласно Н.А № 137, том 2, 
рег. 5301, дело № 312/2017 г. на стойност 1 347 (хиляда триста четиридесет 
и седем) лева, без включен ДДС. 

- на 61,90 (шестдесет и едно цяло и деветдесет стотни) кв.м. от ПИ с 
идентификатор 10135.3523.9535 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин двадесет и три.девет хиляди петстотин тридесет и пет) 
попадащи в проектен УПИ XLI-139, кв. 25, по ПУП-ПРЗ на с.о „Кочмар“ 
които се придават, на стойност 4 387 (четири хиляди триста осемдесет и 
седем) лева, без включен ДДС. 

1278-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 от 
Закона за устройство на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.“ 
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ059241ВН-
009ВН/15.05.2018г. Общински съвет – Варна упълномощава кмета на 
Община Варна да сключи предварителен договор за прехвърляне право на 
собственост, при следните условия: 

Община Варна ще прехвърли в собственост на Магдалена Георгиева 
Трингова, следния недвижим имот: 61,90 (шестдесет и едно цяло и 
деветдесет стотни) кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.3523.9535 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и три.девет 
хиляди петстотин тридесет и пет) попадащи в проектен УПИ XLI-139, кв. 
25, по ПУП-ПРЗ на со „Кочмар“, с начин на трайно ползване „за 
второстепенна улица“ - общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 
2 от Закона за общинската собственост, във връзка с §7, ал. 1, т. 4 от ПРЗ 
на Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
придадени към проектен УПИ XLI-139, кв. 25 по плана на с.о „Кочмар“, 
съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ на со „Кочмар“, одобрен със 
заповед № Г-41/24.06.2013 г. от вр.и.д Кмет на община Варна, по 
одобрената по-горе пазарна оценка. 

Магдалена Георгиева Трингова, ще прехвърли в собственост на 
община Варна 19 (деветнадесет) кв.м. от ПИ с идентификатор 
10135.3523.139 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин 
двадесет и три.сто тридесет и девет), попадащи в улична регулация, 
собственост на Магдалена Георгиева Трингова, съгласно нотариален акт № 
137, том 2, рег. 5301, дело № 312/2017 г, с начин на трайно ползване-„за 
второстепенна улица“, по одобрената по-горе пазарна оценка. 



Прехвърлянето в собственост на имотите, описани по-горе ще се 
извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на 
придобиваните имоти от двете страни от 3 040 (три хиляди и четиридесет) 
лева, без включен ДДС, следва да се плати в полза на община Варна от 
Магдалена Георгиева Трингова. 

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

1279-2. На основание чл.  21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД18002186ВН-006ВН/20.06.2018г. Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2018 г.“ както следва: към точка XVII 
„Недвижими имоти – общинска собственост, за които могат да се проведат 
процедури по реда на чл. 15 и чл. 17 от ЗУТ, след одобряване на 
съответния ПУП-ПУР или ПУП-ПРЗ от ЕСУТ в община Варна се добавя 
19 кв.м. придаваеми части към проектен УПИ XVIII-1383.   

1279-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 41, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД18002186ВН-006ВН/20.06.2018г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във 
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17 от Закона за 
устройство на територията, на 19 (деветнадесет) кв.м. придаваеми към 
проектен УПИ XVIII-1383, в размер на 1 178 (хиляда сто седемдесет и 
осем) лева, без включен ДДС. 

1279-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17 от Закона за устройство 
на територията, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост, във 
връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД18002186ВН-006ВН/20.06.2018г., Общински 
съвет – Варна упълномощава кмета на Община Варна да сключи 
предварителен договор за прехвърляне право на собственост, като: 
       1. Община Варна ще прехвърли на Станислав Славчев Сланев и 
Радостина Стойчева Сланева собствеността върху 19 (деветнадесет) кв.м. 
от поземлен имот с идентификатор 10135.2552.1383, целият с площ от 10 
204 (десет хиляди двеста и четири) кв.м. и начин на трайно ползване „за 
второстепенна улица” - общинска собственост на основание  чл. 2, ал. 1,  т. 
2  от  Закона за общинската собственост,  във  връзка  с  § 7,  ал. 1,  т. 4  от  



Преходни и заключителни разпоредби на  Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, непопадащи в улична 
регулация по ПУП-ПУР на кв. „Изгрев“, одобрен с решение № 552-
6/26,27.07.2012г. на Общински съвет – Варна, които  се  придават към 
проектен УПИ XVIII-1383, кв.169, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна, 
обособен съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет на основание 
чл. 128, ал. 3, от Закона за устройство на територията , с решение по т.18 от 
протокол № 16/24.04.2018г. на ЕСУТ – Варна при община Варна, на 
пазарна цена в размер на 1 178 (хиляда сто седемдесет и осем) лева, без 
включен ДДС. 

2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост, ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на изменение на 
ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-1383, кв.169, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна. 

3. В случай, че изменението на ПУП-ПРЗ не влезе в сила шест 
месеца след сключване на предварителния договор, се извършват нови 
оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови 
пазарни цени, въз основа на които се сключва окончателният договор за 
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и 
Станислав Славчев Сланев и Радостина Стойчева Сланева. 

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

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване. 

Гласувайте, колеги, по дадения въпрос, тематично, за да си създадете 
вътрешно усещане за комфорта, в който живеем ние с решенията си. 
Господин Гуцанов, да, благодаря, че сте гласувал, по някой път да си 
интелигентен и да си в опозиция е трудно… Не Ви съжалявам, ама така – 
споделям… 

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 14, предложенията се приемат.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Минаваме към петнадесета точка. 
1280-2. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с решение по 
протокол № 2/16.03.2018 г. на комисия, назначена със заповеди на кмета на 
Община Варна № 0760/23.02.2018 г. и № 0761/23.02.2018 г., и във връзка с 
писмо от Орлин Данеков – член на комисията назначена със Заповед № 



0761/23.02.2018 г., на кмета на Община Варна с рег. № РД18002367ВН-
007ВН/19.03.2018 г. и писмо от Николай Няголов – Директор на Дирекция 
„Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ при община 
Варна с рег. № РД18002367ВН-010ВН/12.04.2018 г., Общински съвет – 
Варна предоставя право за безвъзмездно поставяне на зарядни станции за 
електрически автомобили върху части от имоти – общинска собственост 
съгласно приложени схеми №№ 1-12 /приложени към настоящото 
решение/, приети с решение на ЕСУТ при община Варна по протокол № 
2/16.01.2018 г. и одобрени от Главния архитект на община Варна, в полза 
на Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона“, 
представлявано от инж. Младен Иванов – Директор, за срок от 10 (десет) 
години. 

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

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения, колеги, малко повече концентрация, защото 

ни трябват повече гласове… Режим на гласуване, за постигането на 
оптимална цифра 34 гласа, концентрация, любов... 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
Благодаря на всички. Ще правим зарядни станции, ще си купуваме 

електроавтомобили. 
 
Юлияна БОЕВА 
Минаваме към т. 16:  
1281-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската 

собственост и чл. 17 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества и във връзка с писма от инж. Злати Златев – Изпълнителен 
директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. № ОС18000258ВН/13.04.2018 
г. и № ОС18000258ВН-001ВН/18.05.2018 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за бракуване на ДМА /автобуси/ – собственост на „Градски 
транспорт“ ЕАД, съгласно приложения списък към настоящото решение. 

Общински съвет – Варна задължава Изпълнителния директор на 
„Градски транспорт“ ЕАД да проведе конкурс за изкупуването на 
горепосочените ДМА като вторични суровини, след бракуването им, като 
бъдат набрани и разгледани минимум пет оферти от кандидат – купувачи с 
оглед постигане на най-висока изкупна цена. 



 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
1282-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и писмо от д-р Божанка 
Георгиева Богданова – Изпълнителен директор на „Ученическо и столово 
хранене” ЕАД с рег. № ОС18000310ВН/27.04.2018 г., Общински съвет – 
Варна одобрява избрания от дружеството застраховател – ЗАД „Армеец“ 
АД, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка на сградата и 
имуществото на дружеството. 
 
 

1283-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.17Г, ал.2 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и писмо рег.№ 
ОС18000339ВН/01.06.2018 г. от Минко Христов – Изпълнителен директор  
на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, Общински съвет – Варна 
одобрява избрания от дружеството застраховател – ЗАД „Алианц 
България“, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка на 
имуществото на дружеството. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 13, предложенията се приемат.* 
 
Юлияна БОЕВА 
1284-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 2, чл. 192, ал. 1 и ал. 
7, чл. 193, във връзка с чл. 166, ал. 2 и чл. 72, ал. 2  от Търговския закон, чл. 
51б, ал. 1 от Закон за общинската собственост, чл. 13, ал. 1, т. 2 от 
„Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества”, в съответствие 



със свое решение № 1011- 9(22)/ 30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18012529ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна реши: 

I. Увеличава капитала на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД 
от 34 581 500 (тридесет и четири милиона петстотин осемдесет и една 
хиляди и петстотин) лева на 34 736 320 (тридесет и четири милиона 
седемстотин тридесет и шест хиляди триста и двадесет) лева, разпределен 
в 3 473 632 (три милиона четиристотин седемдесет и три лева шестстотин 
тридесет и два) броя акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) 
лева, чрез записване от едноличния собственик на капитала – Община 
Варна на нови 15 482 (петнадесет хиляди четиристотин осемдесет и два) 
поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.  

За сметка на записаните нови акции Община Варна внася в капитала 
на дружеството непарична вноска, представляваща: 

1. сграда, находяща се вляво от входа на „Летен театър“, с 
идентификатор 10135.2561.2.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин шестдесет и едно.две.две) със застроена площ 100.00 (сто) кв.м.; 
етажност – 1 (един) етаж; конструкция – монолитна; година на 
построяване – 1956 г.; с местонахождение гр. Варна, „Приморски парк“, 
ПИ 10135.2561.2, ст.кад. 5360007; при граници на имота ПИ 10135.2561.1 и 
ПИ 10135.2561.2, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
6085/05.05.2010 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Варна на 
17.05.2010 г., том ХХII, № 22, вх. регистър № 8443, д. № 4662; 

2. сграда, находяща се вдясно от входа на „Летен театър“, с 
идентификатор 10135.2561.2.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин шестдесет и едно.две.три) със застроена площ 102.00 (сто и два) 
кв.м.; етажност – 1 (един) етаж; конструкция – монолитна; година на 
построяване – 1956 г.; с местонахождение гр. Варна, „Приморски парк“, 
ПИ 10135.2561.2.3, ст.кад. 5360007, при граници на имота ПИ 10135.2561.1 
и ПИ 10135.2561.2, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
6086/05.05.2010 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Варна на 
17.05.2010 г., том ХХII, № 24, вх. регистър № 8447, д. № 4664. 

Оценката на непаричната вноска на Община Варна в капитала на 
„Дворец на културата и спорта” ЕАД е в размер на 154 820 (сто петдесет и 
четири хиляди осемстотин и двадесет) лева, съгласно оценителска 
експертиза изготвена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон от вещи 
лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица № 20180313112415 от 
15.03.2018 г. на Търговски регистър при Агенция по вписванията. 

II. Изменя чл. 7, чл. 8 и чл. 10, ал. 1 от Устава на Еднолично 
акционерно дружество „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, които да 
придобият следния вид: 



„Чл. 7. Капиталът на дружеството в левове е в размер на 34 736 320 
лв. (тридесет и четири милиона седемстотин тридесет и шест хиляди 
триста и двадесет лева), разпределен в 3 473 632 (три милиона 
четиристотин седемдесет и три лева шестотин тридесет и два) броя акции, 
всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева, като към датата на 
вписване капиталът е записан изцяло. 
 Чл. 8. Община Варна внася целия уставен капитал на дружеството 
като непарична вноска, представляваща: 

1. Земя с площ от 35 000 кв.м., представляваща УПИ-I, в кв. 43 по 
плана на 18 м.р.; сграден фонд – сграда – стара част с площ от 7 000 кв.м. и 
нова с площ от 6 600 кв.м.; трафопост с площ от 409 кв.м.; помпена 
станция, находяща се на офицерски плаж с площ от 125 кв.м.; външен 
топлопровод; външна дъждовална канализация, осветителна и 
електрическа канална мрежа; околно пространство; ДМА – машини, 
съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар, 
програмни продукти, стоки и материали. Стойност на непаричната вноска 
– 34 331 500 лв. 

2. Сграда, находяща се вляво от входа на „Летен театър“, с 
идентификатор 10135.2561.2.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин шестдесет и едно.две.две) със застроена площ 100.00 (сто) кв.м.; 
етажност – 1 (един) етаж; конструкция – монолитна; година на 
построяване – 1956 г.; с местонахождение гр. Варна, „Приморски парк“, 
ПИ 10135.2561.2, ст.кад. 5360007; при граници на имота ПИ 10135.2561.1 и 
ПИ 10135.2561.2, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
6085/05.05.2010 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Варна на 
17.05.2010 г., том ХХII, № 22, вх. регистър № 8443, д. № 4662 и сграда, 
находяща се вдясно от входа на „Летен театър“, с идентификатор 
10135.2561.2.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
шестдесет и едно.две.три) със застроена площ 102.00 (сто и два) кв.м.; 
етажност – 1 (един) етаж; конструкция – монолитна; година на 
построяване – 1956 г.; с местонахождение гр. Варна, „Приморски парк“, 
ПИ 10135.2561.2.3, ст.кад. 5360007, при граници на имота ПИ 10135.2561.1 
и ПИ 10135.2561.2, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
6086/05.05.2010 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Варна на 
17.05.2010 г., том ХХII, № 24, вх. регистър № 8447, д. № 4664. Стойност на 
непаричната вноска – 154 820 лв. Акт за назначаване на вещи лица № 
20180313112415 от 15.03.2018 г. 

Чл. 10 (1) Капиталът е разпределен в 3 473 632 броя акции, всяка от 
които с номинална стойност 10 лева.“ 

Общински съвет – Варна възлага на Изпълнителния директор на 
„Дворец на културата и спорта” ЕАД да предприеме всички необходими 
действия за вписване на горепосочените обстоятелства по отношение 
увеличаването на капитала по партидата на дружеството в Търговския 



регистър към Агенцията по вписванията, да представи актуален устав на 
дружеството, съобразен с приетите промени към датата на приемане на 
решението, да впише промените в Имотния регистър към Агенцията по 
вписванията и в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

   
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Колеги, процедура на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 51а, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 147 от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 9 от Наредбата за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества, във връзка с изтичане на срока на 
Договора за възлагане на управлението на „Обреди“ ЕООД  на 22.05.2018 
г., Общински съвет – Варна решава да бъде продължен за  нов тригодишен 
срок договорът за управление на Елица Пламенова Ботева – управител на 
„Обреди“ ЕООД, ЕИК 813106564. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
извърши всички правни и фактически действия по правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението.  

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Господин Марков, уважаеми господин 

Марков, може да махнете табелата, защото нали отпред ще говорите, ако 
искате, дайте ми я, аз ще я подържа малко… Благодаря, заповядайте. 

 
Росен МАРКОВ 
Както винаги, ще бъда кратък и затова ще го изчета.  Не смятам за 

нормално, и преди три години при назначаването на Елица Ботева и сега, 
при преназначаването си, Елица Ботева да не е на сесията на Общинския 
съвет, принципала си. Що за управител е? Дами и господа общински 
съветници, преди три години при избор на управител на „Обреди“-ЕООД 
беше извършена една несправедливост спрямо другите кандидати. Беше 
избрана Елица Пламенова Ботева, която единствена не отговаряше на едно 
от двете задължителни условия на конкурса, да има минимум 2 години 
стаж на ръководна длъжност. Тя нямаше нито един такъв в живота си и 
винаги е работила като обслужващ персонал. Още повече наглост – тя 
представи пред комисията по избор на управител лъжлива длъжностна 
характеристика, че е работила като завеждащ Бюро обредни услуги, а 



винаги е била обслужващ персонал некласифициран другаде. В акта 
категорично са установени от Прокуратурата и от НАП преди НОИ. Дами 
и господа общински съветници, Елица Пламенова Ботева е калинка и 
избора й е ваш и на съвестта ви. Ако някой оспори това, което казвам… 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Господин Гуцанов, заповядайте. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз не знам какви са били документите когато г-жа Ботева се е 

явявала на конкурс – дали това е така или не е така, не мога да споря и да 
коментирам по този въпрос. Но със сигурност е един от управителите, 
който си гледа работата. Казвам го като опозиция, защото за голяма част от 
управителите сутринта говорих, коментирах и смятам, че те отдавна не 
трябваше да са на тези позиции. Отдавна! И не само тези двамата. Има и 
други, но там двамата са фрапиращи случаи. Докато в този случай, вижте, 
все пак трябва да има и реална оценка на това, което се случва в 
общинската икономика и общинските предприятия. 

 
Янко СТАНЕВ 
Аз си давам думата. Ще прочета…. А, господин Гуцанов, 

благодаря….и аз, господин Балабанов…. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз съм седял много време до теб…., минало е… 
 
Янко СТАНЕВ 
И аз съм седял много години в тази зала. Аз нямам конкретен 

отговор, имам конкретен текст. За съжаление, той по-скоро подхожда на 
хора, които са се занимавали с право да го изчетат. Примерно тук има един 
човек в залата, господин Златев, който е писал такива работи. Ще прочета 
последната част. „От така установената фактическа обстановка, може да се 
направи извода, че по делото липсват доказателства за извършено 
престъпление от общ характер. Няма никакви доказателства, че Ботева 
умишлено е декларирала неверни обстоятелства. Точно обратното, същата 
е представила информация относно заеманата длъжност, съобразно реално 
изпълняваните от нея дейности в „Карма“-ЕООД. Видно е, че няма 
доказателства за извършени престъпления или дори за нарушения от 
длъжностни лица от община Варна доколкото комисията като колективен 
орган е изпълнила законовите процедури с необходимото внимание и на 
база предоставените им документи. Предвид горното, и на основание 
чл.199 и чл. 243, ал.1, т.1 във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК постанових: 
Прекратявам……“ и т.н.  



Това не е мое, аз не съм го писал. Това е писано от съответното 
длъжностно компетентно лице, което е разгледало този вид жалба. 

Господин председател, благодаря. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване, колеги, няма други заявки за изказвания. 

Подлагам на гласуване изчетеното предложение за решение от 
председателя на комисията. Ако няма друго такова, разбира се, постъпило 
ли е друго? Господин Марков, много моля за тишина, хубава калинка сте 
си сложили на врата… Режим на гласуване. 

 
1285-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 51а, ал. 4, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 147 от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 9 от 
Наредбата за упражняване на правата на собственост върху частта на 
Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с 
изтичане на срока на Договора за възлагане на управлението на „Обреди“ 
ЕООД  на 22.05.2018 г., Общински съвет – Варна решава да бъде 
продължен за  нов тригодишен срок договорът за управление на Елица 
Пламенова Ботева – управител на „Обреди“ ЕООД, ЕИК 813106564. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
извърши всички правни и фактически действия по правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението.  

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 
Благодаря, госпожо Боева. Преминаваме към точка трета от дневния 

ред. 
  



III. 
 

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

„Финанси и бюджет“ относно: 
(1) – корекция на приложение 21 – „Списък на лицата, които имат 

право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 2018 г. към 
решение № 1066-4/26/31.01.2018 г. на Общински съвет – Варна. 

(2) – даване на съгласие Община Варна да извърши инвестиции в 
стадион „Локомотив“, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница“. 

(3) – приемане на Актуализирана план-сметка за дейност 
„Чистота“ за 2018 г. 

(4) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
ремонтни дейности за нуждите на храм „Свети цар Борис Михаил“ и 
джамията в район „Аспарухово“. 

(5) – опрощаване на държавни вземания. 
(6) – осигуряване на средства за неотложен ремонт на брегозащитно 

и брегоукрепително съоръжение, представляващо поземлен имот с ид. № 
10135.2569.187, находящо се в кк „Св. Св. Константин и Елена. 

(7) –  одобряване на текст към Анекс № 1 към договор за 
обществен превоз на пътници между община Варна и „Градски 
транспорт“ ЕАД гр. Варна от 21.10.2013 г. 

(8) – възлагане на „Ученическо и столово хранене” ЕАД, на 
ежедневно приготвяне и доставка на храна в общинските детски ясли, 
яслени групи към детските градини и детски кухни. 

 
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Иванов, преди да започнете да четете Марица Гърдева – 

процедура. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Колеги, предлагам удължаване на работното време до 19.00 ч. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Колеги, предлагам намаление, защото все пак има Световно 

първенство, недейте така…. Госпожа Гърдева, ако не гледа.. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Колеги, ние сме длъжни към гражданите на Варна – първо работата, 

после удоволствията, господин Григоров. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
На желаещите да гледат мача, мога да им осигуря възможност горе в 

кабинета…. Колегата нещо не е съгласен… 
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Гърдева.  

 
Резултати от гласуването: за – 24; против – 6; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 16, предложението се приема.* 
 

 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Г-н Иванов, заповядайте.  
 
 Станислав ИВАНОВ 
 Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
община Варна с рег. № РД18007876ВН/20.04.2018 г., Общински съвет – 
Варна изменя Приложение 21 „Списък на длъжностите и на лицата, които 
имат право на транспортни разходи“ към бюджета на Община Варна за 
2018 г., приет с решение № 1066-4(26)/31.01.2018 г. на Общински съвет – 
Варна, в частта на функция V „Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи“, както следва: 

В т. IV. Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана – 
ДСХ И ДПЛФУ“  

- поради допуснато повторение на лица и длъжности: 
№ 20 и № 29  Илия Иванов Атанасов  - санитар 
Да се чете: № 20 Илия Иванов Атанасов  -  санитар; 
№ 24 и № 32 Ангелина Тодорова Василева - санитар 
Да се чете: № 30 Ангелина Тодорова Василева - санитар; 
№ 35 Красимир Георгиев Станев -  шофьор и №37 Красимир 

Георгиев Станев  - работник поддръжка   
Да се чете: № 34 Красимир Георгиев Станев - шофьор/работник 

поддръжка. 
- поради неправилно изписване на имена: 
№ 52 Гинка Атанасова Стоянова  - счетоводител 
Да се чете: № 50 Гинка Атанасова Григорова  - счетоводител; 
- поради грешно изписана номерация: 
№ 33 Стела Георгиева Стоева  - санитар и №33 Светлана Кръстева 

Стоянова  - главен готвач; 
Да се чете: № 31 Стела Георгиева Стоева - санитар и №32 Светлана 

Кръстева Стоянова  - главен готвач 
- допълва списъка със следните имена и длъжности: 
Атча Ибрям Халил – работник-кухня 
Йонка Боянова Белева – трудотерапевт 



Тодор Радославов Таракчиев – охрана 
Галина Маринова Зидарова – медицинска сестра 
Спасия Николова Янева – готвач 
Искра Цветанова Климентова – работник-кухня 
Александра Панайотова Николова – работник-кухня 
Йордан Драганов Димитров - охрана 
Янко Димитров Янев – охрана 
Красимир Проданов Василев - рехабилитатор 
В т. IX. Дирекция „Социални дейности“, Отдел „социални услуги и 

проекти“ - поради допуснато неправилно изписване на имената: 
№ 7 Ивелина Димитрова Кирилова  - гл. инспектор „Социални 

услуги за деца“ 
Да се чете: № 7 Ивелина Кирилова Илиева - Димитрова  - гл. 

инспектор „Социални услуги за деца“. 
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния 

кодекс, тъй като от закъснението на изпълнението на решението биха 
настъпили имуществени вреди на правоимащите служители. 

 
 Тодор  БАЛАБАНОВ 
 Мнения и изказвания, колеги? Режим на гласуване.  
 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1286-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД18007876ВН/20.04.2018 г., Общински съвет – 
Варна изменя Приложение 21 „Списък на длъжностите и на лицата, които 
имат право на транспортни разходи“ към бюджета на Община Варна за 
2018 г., приет с решение № 1066-4(26)/31.01.2018 г. на Общински съвет – 
Варна, в частта на функция V „Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи“, както следва: 

В т. IV. Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана 
– ДСХ И ДПЛФУ“  

- поради допуснато повторение на лица и длъжности: 
№ 20 и № 29  Илия Иванов Атанасов  - санитар 
Да се чете: № 20 Илия Иванов Атанасов  -  санитар; 
№ 24 и № 32 Ангелина Тодорова Василева - санитар 
Да се чете: № 30 Ангелина Тодорова Василева - санитар; 
№ 35 Красимир Георгиев Станев -  шофьор и №37 Красимир 

Георгиев Станев  - работник поддръжка   



Да се чете: № 34 Красимир Георгиев Станев - шофьор/работник 
поддръжка. 

- поради неправилно изписване на имена: 
№ 52 Гинка Атанасова Стоянова  - счетоводител 
Да се чете: № 50 Гинка Атанасова Григорова  - счетоводител; 
- поради грешно изписана номерация: 
№ 33 Стела Георгиева Стоева  - санитар и №33 Светлана Кръстева 

Стоянова  - главен готвач; 
Да се чете: № 31 Стела Георгиева Стоева - санитар и №32 Светлана 

Кръстева Стоянова  - главен готвач 
- допълва списъка със следните имена и длъжности: 
Атча Ибрям Халил – работник-кухня 
Йонка Боянова Белева – трудотерапевт 
Тодор Радославов Таракчиев – охрана 
Галина Маринова Зидарова – медицинска сестра 
Спасия Николова Янева – готвач 
Искра Цветанова Климентова – работник-кухня 
Александра Панайотова Николова – работник-кухня 
Йордан Драганов Димитров - охрана 
Янко Димитров Янев – охрана 
Красимир Проданов Василев - рехабилитатор 
В т. IX. Дирекция „Социални дейности“, Отдел „социални услуги 

и проекти“ - поради допуснато неправилно изписване на имената: 
№ 7 Ивелина Димитрова Кирилова  - гл. инспектор „Социални 

услуги за деца“ 
Да се чете: № 7 Ивелина Кирилова Илиева - Димитрова  - гл. 

инспектор „Социални услуги за деца“. 
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния 

кодекс, тъй като от закъснението на изпълнението на решението биха 
настъпили имуществени вреди на правоимащите служители. 
 

Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 15, предложението се приема.* 

 
 Станислав ИВАНОВ 

Точка 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
община Варна с рег. № РД18012219ВН/18.06.2018 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие  Кметът на Община Варна да направи инвестиции в 
Спортен комплекс „Локомотив“, бул. „Сливница“, както следва: 

- да закупи 4 (четири) броя контейнери от неръждаема конструкция, 
разглобяеми модули с топло- и шумоизолация, с предназначение битово-
санитарни помещения на стойност 36 000 лв., с включен ДДС.  



Средствата да бъдат включени в разчета за капиталови разходи по 
бюджета на община Варна за 2018 г., като обект „Четири броя контейнери 
от неръждаема конструкция, разглобяеми модули с топло и шумоизолация, 
с предназначение битово-санитарни помещения“, по §52 „Придобиване на 
ДМА“ за сметка на дейност 898 „Други дейности по икономиката“ §52 
„Придобиване на ДМА“ -  климатици. 

- за извършване на текущ ремонт на Спортен комплекс „Локомотив“, 
изразяващ се в доставка, монтаж и демонтаж на ПВЦ-седалки, боядисване 
на ограда, подмяна на тартаново покритие на лекоатлетическа писта, 
ремонт на кула на стадиона възлизащ на 73 944 лв., с включен ДДС, 
съгласно Количествено–стойностна сметка, изготвена от ОП 
„Инвестиционна политика“ – приложение към настоящото решение. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“ , §10 „Издръжка“ по бюджета на община Варна за 2018 г. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на инвестициите. 
 
 Тодор  БАЛАБАНОВ 
 Г-н Григоров, заповядайте. 
 
 Григор ГРИГОРОВ 
 Уважаеми колеги, продължаваме с наливане на пари в обекти, 
стопанисвани от дружество футболен клуб „Спартак“. Какво имам  
предвид. Преди няколко години дадохме стадион „Локомотив“ на 
„Спартак“ не знам си кой, на футболния клуб. Заради това, че прекратихме 
договора с „Инжстрой“, „Инжстрой“ осъди общината за милион и двеста 
плюс лихвите плюс не знам си какво друго стана милион и четиристотин. 
Т.е. претенциите на „Инжстрой“, че всичко там е направено като хората и 
би трябвало тези неща, които ние сега трябва да отремонтираме, те да са 
факт на базата на това. От друга страна преди 6-7-8 месеца /вече забравих 
колко/ отново взехме решение, с което дадохме „Локомотив“ на новия 
футболен клуб „Спартак“. И във всичките тези решения разходите по 
поддръжката са за сметка на тези дружества. Защо сега пак продължаваме 
да даваме пари за нещо, което сме решили нали, че го отдаваме и оттам 
нататък тези хора трябва да се грижат за това. Имат претенции, че могат да 
гарантират бъдещето на „Спартак“, все пак трябва да се погрижат и за 
мястото, където ще играят. Така че аз категорично съм против постоянно 
да се дават пари на ФК „Спартак“ за каквото и да било.  
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Благодаря Ви. Няма други заявки за изказване. Режим на гласуване. 
 



1287-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД18012219ВН/18.06.2018 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие кмета на Община Варна да направи инвестиции в 
Спортен комплекс „Локомотив“, бул. „Сливница“, както следва: 

- да закупи 4 (четири) броя контейнери от неръждаема конструкция, 
разглобяеми модули с топло- и шумоизолация, с предназначение битово-
санитарни помещения на стойност 36 000 лв., с включен ДДС.  

Средствата да бъдат включени в разчета за капиталови разходи по 
бюджета на община Варна за 2018 г., като обект „Четири броя контейнери 
от неръждаема конструкция, разглобяеми модули с топло и шумоизолация, 
с предназначение битово-санитарни помещения“, по §52 „Придобиване на 
ДМА“ за сметка на дейност 898 „Други дейности по икономиката“ §52 
„Придобиване на ДМА“ -  климатици. 

- за извършване на текущ ремонт на Спортен комплекс „Локомотив“, 
изразяващ се в доставка, монтаж и демонтаж на ПВЦ-седалки, боядисване 
на ограда, подмяна на тартаново покритие на лекоатлетическа писта, 
ремонт на кула на стадиона възлизащ на 73 944 лв., с включен ДДС, 
съгласно Количествено-стойностна сметка, изготвена от ОП 
„Инвестиционна политика“ – приложение към настоящото решение. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“ , §10 „Издръжка“ по бюджета на община Варна за 2018 г. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на инвестициите. 
 

Резултати от гласуването: за – 29; против – 1; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 18, предложението се приема.* 
 

За протокола: Янко Станев – „за“, Валентин Станев – „за“.  
 
Станислав ИВАНОВ 
Точка 3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, 

т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение от кмета на община Варна с рег. № 
РД18012538ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна приема 
Актуализирана план-сметка за дейност “Чистота” за 2018 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 Колеги, тук тъй като е кратко решението, аз на комисия внесох малко 
яснота - става въпрос за актуализиране на план-сметка „Чистота“ с 
2 300 000 лв., което го направихме миналата година и съответно отпускане 
на 1 200 000 лв. за третиране на улиците, ръчно и автоматично миене, тъй 



като имаме завишени във въздуха прахови частици. Мисля, че това е добра 
практика и призовавам да подкрепите това решение.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заявка за изказване от г-н Чапаров, заповядайте. И от г-н Гуцанов.  
 
Божидар ЧАПАРОВ 
Уважаеми колеги, аз считам, че план-сметка „Чистота“ е от 

компетенциите и на комисия „БКД“. Такова решение на комисията не е 
гледано и считам това за неправилно. Най-малкото защото лично аз бих 
дал предложение част от тази сума да бъде пренасочена към почистването 
на дъждовни шахти с оглед на това, което нали коментирахме на 
предходната комисия. За това предлагам едно такова решение да бъде 
оттеглено и да бъде гласувано след като бъде гледано на комисия „БКД“. 
Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, доцента Чапаров. Г-н Гуцанов. Реплика ли, г-н Иванов, 

искате? Извинявам се. Реплика на г-н Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Извинявам се много, г-н Чапаров. Просто в момента гласуваме чисто 

финансови параметри. Става въпрос за актуализация на план-сметка 
„Чистота“, която задължително минава през решение на комисия 
„Финанси и бюджет“ така или иначе. Да, коректен сте, че план-сметка 
„Чистота“ в момента правим актуализация, но в крайна сметка тя трябва да 
мине през „Финанси и бюджет“ така или иначе.  

 
 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Г-н Гуцанов, заповядайте.  

 Борислав ГУЦАНОВ 
 Благодаря, г-н Председател. Моето предложение е същото като на г-
н Чапаров като мотивите освен тези добавям и още, че много са средствата 
за чистотата. Предполагам всеки един от колегите съветници ги е видял. 
Не съм убеден, е градът е толкова чист, колкото са средствата, отделени за 
чистота и нека да бъде разгледано в комисията и тогава да се вземе 
решение на общински съвет. Не искам да влизам в детайлите на план-
сметка „Чистота“ в момента. Иначе, че има необходимост от това, което 
каза председателят на комисията, има необходимост, но са толкова 
размити параметрите на сметката, не считам, че сега трябва да правим този 
дебат. Мисля, че по-правилният вариант е този.  
 



 Тодор БАЛАБАНОВ 
 В момента не обсъждаме цялата план-сметка. Разбрах. Марица 
Гърдева. Следващото изказване, след което ще подложа на гласуване 
предложението на доцент Чапаров. 
 
 Марица ГЪРДЕВА 
 Значи, колеги, аз прекрасно разбирам защо искате забавяне на това 
гласуване. Защото сега дъждовете свършват, става топло, големите 
инфраструктурни проекти си вървят, защото Варна никога не е била така, с 
такова голямо строителство и с такива големи проекти и реализация. Така 
или иначе и в къщи като прави човек ремонт цапа и трябва да се чисти. 
Какво ще се получи? Ние ще забавим решението, ще се увеличат не само 
фините прахови частици във въздуха, но и замърсяването на улиците, 
прахта, хората ще започнат да роптаят. Ще роптаят срещу кого, срещу 
Кмета и мнозинството на Общински съвет, нали? Нормално е хора, които 
са от опозицията да правят такива ходове. Само че ние хайде да не мислим 
така, а да мислим за гражданите на Варна. Трябва да се мият улиците, за да 
е комфортно на гражданите на Варна, за да не дишат прах гражданите на 
Варна и децата ни да не дишат прах. И да не правим евтини политики 
точно с миенето на улиците. Значи предлагам да гласуваме решението и да 
го направим за доброто на гражданите.  
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Реплика на г-н Гуцанов.  
 
 Борислав ГУЦАНОВ 
 Не мога да разбера защо винаги в изказване на опозицията виждате 
някакви сценарии. Кое е прозрачното, извинявайте? Кое е прозрачното за 
нещо, което не е минало през комисия един път и втори път има ли някой, 
който да не е убеден, че парите са много за чистотата? Има ли някой, който 
да не е убеден, че градът може да бъде по-чист? Защо говорим азбучни 
истини в момента. Не случайно не отварям страницата по-нататък за план-
сметка „Чистота“. Ясно е, че ги имате гласовете, ясно е, че ще бъде 
прекарано. Не става въпрос за гласовете, правилно каза д-р Станев, става 
въпрос за нещо съвсем различно. Защо искате пред камерите да водим този 
дебат в момента?  
 
 Пейчо БЮЛБЮЛЕВ 
 Защото Варна е по-чиста от вчера. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Г-н Бюлбюлев. 
 



 Борислав ГУЦАНОВ 
 Колега, може би в два различни града живеем.  
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Г-н Чапаров реплика, заповядайте. След това изказване на д-р 
Станев. 
 
 Божидар ЧАПАРОВ 
 Моята реплика е много кратка, колеги. Въпросът е принципен. Защо 
тогава съществува комисия „БКД“, ако точно там не се гледа план-сметка 
„Чистота“. Съгласен съм, че трябва да е така, съгласен съм, че трябва да се 
мият улиците. Ок, „за“ съм, но нека да бъде с компетентното решение на 
съответната комисия. Нали, нека да оставим пак политиката настрана. 
Говорим чисто професионално.  
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Благодаря Ви. Д-р Станев.  
 
 Янко СТАНЕВ 
 Уважаеми г-н Председател, чисто професионално г-н Чапаров има 
право. Аз ще кажа обаче нещо, което…значи не съм….вижте, средствата за 
чистота не са повече отколкото трябва. Напротив, те са по-малко. Мога да 
сравня. Средствата за чистота, говорим за сметопочистване, 
сметоизвозване за град Варна, който е 350 000 души и за град Бургас, 
който е 180 000 души. Значи в Бургас получават за същата дейност около 
два милиона и половина повече при два пъти по-малко хора. Мога да 
сравня с Пловдив, мога да сравня със София, мога да сравня. Вижте, при 
нас проблемът е, че ние още преди много време се загрижихме за 
екологията на Варна и първи в България, а сега в момента и на Балканския 
полуостров дори направихме инсталация за преработка на битови 
отпадъци без средства съгласно едно наше решение, което беше опорочено 
малко, тъй като имаше проблеми с договора, който не беше одобрен от нас. 
Но смятам, че в момента се нуждаем от актуализацията и то именно в това 
шестмесечие, за да можем наистина да направим промените в план-сметка 
„Чистота“, които не са само с цел да се намали запрашеността. Това е един 
сериозен аргумент, който се използва. На нас ни трябва по-скоро по-нов 
тип организация и по-нов тип декларативно чистене. А това, че градът е 
по-чист от преди няма две мнения. Но градът не може да бъде по-чист с 
по-малко пари. И в това също трябва да се разберем. Няма как да плащаме 
по-малко и да искаме градът да е по-чист. Това е лично моето мнение. 
Благодаря, г-н Председател. Затова ще подкрепя със съзнанието, че дори и 
аз съм допуснал грешка, защото въобще не се сетих за „БКД“, тъй като 



гледахме в спешен порядък всичко. Това е, за което и аз се извинявам 
лично. Благодаря.  
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Благодаря Ви, нещо, което щях и аз да кажа. Подлагам на гласуване 
предложението на доцент Чапаров първо като последно постъпило за 
оттегляне на точката и насочването й за разглеждане първо към комисия 
„БКД“. Режим на гласуване. 
 

Резултати от гласуването: за – 15; против – 1; въздържали се – 21; 
отсъстващи – 14, предложението не се приема.* 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Режим на гласуване по отношение предложението на председателя 
на комисията. 
 

1288-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, 
т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18012538ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна приема 
Актуализирана план-сметка за дейност “Чистота” за 2018 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 
 

Резултати от гласуването: за – 26; против – 3; въздържали се – 5; 
отсъстващи – 17, предложението се приема.* 

 
Станислав ИВАНОВ 
1289-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от общински 
съветници с рег. № РД18008900ВН/04.05.2018 г., Общински съвет – Варна 
реши: 

1. Взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер 
до 34 009, 44 лв. (тридесет и четири хиляди и девет лв. и четиридесет и 
четири ст.) на храм „Св. цар Борис - Варна“ с ЕИК 103237545, 
представляван от Добромир Костадинов Георгиев за неотложни 
строително монтажни работи  за предотвратяване, проникване на влага в 
основите на храма и предотвратяване на свлачищни процеси и ремонтни 
дейности.   

2.  Взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер 
до 4 874,69 лв. (четири хиляди осемстотин седемдесет и четири лв. и 
шестдесет и девет ст.) на джамията в кв. „Аспарухово“ за монтаж на олуци, 



на част от покрив на сградата и отводняване на дворната настилка на 
джамията. 

Средствата да бъдат осигурени като компенсирана промяна по 
дейност 762 „Субсидии и други разходи за дейности по религиозното 
дело“, §45 „Субсидии за юридически лица с нестопанска цел“, за сметка на  
дейност 898 „Други дейности по икономиката“, §10 „Издръжка“ от 
бюджета на Община Варна за 2018 г. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
Станислав ИВАНОВ 
1290-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. № 
ОС18000026ВН/15.01.2018 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да  не се опрости задължението на Данаил Димитров 
Лазаров от гр. Варна.   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване. 
  
Резултати от гласуването: за – 31; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 16, предложението се приема.* 
 
 За протокола: Иво Иванов – „за“. 
 Господин Иванов, заповядайте. 

 
Станислав ИВАНОВ 
1291-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.124 от Закона за 
публичните финанси и по предложение от Тодор Балабанов – Председател 
на Общински съвет – Варна с рег. № РД17020718ВН-006ВН/25.06.2018 г., 
Общински съвет – Варна решава да бъдат извършени и финансирани 
неотложни аварийно-ремонтни работи, геозащитни, противоерозионни и 
укрепителни мероприятия и дейности в съответствие с чл.148 ал.6 от ЗУТ 
за „Аварийно възстановяване на брегозащитно и брегоукрепително 
съоръжение, представляващо поземлен имот с ид. №10135.2569.187, 
находящо се в кк „Св. Св. Константин и Елена“ в размер на 748 177 лв., 



като средствата бъдат осигурени като компенсирани промени по бюджета 
за 2018 г. на община Варна, както следва: 

1. Намалява със 748 177 лв. средствата от обект „Реконструкция на 
ул. „Ал. Рачински“, в участъка от бул. „Съборни“ до ул. „Ген. Колев“, в 
т.ч. отчуждаване“ по §52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ в  
местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 
мрежа“ по бюджета на община Варна.  

2. Увеличава със 748 177 лв. средствата по §10-30 „Текущ ремонт“ в 
местна дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ по 
бюджета на община Варна за неотложни аварийно-ремонтни работи, 
геозащитни, противоерозионни и укрепителни мероприятия и дейности в 
съответствие с чл. 148 ал. 6 от ЗУТ за „Аварийно възстановяване на 
брегозащитно и брегоукрепително съоръжение, представляващо поземлен 
имот с ид. №10135.2569.187, находящо се в кк „Св. Св. Константин и 
Елена“. 

Възлага на кмета на Община Варна да предприеме необходимите 
правни и фактически действия за изпълнение на решението. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
Станислав ИВАНОВ 
7. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 16г. от 
Наредба 2/15.03.2002 г. и по предложение от Кмета на Община Варна с 
рег. № РД17002058ВН-161ВН/25.06.2018 г., Общински съвет – Варна 
одобрява текста на Анекс 1 към договор за Обществен превоз на пътници 
от 21.10.2013 г. и упълномощава Кмета на Община Варна да го подпише, 
съгласно приложение към настоящото решение. 

7.1. На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД17002058ВН-161ВН/25.06.2018 г.,  Общински 
съвет – Варна упълномощава Изпълнителния директор на „Градски 
транспорт“ ЕАД да подпише Анекс 1 към договор за Обществен превоз на 
пътници от 21.10.2013 г. в качеството си на Вътрешен оператор на 
възложената интегрирана обществена услуга – Превоз на пътници на 
територията на община Варна. 

7.2.  На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД17002058ВН-161ВН/25.06.2018 г.,  Общински 



съвет – Варна одобрява Икономическа рамка за 2018 г. съгласно 
Приложение № 1 и  възнаграждение в размер на 1 112 000  лв. без ДДС или 
0.10 лв. без ДДС на км. и взема решение средствата за възнаграждение по 
икономическата рамка за 2018 г. в размер на 1 334 000 лв. да бъдат 
осигурени от дейност 849 Други дейности по транспорта, пътищата, 
пощите и далекосъобщенията, параграф 10-20 по бюджета на община 
Варна, Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за 
регулиране на уличното движение“ за 2018 г. 

7.3. На основания чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 60, ал. 1 от 
Административно – процесуален кодекс, вземайки предвид, че съгласно 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № от Информационна система за управление и наблюдение - 
ИСУН - BG16RFOP001-1.002-0003-C01,рег.№ РД-02-37-29/19.01.2017г., 
бенефициента Община Варна до датата на придобиването/предоставянето 
на превозните средства за масов градски обществен транспорт за 
ползване/експлоатация на „Градски Транспорт“ ЕАД, следва да предостави 
пред Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“, 
договор за обществена услуга придружен от положително съгласувателно 
становище на Министерство на финансите, относно съответствието му с 
приложимия режим на държавна помощ и съответно, че съгласно графика 
за доставка на „Договор №ГТД76/27.10.2017г. (BG16RFOP001-1.002-0003-
C01-D-02) за доставка, осъществявана чрез покупка на нови превозни 
средства за масовия градски обществен транспорт и свързаното с тях 
оборудване и/или инструменти в рамките на проект „Интегриран градски 
транспорт на Варна – втора фаза“ изпълнявани по процедура 
BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г.” Същите ще бъдат доставени до края на 
месец юни 2018 г, както и че от закъснението на изпълнението може да 
последва значителна или трудно поправима вреда, Общински съвет – 
Варна допуска предварително изпълнение на горните решения.   
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
 Заявка за изказване от г-н Гуцанов. 
 
 Борислав ГУЦАНОВ 
 Г-н Председател, уважаеми колеги, това, което го говорих сутринта - 

още на тази сесия се виждат резултатите и фактите. Зад всичките тези 
красиви приказки, които бяха прочетени от председателя на 
комисията…….. това са реалните изречения седи нещо много просто: че от 
бюджета на Община Варна на „Градски транспорт“ ще бъдат заделени 



1 334 000 лв., които с оглед на това какви са резултатите на „Градски 
транспорт“ ще им стигнат за малко по-малко от два месеца. Т.е. дотациите 
вече започват със съвсем други размери и измерения на това общинско 
дружество. На следващо място, само да попитам ръководството на 
„Градски транспорт“, тъй като предполагам, че следят дебата и дискусията. 
/ако ли не  ще им бъде предадено убеден съм/: Колко от GPS-ите на 
автобусите работят, за да се следят всички линии? Защото по 
информацията, с която аз разполагам не повече от 35 %. Роднина ли е 
човекът, който отговаря за тези електронни системи на един от 
директорите в „Градски транспорт“? Той ли е ходил да взема двадесетте 
автобуса от Пловдив, като по-голямата част от тях не работеха и постоянно 
се даваха пари за отремонтиране. Тъй като обещах, че ще започна да 
разкривам част от нещата, започвам. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 

 Марица Гърдева.  
 
 Марица ГЪРДЕВА 
 Аз мисля, че напоително водихме сутринта този дебат за социалната 

функция на „Градски транспорт“  в нашия град и за това, че градският 
транспорт по принцип в повечето градове европейски се дофинансира. 
Така че, мисля че няма смисъл и следобяд да водим още един подобен 
дебат и да си правим внушения. За това предлагам да прекратим дебатите 
и с вота си да изразим дали подкрепяме или не подкрепяме факта, че по 
този начин ще запазим билетчето за гражданите на Варна на 1 лв.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не виждам заявки за изказване. Режим на гласуване.  

  
1292-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 16г от 
Наредба 2/15.03.2002 г. и по предложение от Кмета на Община Варна с 
рег. № РД17002058ВН-161ВН/25.06.2018 г., Общински съвет – Варна 
одобрява текста на Анекс 1 към Договор за обществен превоз на 
пътници от 21.10.2013 г. и упълномощава кмета на Община Варна да го 
подпише, съгласно приложение към настоящото решение. 

1292-3-1. На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17002058ВН-161ВН/25.06.2018 г.,  Общински 
съвет – Варна упълномощава Изпълнителния директор на „Градски 
транспорт“ ЕАД да подпише Анекс 1 към Договор за обществен превоз на 
пътници от 21.10.2013 г. в качеството си на вътрешен оператор на 



възложената интегрирана обществена услуга – превоз на пътници на 
територията на община Варна. 

1292-3-2. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД17002058ВН-161ВН/25.06.2018 г.,  Общински 
съвет – Варна одобрява Икономическа рамка за 2018 г. съгласно 
Приложение № 1 и  възнаграждение в размер на 1 112 000  лв., без ДДС, 
или 0.10 лв. без ДДС на км., и взема решение средствата за възнаграждение 
по икономическата рамка за 2018 г. в размер на 1 334 000 лв. да бъдат 
осигурени от дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, 
пощите и далекосъобщенията“, §10-20 по бюджета на община Варна, 
Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за 
регулиране на уличното движение“ за 2018 г. 

1292-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 60, ал. 1 от 
Административно-процесуален кодекс, вземайки предвид, че съгласно 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № Информационна система за управление и наблюдение - 
ИСУН - BG16RFOP001-1.002-0003-C01, рег.№ РД-02-37-29/19.01.2017 г., 
бенефициента Община Варна до датата на придобиването/предоставянето 
на превозните средства за масов градски обществен транспорт за 
ползване/експлоатация на „Градски транспорт“ ЕАД, следва да предостави 
пред Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“, 
договор за обществена услуга, придружен от положително съгласувателно 
становище на Министерство на финансите, относно съответствието му с 
приложимия режим на държавна помощ и съответно, че съгласно графика 
за доставка на „Договор № ГТД76/27.10.2017 г. (BG16RFOP001-1.002-
0003-C01-D-02) за доставка, осъществявана чрез покупка на нови превозни 
средства за масовия градски обществен транспорт и свързаното с тях 
оборудване и/или инструменти в рамките на проект „Интегриран градски 
транспорт на Варна – втора фаза“ изпълнявани по процедура 
BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г.”, същите ще бъдат доставени до края на 
месец юни 2018 г., както и че от закъснението на изпълнението може да 
последва значителна или трудно поправима вреда, Общински съвет – 
Варна допуска предварително изпълнение на горните решения.   

 
 Резултати от гласуването: за – 31; против – 2; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 



 За протокола: Борислав Гуцанов – „против“. 
 

Станислав ИВАНОВ 
1293-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация и във връзка с чл. 14, ал.1, т. 5 от 
Закона за обществените поръчки и по предложение от кмета на Община 
Варна с рег. № РД18012877ВН/25.06.2018 г., Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна, да сключи договор с „Ученическо 
и столово хранене“ ЕАД с предмет: „Ежедневно приготвяне на храна в 
общински детски ясли, яслени групи към детски градини и детски кухни 
към Община Варна за деца на възраст от 10 м. до 3 годишна възраст и деца 
със специфичен хранителен режим/безглутенова и безказаинова диета в 
детски ясли/“, до сключване на рамково споразумение с горецитирания 
предмет за нуждите на Общинско предприятие „Комплекс за детско 
хранене“. 

Кметът на Община Варна да предприеме всички необходими 
действия по изпълнение на Решението на Общински съвет. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, допуска предварително изпълнение на решението, поради следните 
причини:  

- Несключване на договор до 01.07.2018 г. би довело до прекъсване 
на храненето на децата в детски ясли, детски кухни, яслени групи, в т.ч. 
деца със специфичен режим на хранене. 

- Законосъобразно и целесъобразно е Общински съвет – Варна да 
даде съгласието си и осигури подкрепа за превъзлагане от ОП „Комплекс 
за детско хранене“ към „Ученическо и столово хранене“ ЕАД гр. Варна до 
сключване на рамково споразумение за избор на изпълнител по 
обществената поръчка. 

- С оглед защитата на важни обществени интереси като храненето на 
децата в детски ясли, детски кухни, яслени групи, в това число деца със 
специфичен режим на хранене. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма мнения и съображения, колеги, подадени като заявки. Режим 

на гласуване. 
 

 Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 

 Благодаря, господин Иванов. Заповядайте, господин Атанасов, 
преминаваме към четвърта точка от дневния ред. 
  



IV. 
 
По точка четвърта от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

„Правна комисия“ относно: 
(1) – изменение на Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна. 
 

Докл.: Христо Атанасов – Председател на ПК “Правна комисия“ 
  

 Христо АТАНАСОВ  
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги,  
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 175, 
ал. 2, т. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18004516ВН/28.02.2018 г. и допълнение към него с рег. № 
РД18004516ВН_001ВН/02.03.2018 г, Общински съвет – Варна изменя 
текста на чл. 73, т. 6 от Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, като 
вместо текста „ловни кучета“, да се чете „кучета, които придружават или 
охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран 
животновъден обект“. След изменението разпоредбата придобива следния 
вид: 

„Чл. 73, т. 6 (изм.) кучета, които придружават или охраняват 
селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран 
животновъден обект.“ 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Мнения и съображения, колеги. Режим на гласуване.  
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1294-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2, във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 175, ал. 2, т. 6 от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18004516ВН/28.02.2018 г. и допълнение към него с рег. № 
РД18004516ВН_001ВН/02.03.2018 г, Общински съвет – Варна изменя 
текста на чл. 73, т. 6 от Наредбата за определяне и администриране на 



местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, като 
вместо текста „ловни кучета“, да се чете „кучета, които придружават или 
охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран 
животновъден обект“. След изменението разпоредбата придобива следния 
вид: 

„Чл. 73, т. 6 (изм.) кучета, които придружават или охраняват 
селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран 
животновъден обект.“ 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 

 Христо АТАНАСОВ  
1295-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД18005658ВН/19.03.2108 г., Общински 
съвет – Варна приема изменения в Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Варна и Приложение 1 към нея, както следва: 

1. Изменя точка 1.12 от Приложение № 1 към Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна, както следва: 

№ 
по 
ред 

 
Наименование 
на услугата / 
правото 

 
  

обикновена 
 

 

 
бърза 

 

 
експресна 
  

Срок 
 

 
Лева 

 

 
Срок 

 

 
Лева 

 

 
Срок 

 

 
Лева 

  
1. Дирекция „АГУП“ и технически служби по райони 

 
 

1.12 
 

Разрешаване на 
комплексен 
проект на 
инвестиционна 
инициатива 
(КПИИ) 

 
30 дни 
 

130% от 
цените за 
одобрява
не на 
инвестиц
ионен 
проект 
(не по- 
малко от 
150 лв.) 
От т. 1.5 
или т. 1.6 
или т. 1.7 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 



2. Изменя точка 1.13 от Приложение № 1 към Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна, както следва: 

 
№ 
по 
ред 

 
Наименование 
на услугата / 
правото 

 

обикновена 
 

бърза 
 

експресна 
  

Срок 
 

 
Лева 

 

 
Срок 

 

 
Лева 

 

 
Срок 

 

 
Лева 

   
I. Дирекция „АГУП“ и технически служби по райони 

   
1.13 
 

Издаване на 
разрешение за 
изменение на 
одобрен 
инвестиционен 
проект 

Съответ
но 14 
дни или 
30 дни 

50% от 
цените за 
одобряван
е на 
инвестици
онен 
проект (не 
по- малко 
от 50 лв.) 
от т. 1.5 
или т. 1.6 
или т. 1.7 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
3. Изменя точка 1.18 от Приложение № 1 към Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна, както следва: 

 
№ 
по 
ред 

 
Наименование 
на услугата / 
правото 

 
 

обикновена 
 

 
бърза 

 

 
експресна 

  
Срок 

 

 
Лева 

 

 
Срок 

 

 
Лева 

 

 
Срок 

 

 
Лева 

  
I. Дирекция „АГУП“ и технически служби по райони 

   
1.18 

 
Представяне и 
вписване в 
регистър на 
технически 
паспорт на 
сграда 

 
7 дни 
 

 
20 лв. 

 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Няма мнения и съображения, колеги. Режим на 

гласуване 
 

 Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 

Благодаря на господин Атанасов. Преминаваме към пета точка от 
дневния ред. 



V. 

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

„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ относно: 
(1) – одобряване Доклад за хода на изпълнението на Интегрирания 

план за градско възстановяване и развитие – град Варна 2014-2020 г. и за 
постигнатите междинни резултати по проекти и като цяло за 2017 г. 

(2) – даване на съгласие за кандидатстване по процедура чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 
BG05M90P001-2.008 „Подкрепа за лица с увреждания“, Приоритетна ос 2 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

 
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Георгиев, заповядайте. 

 

Николай ГЕОРГИЕВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги,  
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и т.3.3.3 от Методическите 
насоки за разработване и прилагане на Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД18007072ВН/11.04.2018 г., Общински съвет – Варна одобрява  
Доклад за хода на изпълнението на Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие – град Варна 2014 – 2020 г. и за постигнатите 
междинни резултати по проекти и като цяло за 2017 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата. Не виждам заявки. Режим на гласуване.  
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1296-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и т.3.3.3 от Методическите 
насоки за разработване и прилагане на Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД18007072ВН/11.04.2018 г., Общински съвет – Варна одобрява  
Доклад за хода на изпълнението на Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие – град Варна 2014 – 2020 г. и за 



постигнатите междинни резултати по проекти и като цяло за 2017 г., 
съгласно приложение към настоящото решение. 

 
 Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 15, предложението се приема.* 

 
 Николай ГЕОРГИЕВ 

1297-5. На основание чл.  21 ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал.1, т. 7 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1, т. 2 
от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 5 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД18006027ВН-001ВН/25.04.2018 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

- дава съгласие Община Варна да подаде проектно предложение по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, 
Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г. 

- дава съгласие Община Варна да създаде функциониращ Център за 
подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени 
увреждания на адрес: гр. Варна, район „Аспарухово“, жк „Дружба“, бл.11, 
вх. А, ет. 1, обект: 1,2. 

- дава съгласие Община Варна да осигури подкрепящите услуги в 
Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки 
множествени увреждания за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване 
след датата на приключване на дейностите по проекта. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
и поради необходимостта от защита на важни обществени интереси, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението.  
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване.  

 
 Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 16, предложението се приема.* 
 

За протокола: Христо Атанасов – „за“. 
 
Благодаря, господин Георгиев. Преминаваме към шеста точка от 

дневния ред, доцент Цветкова, заповядайте.  



VI. 
 

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

“Здравеопазване” относно: 
(1) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ по 

молби на граждани за лечение. 
(2) – отпускане и неотпускане на финансови средства за дейности и 

изследвания по асистирана репродукция.  
(3) – вземане на решение за подновяване за нов тригодишен срок 

на договорите за управление на управители на общински лечебни 
заведения. 

 
Докл.: Антоанета Цветкова – Председател на ПК „Здравеопазване“ 

 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
1. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 

1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община Варна с рег. 
№ ЗК18001590ВН/22.06.2018 г., решение на Общински съвет – Варна № 
1066-4(26)/31.01.2018 г., и на база здравен статус, Общински съвет – Варна 
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение 
към настоящото решение.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Режим на гласуване.  
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1298-6. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 
52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община Варна с 
рег. № ЗК18001590ВН/22.06.2018 г., решение на Общински съвет – Варна 
№ 1066-4(26)/31.01.2018 г., и на база здравен статус, Общински съвет – 
Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение.  

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
За протокола: Янко Станев – „за“. 



Антоанета ЦВЕТКОВА 
1299-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и на база здравен 
статус във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община 
Варна с рег. № ЗК18001590ВН/22.06.2018 г., Общински съвет – Варна не 
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение 
към настоящото решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
1300-6. 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 Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК18001591ВН/22.06.2018 г., решение на 
Общински съвет – Варна № 1066-4(26)/31.01.2018 г., и на база здравен 
статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за дейности 
и изследвания по асистирана репродукция, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
1301-6. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК18001591ВН/22.06.2018 г., Общински съвет – 
Варна не отпуска финансови средства за дейности и изследвания по 
асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 



Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 15, предложението се приема.* 

 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местната 

администрация и местното самоуправление, чл. 63, ал. 4 от Закона за 
лечебните заведения и чл. 2 от типовия договор за възлагане управлението 
на ЕООД с едноличен собственик на капитала Община Варна - лечебно 
заведение, приет с решение на Общински съвет – Варна № 699-
7(14)/14.07.2004 г. променен и допълнен с решение № 1103-
18(13)/18.02.2009 г. и № 2880-4-1(29)/15.12.2009 г., във връзка с изтичане 
на договор за управление на 20.06.2018 г. и по предложение на доц. 
Антоанета Цветкова – председател на ПК „Здравеопазване“ с рег. № 
ОС18000366Вн/22.06.2018 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат 
подновени за нов тригодишен срок договорите за управление на следните 
управители: 

 - д-р Иван Иванов Иванов – управител на „Диагностично-
консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна” ЕООД, ЕИК 
00090026; 

- д-р Ивелина Стойкова Василева – управител на „Диагностично-
консултативен център 3 – Варна“ ЕООД, ЕИК 813154554; 

- д-р Соня Георгиева Цекова – управител на „Диагностично-
консултативен център 4 – Варна“ ЕООД, ЕИК 813116984; 

- д-р Галинка Иванова Павлова – управител на „Диагностично-
консултативен център V „Света Екатерина“ ЕООД, ЕИК 813152934; 

- д-р Славка Стефанова Даковска – управител на „Дентален център І 
- Варна” ЕООД, ЕИК 000090186; 

- д-р Руслан Здравков Тошев – управител на „Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД, ЕИК 
000091879. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда.   

 
Преди да преминем към гласуване искам да направя едно 

допълнение към така прочетеното решение от комисия „Здравеопазване“. 
По време на комисията възникнаха дебати и искания от членовете на 
комисията управителите на лечебните заведения да представят програма за 
следващите три години, в които те ще управляват общинските ДКЦ-та, 
„Програма за изпълнение за развитието на поверените им общински 
лечебни заведения“. Затова допълваме към взетото решение, допълнение 
към решението на ПК „Здравеопазване“ да поискаме в двумесечен срок 



актуализирани програми за развитието на ДКЦ-тата, управлявани от 
съответните управители, които изчетох към момента.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението е да се допълни с текст, че задължава управителите 

да представят програми за управление в двумесечен срок, считано от 
датата на преизбирането им. Г-н Атанасов.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, само две въпросчета. 

Първо, налага ли предварително изпълнение това? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма предварително изпълнение. Умишлено махнато е от текста 

това.  
 
Христо АТАНАСОВ 
При мен го има, затова, ок. И второто е, когато говорим за 

преназначаване т.е. преподписването трябва ли да е на друга комисия това 
нещо, да не е в „Здравеопазване“? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Към момента практиката по преизбиране на управители на лечебни 

заведения специално, винаги е била в ПК „Здравеопазване“, както беше с 
болницата по онкологични заболявания…. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Да, съгласен съм. Може би ще го направя като предложение. Според  

мен трябва да си е в „Собственост“, както и финансовите отчети, може би 
се разсърди малко колегата, но трябва да е в комисия по „Финанси“. Ще го 
направя като предложение, че финансовите отчети би трябвало да се 
разглеждат във финансовата комисия, а тези неща би трябвало да се 
разглеждат в комисията „Собственост и стопанство“ и това е мое виждане. 
Може да не съм прав. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлежи на дебат. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да, подлежи на дебат. Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз благодаря. Режим на гласуване, колеги. 



Антоанета ЦВЕТКОВА 
Аз мисля, че трябва да отговоря на г-н Атанасов, че все пак 

Програмата нека да минава все пак през „Здравеопазване“, защото ние 
отговаряме комисия „Здравеопазване“ по медицинската част, а останалата 
юридическата и „Собственост и стопанство“ нека да бъде крайното 
решение при вас, но все пак хората, които участват в комисия 
„Здравеопазване“ това ми е идеята на допълнението и защо трябва да 
минава през „Здравеопазване“. Защото там са хора, които имат пряко 
отношение към процеса.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това подлежи на дебат. Съответно като го разискваме 

предложението ще имате възможност да спорите с колегата Атанасов. 
Виждам, че е интересно. Подлагам на гласуване предложението, ведно с 
направеното изменение от председателя на комисията. Режим на 
гласуване. 

 
1302-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за 
лечебните заведения и чл. 2 от типовия договор за възлагане управлението 
на ЕООД с едноличен собственик на капитала Община Варна - лечебно 
заведение, приет с решение на Общински съвет – Варна № 699-
7(14)/14.07.2004 г. променен и допълнен с решение № 1103-
18(13)/18.02.2009 г. и № 2880-4-1(29)/15.12.2009 г., във връзка с изтичане 
на договор за управление на 20.06.2018 г. и по предложение на доц. 
Антоанета Цветкова – председател на ПК „Здравеопазване“ с рег. № 
ОС18000366ВН/22.06.2018 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат 
подновени за нов тригодишен срок договорите за управление на следните 
управители: 

 - д-р Иван Иванов Иванов – управител на „Диагностично-
консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна” ЕООД, ЕИК 
00090026; 

- д-р Ивелина Стойкова Василева – управител на „Диагностично-
консултативен център 3 – Варна“ ЕООД, ЕИК 813154554; 

- д-р Соня Георгиева Цекова – управител на „Диагностично-
консултативен център 4 – Варна“ ЕООД, ЕИК 813116984; 

- д-р Галинка Иванова Павлова – управител на „Диагностично-
консултативен център V Света Екатерина“ ЕООД, ЕИК 813152934; 

- д-р Славка Стефанова Даковска – управител на „Дентален център І 
Варна” ЕООД, ЕИК 000090186; 



- д-р Руслан Здравков Тошев – управител на „Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД, ЕИК 
000091879. 

Общински съвет – Варна задължава управителите да представят 
програми за управление в двумесечен срок, считано от датата на 
преизбирането им. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 

Продължаваме с точка седма от дневния ред. Поради отсъствието на 
г-н Карбов от днешното заседание, използвам случая да го поздравя за 
рождения ден, който има днес – да е жив и здрав, господин Байчев ще 
докладва точките, заповядайте. 
  



VII. 

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

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

(1) – разрешаване изработването на Подробен устройствен план – 
План за регулация и застрояване на со „Боровец – север“, район 
„Аспарухово“, Община Варна.  

(2) – даване на съгласие за изготвяне на предложение до Министъра 
на регионалното развитие и благоустройство за издаване на заповед за 
частична промяна на Заповед № РД -02-14-300/21.04.1997 г., т. 2, 
приложение №  2. 

(3) – приемане на Рамкова програма за прилагане на общия 
устройствен план на гр. Варна. 

 
Докл.: Мартин Байчев – общински съветник 

 
Мартин БАЙЧЕВ 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 
1 и ал. 7, във връзка с чл. 16, ал. 1-7 и чл. 124б от Закона за устройство на 
територията и по предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с 
рег. № РД18008603ВН/02.05.2018 г. , Общински съвет – Варна разрешава 
изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване на со „Боровец – север“, район „Аспарухово“ , Община Варна.  
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Мнения и съображения, колеги. Режим на гласуване.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1303-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 
1 и ал. 7, във връзка с чл. 16, ал. 1-7 и чл. 124б от Закона за устройство на 
територията и по предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с 
рег. № РД18008603ВН/02.05.2018 г. , Общински съвет – Варна разрешава 
изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване на со „Боровец – север“, район „Аспарухово“ , Община Варна.  

 



Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 14, предложението се приема.* 

 
 Мартин БАЙЧЕВ 

 1304-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 
кмета на Община Варна с рег. № РД18008882ВН/04.05.2018 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие кмета на Община Варна да изготви 
предложение до Министъра на регионалното развитие и благоустройство, 
съгласно приложение към настоящото решение, за издаване на заповед за 
частична промяна със следния текст: 

„Да се промени частично Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. т. 2, 
приложение № 2, като от зоната на строителна забрана за со „Зеленика“ в 
град Варна отпада територията в следните граници: 

- На юг: пътя кв. „Аспарухово“ – кв. „Галата“. 
- На запад: пътя, преминаващ по източния бряг на дере Карантината. 
- На север: северните граници на имотите: ПИ 10135.5017.11, ПИ 

10135.5017.91, ПИ 10135.5010.62, ПИ 10135.5010.69 (път), ПИ 
10135.5010.13, ПИ 10135.5010.75 (път), ПИ 10135.5010.35, ПИ 
10135.5010.36, ПИ 10135.5010.63, ПИ 10135.5010.68, ПИ 10135.5010.65, 
ПИ 10135.5010.18, ПИ 10135.5010.107, преминавайки успоредно на ръба на 
стръмния склон. 

- На изток: старата граница.“       
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 

предприеме необходимите действия за изпълнение на решението. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата колеги. Не виждам заявки. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 

 Мартин БАЙЧЕВ 
1305-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, във връзка с §4, ал. 1 от Преходните и 
заключителни разпоредби към Правилата и нормативите за прилагане на 
общия устройствен план на Община  Варна и по доклад от кмета на 
Община Варна с рег. № РД18009706ВН/15.05.2018 г., Общински съвет – 
Варна приема Рамкова програма за прилагане на общия устройствен 
план на гр. Варна (текстова, графична и софтуерна част). 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги. Режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на господин Байчев. Доктор Станев, преминаваме към 

точка осма от дневния ред, давам Ви възможност да докладвате точката. 
 
 

  



VIII. 
 

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

„Социални дейности  и жилищна политика“ относно: 
(1)  ̶  даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонални пенсии на деца. 
(2) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ за 

задоволяване на основни жилищни и комунално – битови потребности на 
лица. 

(3) – изменение и допълнение в Наредба за организацията и 
дейността на клубовете за пенсионери в Община Варна. 

(4)  ̶  приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги 
за 2019 година на Община Варна.   

(5)  ̶ даване на съгласие за разкриване на социални услуги – 
делегирани от държавата дейности, реализиращи дейността си на 
територията на община Варна.  

(6) – даване на съгласие за разкриване на социална услуга 
„наблюдавано жилище“.   

(7) – даване на съгласие за закриване на социална услуга и 
второстепенен разпоредител с бюджет Социален учебно-професионален 
център „Анастасия д-р Железкова“.  

(8) – приемане на Програма за насърчаване на активности на 
възрастните хора в социалния живот на Варна. 

 
Докл.: Янко Станев – общински съветник 

 
 Янко СТАНЕВ 
 Уважаеми колеги, първо искам да групираме малко с цел 
оптимизиране на дейността ни. Предлагам процедурно точка първа с 
всички подточки до точка втора, които са на еднакви основания, от 1 до 1.4 
да бъдат гласувани заедно, до точка втора - анблок. Гласувайте с 
удоволствие. 
 

Резултати от гласуването: за – 36; против – 1; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 

Янко СТАНЕВ 
Втора процедура: от точка 4 до точка 6 също анблок да се 

прогласуват решенията. Колеги, гласуваме от точка 4 до точка 6. Тези 
които са на еднакви основания. Гласувайте с удоволствие особено тези, 



които са запалянковци, така с хъс и ентусиазъм. Аз ще обявявам 
резултатите тържествено. 
 

Резултати от гласуването: за – 36; против – 1; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 14, предложението се приема.* 

 
Янко СТАНЕВ 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД18005839ВН 
– 001ВН/20.04.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне 
на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия 
на детето Юзюле Михайлова Асенова от гр. Варна. 

1.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД18005921ВН 
–001ВН/20.04.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
детето Жаклин Бориславова Райкова от гр. Варна. 

1.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД18009909ВН 
– 001ВН/06.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне 
на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия 
на детето Симона Николаева Николова от гр. Варна. 

1.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД18010152ВН 
– 001ВН/06.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне 
на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия 
на детето Ванеса Красимирова Георгиева от гр. Варна. 

1.4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18011482ВН/06.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална 
пенсия на детето Александър Даринов Лечев от гр. Варна. 
 



Мнения и съображения? Тези, които са най-заинтересовани да 
гласуват най-бързо. Освен това решенията си струват, даваме нещо 
свястно. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1306-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД18005839ВН 
– 001ВН/20.04.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне 
на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия 
на детето Юзюле Михайлова Асенова от гр. Варна. 

 
 
1307-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД18005921ВН 
–001ВН/20.04.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
детето Жаклин Бориславова Райкова от гр. Варна. 

 
 
1308-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД18009909ВН 
– 001ВН/06.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне 
на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия 
на детето Симона Николаева Николова от гр. Варна. 

 
 
1309-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД18010152ВН 
– 001ВН/06.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне 
на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия 
на детето Ванеса Красимирова Георгиева от гр. Варна. 

 



1310-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18011482ВН/06.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Александър Даринов Лечев от гр. Варна. 

 
 Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 14, предложението се приема.* 

 
Янко СТАНЕВ 
1311-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 1066-
4(26)/31.01.2018 г. и на база социален доклад по чл. 27 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложения от кмета 
на Община Варна с рег. № РД 18008486ВН/30.04.2018 г. и рег. № 
РД18012628ВН/21.06.2018г., Общински съвет – Варна отпуска еднократна 
финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

 
Мнения и съображения? Тези, които са „за“ моля да гласуват.  
Анблока го гласувахме. Славчо иска всичко анблок. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
Янко СТАНЕВ 
1312-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 
база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложения от кмета на Община Варна с рег. 
№ РД 18008486ВН/30.04.2018 г. и рег. № РД18012628ВН/21.06.2018г., 
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. 

 
Мнения и съображения? Тези, които са „за“  и не им е много топло 

да гласуват.  
 



Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 15, предложението се приема.* 

 
Янко СТАНЕВ 
1313-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД17021665ВН/06.11.2017 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва 
Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионери в 
Община Варна, както следва: 

 - В чл. 5, ал. 1 отпада текста „На основание чл. 36, ал. 5 от 
Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане“ и се 
допълва следния текст: „В решението на Общинския съвет следва да се 
посочва изрично адреса, на който се открива пенсионерски клуб“, като чл. 
5 ал. 1 придобива следния вид: „Клубовете на пенсионера се откриват, 
закриват или преместват с решение на Общински съвет – Варна. В 
решението на Общинския съвет следва да се посочва изрично адреса, на 
който се открива пенсионерския клуб“. 

- Допълва чл. 5, ал. 2, и същата придобива следния вид: „Дирекция 
„Социални дейности“ на община Варна проучва потребностите от клубове 
на пенсионера съвместно с кметовете на райони и на населени места.  

т. 1. Клубовете на пенсионерите на територията на петте районни 
администрации на град Варна - „Одесос”, „Младост“, „Приморски“, „Вл. 
Варненчик“ и „Аспарухово” се откриват при минимум 50 желаещи 
пенсионери. 

т. 2. Клубовете на пенсионерите в кметствата „Тополи“, „Звездица”, 
„Каменар“ , „Константиново“ и „Казашко“ към община Варна се откриват 
при минимум 30 желаещи пенсионери. 

т. 3. Клубовете се разкриват с писмено заявление от жителите на 
административните райони на гр. Варна до кмета на общината, а за 
кметствата – до кметовете на кметства.“ 

 - В чл. 5 отпада ал.4. 
 - Чл. 6, ал. 1 се изменя и същата придобива следния вид: „На 

клубовете на пенсионера се осигуряват подходящи помещения – общинска 
собственост, в които да осъществяват дейността си след решение на 
Общински съвет – Варна. Със Заповед на Кмета на Общината на Дирекция 
„Социални дейности“ се предоставят за безвъзмездно ползване 
помещенията, предназначени за нуждите на клубовете на пенсионерите.“ 

- Чл. 6, ал. 2 се изменя и допълва и същата придобива 
следния вид: „Средствата за поддръжката на клубовете – осветление, 
отопление, вода, ремонти, обзавеждане и оборудване се определят 
съобразно финансовите възможности на общината.“ 



- В чл. 6, се добавя нова ал. 3 със следния текст „Обзавеждане и 
оборудване за пенсионерските клубове се осигурява от бюджета на 
Общината и се предава чрез Дирекция „Социални дейности“ на 
председателя на клубния съвет с приемо-предавателен протокол.“ 

- В чл. 7, ал. 1 – отпада думата „финансово“ и същата 
придобива следния вид: „Общинската администрация подпомага 
методически и организационно клубовете, намиращи се на територията на 
община Варна“. 

- Изменя чл. 10, ал. 3, т. 3 и същата придобива следния вид: 
„Ежегодно приема Програма за дейността на клуба на пенсионерите, която 
в срок до 31 януари на текущата година се представя в Община Варна, 
дирекция „Социални дейности”. 

- В чл. 11 отпада ал. 4. 
- В чл. 13 отпада ал. 1. 
 
Мнения и съображения? Тези, които са „за“, „въздържали се“ или 

„против“ да гласуват. Имам чувството да гласуват повече време харчим 
отколкото за четене. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
Янко СТАНЕВ 
Следват заедно гласуваните неща: 
1314-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и 
чл. 36Б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18009467ВН/14.05.2018 г., Общински съвет – Варна приема Годишен 
план за развитие на социалните услуги за 2019 година на Община 
Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
 
1315-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 
основание чл. 16, ал. 8, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 
2, т. 3 и чл. 36В, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане, с цел задоволяване потребностите на целевите 
групи от община Варна и в изпълнение на Годишния план за развитие на 
социалните услуги за 2019 година, съгласно чл. 18А, ал. 1 от Закона за 
социално подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег. 



№ РД18012504ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и 
интеграция“ с целева група деца с психични разстройства с капацитет 25 
места, делегирана от държавата дейност, на адрес: град  Варна, ул. „Света 
Ирина“ № 18, считано от 01.01.2019 година. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради необходимостта от защита на важни обществени 
интереси и предотвратяване от закъснението на изпълнението да последва 
значителна или трудно поправима вреда – социалните услуги, делегирани 
от държавата дейност следва да бъдат разкрити не по-късно от 30.06.2018 
г., за да може същите да бъдат финансирани през следващата бюджетна 
година от бюджета на Република България за 2019 г. 

 
 
 
1316-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 
основание чл. 16, ал. 8, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 
2, т. 3 и чл. 36В, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане, с цел задоволяване потребностите на целевите 
групи от община Варна и в изпълнение на Годишния план за развитие на 
социалните услуги за 2019 година, съгласно чл. 18А, ал. 1 от Закона за 
социално подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег. 
№ РД18012504ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и 
интеграция (с Програма Ранна интервенция на уврежданията)“ с 
целева група деца с увреждания с капацитет 60 места, делегирана от 
държавата дейност, на адрес: град Варна, м-ст „Свети Никола“, вила 
„Станчов“, считано от 01.01.2019 година. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради необходимостта от защита на важни обществени 
интереси и предотвратяване от закъснението на изпълнението да последва 
значителна или трудно поправима вреда – социалните услуги, делегирани 
от държавата дейност следва да бъдат разкрити не по-късно от 30.06.2018 
г., за да може същите да бъдат финансирани през следващата бюджетна 
година от бюджета на Република България за 2019 г. 

 
 
 
 



1317-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 
основание чл. 16, ал. 8, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 
2, т. 3 и чл. 36В, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане, с цел задоволяване потребностите на целевите 
групи от община Варна и в изпълнение на Годишния план за развитие на 
социалните услуги за 2019 година, съгласно чл. 18А, ал. 1 от Закона за 
социално подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег. 
№ РД18012504ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и 
интеграция“ с целева група пълнолетни лица с психични разстройства с 
капацитет 25 места, делегирана от държавата дейност, на адрес: град 
Варна, жк „Владислав Варненчик“ /до бл. 302/, считано от 01.01.2019 
година. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради необходимостта от защита на важни обществени 
интереси и предотвратяване от закъснението на изпълнението да последва 
значителна или трудно поправима вреда – социалните услуги, делегирани 
от държавата дейност следва да бъдат разкрити не по-късно от 30.06.2018 
г., за да може същите да бъдат финансирани през следващата бюджетна 
година от бюджета на Република България за 2019 г. 

 
 
 
1318-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 
основание чл. 16, ал. 8, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 
2, т. 8 и чл. 36В, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане, с цел задоволяване потребностите на целевите 
групи от община Варна и в изпълнение на Годишния план за развитие на 
социалните услуги за 2019 година, съгласно чл. 18А, ал. 1 от Закона за 
социално подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег. 
№ РД18012504ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа“ с 
целева група деца и семейства в риск с капацитет 80 места, делегирана от 
държавата дейност, на адрес: град Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Народни 
будители“ № 5, ет. 2 (сградата на ДКЦ „Св. Иван Рилски“), считано от 
01.01.2019 година. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради необходимостта от защита на важни обществени 



интереси и предотвратяване от закъснението на изпълнението да последва 
значителна или трудно поправима вреда – социалните услуги, делегирани 
от държавата дейност следва да бъдат разкрити не по-късно от 30.06.2018 
г., за да може същите да бъдат финансирани през следващата бюджетна 
година от бюджета на Република България за 2019 г. 

 
 
 

1319-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 
основание чл. 16, ал. 8, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 
2, т. 8 и чл. 36В, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане, с цел задоволяване потребностите на целевите 
групи от община Варна и в изпълнение на Годишния план за развитие на 
социалните услуги за 2019 година, съгласно чл. 18А, ал. 1 от Закона за 
социално подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег. 
№ РД18012504ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа“ с 
целева група деца и семейства в риск от Общностен център за деца и 
семейства с капацитет 100 места, делегирана от държавата дейност, на 
адрес: град  Варна, ул. „Капитан Райчо“ № 103 А, считано от 01.01.2019 
година. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради необходимостта от защита на важни обществени 
интереси и предотвратяване от закъснението на изпълнението да последва 
значителна или трудно поправима вреда – социалните услуги, делегирани 
от държавата дейност следва да бъдат разкрити не по-късно от 30.06.2018 
г., за да може същите да бъдат финансирани през следващата бюджетна 
година от бюджета на Република България за 2019 г. 

 
 
 
 

1320-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 
основание чл. 16, ал. 8, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 
2, т. 4 буква Б и чл. 36В, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане, с цел задоволяване потребностите на 
целевите групи от община Варна и в изпълнение на Годишния план за 
развитие на социалните услуги за 2019 година, съгласно чл. 18А, ал. 1 от 
Закона за социално подпомагане и по предложение от кмета на Община 



Варна с рег. № РД18012504ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за разкриване на социална услуга „Център за временно 
настаняване“ с целева група бездомни лица с капацитет 60 места, 
делегирана от държавата дейност, на адрес: град Варна, ПЗ „Планова“ № 
119, считано от 01.01.2019 година. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради необходимостта от защита на важни обществени 
интереси и предотвратяване от закъснението на изпълнението да последва 
значителна или трудно поправима вреда – социалните услуги, делегирани 
от държавата дейност следва да бъдат разкрити не по-късно от 30.06.2018 
г., за да може същите да бъдат финансирани през следващата бюджетна 
година от бюджета на Република България за 2019 г. 

 
 
 
1321-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 
основание чл. 16, ал. 8, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 
2, т. 4 буква ДД и чл. 36В, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане, с цел задоволяване потребностите на 
целевите групи от община Варна и в изпълнение на Годишния план за 
развитие на социалните услуги за 2019 година, съгласно чл. 18А, ал. 1 от 
Закона за социално подпомагане и по предложение от кмета на Община 
Варна с рег. № РД18012504ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за разкриване на социална услуга „Център за настаняване от 
семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ с целева група пълнолетни 
лица с деменция с капацитет 15 места, делегирана от държавата дейност, 
считано от 01.01.2019 година. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради необходимостта от защита на важни обществени 
интереси и предотвратяване от закъснението на изпълнението да последва 
значителна или трудно поправима вреда – социалните услуги, делегирани 
от държавата дейност следва да бъдат разкрити не по-късно от 30.06.2018 
г., за да може същите да бъдат финансирани през следващата бюджетна 
година от бюджета на Република България за 2019 г. 

 
 
 
 
 



1322-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 
основание чл. 16, ал. 8, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 
2, т. 2 А и чл. 36В, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона 
за социално подпомагане, с цел задоволяване потребностите на целевите 
групи от община Варна и в изпълнение на Годишния план за развитие на 
социалните услуги за 2019 година, съгласно чл. 18А, ал. 1 от Закона за 
социално подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег. 
№ РД18012504ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на социална услуга „Дневен център за деца с увреждания“ с 
целева група деца с увреждания с капацитет 30 места, делегирана от 
държавата дейност, считано от 01.01.2019 година. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради необходимостта от защита на важни обществени 
интереси и предотвратяване от закъснението на изпълнението да последва 
значителна или трудно поправима вреда – социалните услуги, делегирани 
от държавата дейност следва да бъдат разкрити не по-късно от 30.06.2018 
г., за да може същите да бъдат финансирани през следващата бюджетна 
година от бюджета на Република България за 2019 г. 

 
 
 
1323-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, на основание чл. 
16, ал. 8, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 1 и ал. 2, т. 4, 
буква „д“ и чл. 36В, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона 
за социално подпомагане, с цел задоволяване потребностите на целевите 
групи от община Варна и в изпълнение на Годишния план за развитие на 
социалните услуги за 2019 година, съгласно чл. 18А, ал. 1 от Закона за 
социално подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег. 
№ РД18012502ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на социална услуга „Наблюдавано жилище“ с целева група 
пълнолетни лица с увреждания, лица от 18 до 25 годишна възраст, които са 
били настанени извън семейството по реда на Закона за закрила на детето с 
капацитет 6 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2019 
година. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради необходимостта от защита на важни обществени 
интереси и предотвратяване от закъснението на изпълнението да последва 
значителна или трудно поправима вреда – социалните услуги, делегирани 



от държавата дейност следва да бъдат разкрити не по-късно от 30.06.2018 
г., за да може същите да бъдат финансирани през следващата бюджетна 
година от бюджета на Република България за 2019 г. 

 
Колеги, мнения и съображения? Всички сте наясно за какво става 

въпрос, искаме от държавата пари за социалните ни услуги. Които са „за“, 
моля да гласуват. 

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 16, предложението се приема.* 
 
 
Янко СТАНЕВ 
1324-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, т. 6 от 
Закона за социално подпомагане и чл. 36в, ал. 1, т. 2 и ал. 3, т. 1 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД18006910ВН – 
004ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за следното: 

1324-8-1. Закрива социалната услуга в общността „Социален 
учебно-професионален център“, с капацитет 35 места, делегирана от 
държавата дейност, адрес: гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7, считано от 
01.09.2018 г. 

1324-8-2. Закрива второстепенен разпоредител с бюджет Социален 
учебно-професионален център „Анастасия д-р Железкова“, БУЛСТАТ 
0000934421492 и адрес на управление гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7, 
считано от 01.09.2018г. 

1324-8-3. Възлага на кмета на Община Варна да предприеме 
необходимите действия за изпълнение на решенията. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради необходимостта от защита на важни обществени 
интереси и предотвратяване от закъснението на изпълнението да последва 
значителна или трудно поправима вреда – за издаване на заповед от 
изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е 
необходимо прилагане на мотивирано решение на Общински съвет – 
Варна. 
 

Мнения и съображения нямате. Гласувайте с ентусиазъм. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 



Янко СТАНЕВ 
И последна точка осем. 
8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
община Варна с рег. № РД18012512ВН/20.06.2018г., Общински съвет – 
Варна приема Програма за насърчаване на активности на възрастните хора 
в социалния живот на Варна, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

 
Забележката ми е като приложението към решението да се чете по 

данни на НСИ към 31.12.2017 г. населението на Област Варна, а не на 
Община Варна, просто е объркано и още на самата комисия стана ясно и 
днеска сутринта и всички го знаете. 

  
Колеги мнения и съображения? Няма. Гласуване по въпроса. 
 
1325-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД18012512ВН/20.06.2018г., Общински съвет – 
Варна приема Програма за насърчаване на активности на възрастните 
хора в социалния живот на Варна, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 16, предложението се приема.* 
 
Янко СТАНЕВ 
Госпожице Димова, заповядайте. Преминаваме към точка девета от 

дневния ред. 
 

  



ІX. 
 

По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

„Структури и общинска администрация“ относно: 
(1)   ̶  одобряване на промени в общата численост и структура на 

общинската администрация на Община Варна. 
 

   Докл.: Милена Димова – Председател на ВрК „СОА“ 
 

Милена ДИМОВА 
1. На основание чл. 1, ал.1, т. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД18012534ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – 
Варна одобрява промени в общата численост и структура на общинската 
администрация на Община Варна, като: 

 1. Увеличава числеността на дейност 122 „Общинска 
администрация“ – дофинансиране с 1 (една) щатна бройка за длъжността 
„Длъжностно лице по защита на личните данни“; 

 2. Приема нова организационна структура, съгласно приложение 
към настоящото решение.    

Необходимите средства за възнаграждение и осигурителни вноски 
щe бъдат за сметка на гласуваните средства в бюджета на Община Варна за 
2018 г. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Колеги мнения и съображения? Чува ли се? Добре. В 

такъв случай преминаваме към процедурата гласуване по съвест. А така. 
Въпреки че една от съвестите на варненската общественост замина. Къде 
ми е плакатчето тука да си го сложа? 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1326-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД18012534ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – 
Варна одобрява промени в общата численост и структура на общинската 
администрация на Община Варна, като: 

 1. Увеличава числеността на дейност 122 „Общинска 
администрация“ – дофинансиране с 1 (една) щатна бройка за длъжността 
„Длъжностно лице по защита на личните данни“; 



 2. Приема нова организационна структура, съгласно приложение 
към настоящото решение.    

Необходимите средства за възнаграждение и осигурителни вноски 
щe бъдат за сметка на гласуваните средства в бюджета на Община Варна за 
2018 г. 

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

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
Благодаря на госпожица Димова. 
 
Янко СТАНЕВ 
Преминаваме към следващата точка. 
 

  



X. 
 

По точка десета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Обявяване на 15 август 2018 г. за празничен и 

неприсъствен ден на територията на Община Варна по случай празника на 
града. 

Докл.: Янко Станев – зам.- председател на ОбС 
 
Янко СТАНЕВ 

 Проект за решение: На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и  по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД18012757ВН/22.06.2018 г. и във връзка 
с писмо от Областен управител на област с административен център Варна 
с рег. № РД18011985ВН-001ВН/21.06.2018 г., Общински съвет – Варна 
обявява деня 15 август за празничен и неприсъствен ден на територията на 
Община Варна. 

Мнения и съображения? Политически изказвания. Няма. Гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1327-10. На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и  по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД18012757ВН/22.06.2018 г. и във връзка с писмо 
от Областен управител на област с административен център Варна с рег. № 
РД18011985ВН-001ВН/21.06.2018 г., Общински съвет – Варна обявява 
деня 15 август за празничен и неприсъствен ден на територията на 
Община Варна. 
 

Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 15, предложението се приема.* 

 
Янко СТАНЕВ 
Преминаваме към следващата точка. 

  



XI. 
 

По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор на комисия за изготвяне на предложенията за 40 

съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Варна. 
 

    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 

Янко СТАНЕВ 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.67, чл. 68, чл. 68а от Закона 
за съдебната власт, чл. 8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните 
заседатели и писмо вх. № ОС18000238ВН/10.04.2018 г. от Председателя на 
Апелативен съд – Варна, Общински съвет – Варна открива процедура за 
определяне на съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Варна при 
следните Правила: 

1. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на 
изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт.  

2. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец 
за участие в процедурата /публикуван на интернет страницата на Общински 
съвет – Варна https://varnacouncil.bg/, ведно с необходимите документи, 
съобразно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт в деловодството на 
Община Варна в срок до 16.07.2018 г. 

3. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на 
изискването на чл.  69, ал. 2 от Закона за съдебната власт. 

4. Общински съвет – Варна избира комисия от 3 (трима) члена за 
изготвяне на списък от 40 кандидати, които на основание чл. 68а, ал. 4 от 
Закона за съдебната власт ще предложи за избиране за съдебни заседатели 
към Окръжен съд гр. Варна, в състав от следните общински съветници: 

1. ………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………….. 
5. Общински съвет – Варна възлага на Комисията да изготви списък 

на допуснатите до събеседване кандидати, който заедно с техните 
автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи да публикува 
на интернет страницата на Общински съвет – Варна, най-малко 14 дни 
преди датата на изслушването от Комисията. 

6. Събеседване с допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще се 
проведе на 31.07.2018 г. 

7. Общински съвет – Варна възлага на комисията да състави 
окончателен доклад за одобрените кандидати за съдебни заседатели не по-
късно от 7 (седем) дни преди следващото редовно заседание на Общински 
съвет – Варна, като задължително 10 на сто от общия брой на 



предложените лица да бъдат с квалификация в областта на педагогиката, 
психологията и социалните дейности. Докладът да се публикува на 
страницата на Общински съвет – Варна, ведно с протокола от 
изслушването.  

 
Колеги, имате думата за предложения за състава на комисията. 

Госпожа Гърдева, заповядайте. Да, заповядайте, госпожа Гърдева. Да, на 
теб давам думата… 

  
Марица ГЪРДЕВА 

 Юлияна Боева – юрист, Славчо Славов и Надя Георгиева. 
 

Янко СТАНЕВ 
 Ти цял състав предлагаш. Някой има ли друго предложение? Е трима 
души ли избираме, нали трима души избираме…. Трима писахме. Чакай, 
трима души казахме че ще гласуваме. Госпожа Гърдева предложи трима 
души. Някой има ли други предложения. Някой мераклия има ли? Защото 
ако сега кажете, Юлито ще каже мене на всякъде ме слагате, за работа … 
Добре няма други предложения. В такъв случай колеги, предлагам Ви 
съвсем процедурно анблок да ги гласуваме. Тези, които са съгласни да 
гласуваме анблок, моля да гласуват състава на комисията. Анблок, така. 

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 16, предложението се приема.* 
 
Янко СТАНЕВ 
Сега, колеги гласуваме тримата колеги, които бяха предложени. 

Искате ли да ги прочета? Госпожа Надя Георгиева, господин Славчо 
Славов, госпожа Юлияна Боева. Така заедно стоят даже в комплект там, 
сигурно вече заседават. Добре колеги, моля да гласуваме предложенията 
на вашите колеги с удоволствие. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
Янко СТАНЕВ 
И сега гласуваме цялата точка, колеги, в едно с взетото решение за 

състава на комисията. Моля тези, които са съгласни да гласуват с 
натискане на бутона в зелено. Така да се каже зелена светлина за реформа 
в съдебната система на град Варна. 

 
 
 



Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1328-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.67, чл. 68, чл. 68а от Закона 
за съдебната власт, чл. 8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните 
заседатели и писмо вх. № ОС18000238ВН/10.04.2018 г. от Председателя на 
Апелативен съд – Варна, Общински съвет – Варна открива процедура за 
определяне на съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Варна при 
следните Правила: 

1. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на 
изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт.  

2. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец 
за участие в процедурата /публикуван на интернет страницата на Общински 
съвет – Варна https://varnacouncil.bg/, ведно с необходимите документи, 
съобразно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт в деловодството на 
Община Варна в срок до 16.08.2018 г. 

3. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на 
изискването на чл.  69, ал. 2 от Закона за съдебната власт. 

4. Общински съвет – Варна избира комисия от 3 (трима) члена за 
изготвяне на списък от 40 кандидати, които на основание чл. 68а, ал. 4 от 
Закона за съдебната власт ще предложи за избиране за съдебни заседатели 
към Окръжен съд гр. Варна, в състав от следните общински съветници: 

1. Юлияна Атанасова Боева – общински съветник; 
2. Славчо Славов Славов – общински съветник; 
3. Надя Иванова Георгиева – общински съветник;   
5. Общински съвет – Варна възлага на Комисията да изготви списък 

на допуснатите до събеседване кандидати, който заедно с техните 
автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи да публикува 
на интернет страницата на Общински съвет – Варна, най-малко 14 дни 
преди датата на изслушването от Комисията. 

6. Събеседване с допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще се 
проведе в срока по чл. 68, ал. 5, във връзка с чл. 68а от Закона за съдебната 
власт. 

7. Общински съвет – Варна възлага на комисията да състави 
окончателен доклад за одобрените кандидати за съдебни заседатели не по-
късно от 7 (седем) дни преди следващото редовно заседание на Общински 
съвет – Варна, като задължително 10 на сто от общия брой на 
предложените лица да бъдат с квалификация в областта на педагогиката, 
психологията и социалните дейности. Докладът да се публикува на 
страницата на Общински съвет – Варна, ведно с протокола от 
изслушването. 



Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 16, предложението се приема.* 

 
/Предложението на г-жа Юлияна Боева за промяна в срока за 

подаване на заявленията по образец за участие в процедурата, ведно с 
необходимите документи, съобразно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната 
власт бе прието с резултати от гласуването: за – 33; против – 0; 
въздържали се – 1; отсъстващи – 17. Подробният дебат е описан след 
точка Осемнадесета от настоящия Протокол./ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка дванадесета от дневния ред. 

  



XII. 
 

По точка дванадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка на решение 

№ 1031-4(28)/21.03.2018 г. на Общински съвет – Варна. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл. 62, ал. 2 от Административно-
процесуалния кодекс и по предложение от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. 
№ ЗК18000103ВН_008ВН/24.04.2018 ., Общински съвет – Варна променя 
свое Решение № 1131-4(28)/21.03.2018 г., в частта на абзац: „След 
придобиването им в собственост на община Варна, имотите ще бъдат 
използвани единствено и само за реализация на социални услуги: „Център 
за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства 
и лица с умствена изостаналост“ и „Център за социална рехабилитация и 
интеграция за лица с психични разстройства и лица с умствена 
изостаналост“., както следва: „След придобиването им в собственост на 
община Варна, имотите ще бъдат използвани единствено и само за 
реализация на социални услуги: „Дневен център за лица с увреждания и 
техните семейства, включително и тежки множествени увреждания“ и 
„Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични 
разстройства и лица с умствена изостаналост“.“, като същото в цялост 
придобива следния вид: 

„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 общинска собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № ЗК18000103ВН-004ВН/13.03.2018 г., Общински 
съвет – Варна допълва раздел ХVІІІ „Недвижими имоти, вещи и 
съоръжения, за които Община Варна ще открие процедура по придобиване 
в собственост или за управление от Държавата, частни физически и 
юридически лица“ от приетата със свое решение № 1058-2/26/31.01.2018 г. 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2018 година“, със следните имоти – частна държавна 
собственост: 

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.5502.119.3.7 
– предмет на Акт за частна държавна собственост № 9378/24.08.2017 г.; 

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.139.1.2 
– предмет на Акт за частна държавна собственост № 9184/20.10.2016 г.; 

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.139.1.3 



– предмет на Акт за частна държавна собственост № 9184/20.10.2016 г. 
1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 54, ал. 1 от Закона за 
държавната собственост и по предложение на кмета на община Варна с 
рег. № ЗК18000103ВН-004ВН/13.03.2018 г., Общински съвет – Варна взема 
решение за провеждане на процедура за безвъзмездно прехвърляне в 
собственост на Община Варна на следните недвижими имоти: 

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.5502.119.3.7 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.сто и 
деветнадесет.три.седем), с административен адрес: гр. Варна, кв. 
„Аспарухово“, жк „Дружба“  бл. 11, вх. А, ет. 1, обект 1,2, тип „Друг вид 
самостоятелен обект в сграда“, брой нива 1, площ 272.81 (двеста 
седемдесет и две цяло осемдесет и един) кв.м., представляващ подблоково 
пространство на триетажна жилищна сграда, състоящ се от канцеларии, 
сервизни помещения и три изби, както и 8.8416 % идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж – предмет на Акт за 
частна държавна собственост № 9378/24.08.2017 г. Кадастралната карта и 
кадастралния регистър на район „Аспарухово“ са одобрени със заповед  № 
РД-18-73/23.06.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последващо 
изменение съгласно заповед № КД-14-03-468/21.02.2011 г. на Началник на 
СГКК – гр. Варна. 

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.139.1.2 
(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и шест.сто тридесет и 
девет.едно.две), с административен адрес: гр. Варна, ул. „Кавала“ № 1-а, 
ет.2, тип „За офис“, брой нива 1, площ 179,00 (сто седемдесет и девет) 
кв.м., ведно с 12.56 (дванадесет цяло петдесет и шест стотни) кв.м. 
прилежащи части, съгласно одобрени със заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. 
на изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрален 
регистър на район „Одесос“ в гр. Варна – предмет на Акт за частна 
държавна собственост № 9184/20.10.2016 г. 

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.139.1.3 
(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и шест.сто тридесет и 
девет.едно.три), с административен адрес: гр. Варна, ул. „Кавала“ № 1-а, 
ет.3, тип „За офис“, брой нива 1, площ 179,00 (сто седемдесет и девет) 
кв.м., ведно с 12.56 (дванадесет цяло петдесет и шест стотни) кв.м. 
прилежащи части, съгласно одобрени със заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. 
на изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрален 
регистър на район „Одесос“ в гр. Варна – предмет на Акт за частна 
държавна собственост № 9184/20.10.2016 г. 

След придобиването им в собственост на община Варна, имотите ще 
бъдат използвани единствено и само за реализация на социални услуги: 
„Център за подкрепа на лица с увреждания, включително и тежки 



множествени увреждания“на адрес гр. Варна, район „Аспарухово“, 
жк“Дружба“, бл. 11, вх. А, ет. 1 и „Център за социална рехабилитация 
интеграция за лица с психични разстройства и лица с умствена 
изостаналост“ на адрес гр. Варна, ул. „Кавала“ № 1-а, ет. 2 и ет. 3. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
изготвяне на искане до Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, чрез Областен управител на област Варна, за 
безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху описаните  имоти – 
частна държавна собственост, в полза на община Варна, както и сключване 
на договор с Областен управител на област Варна, след решение на 
Министерски съвет на Република България в съответствие с действащото 
законодателство.“ 
 

Мнения и съображения, колеги? Няма такива. Режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1329-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 62, ал. 2 от 
Административно-процесуалния кодекс и по предложение от Петко 
Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ с рег. № ЗК18000103ВН_008ВН/24.04.2018 ., 
Общински съвет – Варна променя свое Решение № 1131-4(28)/21.03.2018 
г., в частта на абзац: „След придобиването им в собственост на община 
Варна, имотите ще бъдат използвани единствено и само за реализация на 
социални услуги: „Център за социална рехабилитация и интеграция за 
лица с психични разстройства и лица с умствена изостаналост“ и „Център 
за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства 
и лица с умствена изостаналост“., както следва: „След придобиването им 
в собственост на община Варна, имотите ще бъдат използвани единствено 
и само за реализация на социални услуги: „Дневен център за лица с 
увреждания и техните семейства, включително и тежки множествени 
увреждания“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция за 
лица с психични разстройства и лица с умствена изостаналост“.“, като 
същото в цялост придобива следния вид: 

„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 общинска собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № ЗК18000103ВН-004ВН/13.03.2018 г., Общински 
съвет – Варна допълва раздел ХVІІІ „Недвижими имоти, вещи и 
съоръжения, за които Община Варна ще открие процедура по придобиване 



в собственост или за управление от Държавата, частни физически и 
юридически лица“ от приетата със свое решение № 1058-2/26/31.01.2018 г. 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2018 година“, със следните имоти – частна държавна 
собственост: 

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.5502.119.3.7 
– предмет на Акт за частна държавна собственост № 9378/24.08.2017 г.; 

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.139.1.2 
– предмет на Акт за частна държавна собственост № 9184/20.10.2016 г.; 

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.139.1.3 
– предмет на Акт за частна държавна собственост № 9184/20.10.2016 г. 

1329-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 54, ал. 1 от Закона за 
държавната собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № ЗК18000103ВН-004ВН/13.03.2018 г., Общински съвет – Варна взема 
решение за провеждане на процедура за безвъзмездно прехвърляне в 
собственост на Община Варна на следните недвижими имоти: 

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.5502.119.3.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
и две.сто и деветнадесет.три.седем), с административен адрес: гр. Варна, 
кв. „Аспарухово“, жк „Дружба“  бл. 11, вх. А, ет. 1, обект 1,2, тип „Друг 
вид самостоятелен обект в сграда“, брой нива 1, площ 272.81 (двеста 
седемдесет и две цяло осемдесет и един) кв.м., представляващ подблоково 
пространство на триетажна жилищна сграда, състоящ се от канцеларии, 
сервизни помещения и три изби, както и 8.8416 % идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж – предмет на Акт за 
частна държавна собственост № 9378/24.08.2017 г. Кадастралната карта 
и кадастралния регистър на район „Аспарухово“ са одобрени със заповед  
№ РД-18-73/23.06.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с 
последващо изменение съгласно заповед № КД-14-03-468/21.02.2011 г. на 
Началник на СГКК – гр. Варна. 

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1506.139.1.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
шест.сто тридесет и девет.едно.две), с административен адрес: гр. Варна, 
ул. „Кавала“ № 1-а, ет.2, тип „За офис“, брой нива 1, площ 179,00 (сто 
седемдесет и девет) кв.м., ведно с 12.56 (дванадесет цяло петдесет и шест 
стотни) кв.м. прилежащи части, съгласно одобрени със заповед № РД-18-
98/10.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и 
кадастрален регистър на район „Одесос“ в гр. Варна – предмет на Акт за 
частна държавна собственост № 9184/20.10.2016 г. 

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1506.139.1.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 



шест.сто тридесет и девет.едно.три), с административен адрес: гр. Варна, 
ул. „Кавала“ № 1-а, ет.3, тип „За офис“, брой нива 1, площ 179,00 (сто 
седемдесет и девет) кв.м., ведно с 12.56 (дванадесет цяло петдесет и шест 
стотни) кв.м. прилежащи части, съгласно одобрени със заповед № РД-18-
98/10.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и 
кадастрален регистър на район „Одесос“ в гр. Варна – предмет на Акт за 
частна държавна собственост № 9184/20.10.2016 г. 

След придобиването им в собственост на община Варна, имотите ще 
бъдат използвани единствено и само за реализация на социални услуги: 
„Център за подкрепа на лица с увреждания, включително и тежки 
множествени увреждания“ на адрес гр. Варна, район „Аспарухово“, 
жк“Дружба“, бл. 11, вх. А, ет. 1 и „Център за социална рехабилитация 
интеграция за лица с психични разстройства и лица с умствена 
изостаналост“ на адрес гр. Варна, ул. „Кавала“ № 1-а, ет. 2 и ет. 3. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
изготвяне на искане до Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, чрез Областен управител на област Варна, за 
безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху описаните  имоти – 
частна държавна собственост, в полза на община Варна, както и сключване 
на договор с Областен управител на област Варна, след решение на 
Министерски съвет на Република България в съответствие с действащото 
законодателство.“ 

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

отсъстващи – 17, предложението се приема.* 
 
Калина Пеева за протокола „за“, Сали Исеин също за протокола „за“. 
 
Преминаваме към точка тринадесета от дневния ред. 
 

  



XIII. 
 

По точка тринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет на кмета на Община Варна за 

изпълнението на решенията приети на Общински съвет – Варна. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
приема отчет на кмета на Община Варна с изх. № 
РД18009460ВН/14.05.2018 г., относно изпълнението на решенията на 
Общински съвет – Варна, приети на заседания: № 14/20.12.2016 г., 
15/30.01.2017 г., 16/30.03.2017 г., 17/12.04.2017 г., 18/02.05.2017 г., 
19/19.05.2017 г., 20/26,27.07.2017 г., съгласно приложение към настоящото 
решение.  

 
Мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 
 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1330-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
приема отчет на кмета на Община Варна с изх. № 
РД18009460ВН/14.05.2018 г., относно изпълнението на решенията на 
Общински съвет – Варна, приети на заседания: № 14/20.12.2016 г., 
15/30.01.2017 г., 16/30.03.2017 г., 17/12.04.2017 г., 18/02.05.2017 г., 
19/19.05.2017 г., 20/26,27.07.2017 г., съгласно приложение към настоящото 
решение.  
 

Резултати от гласуването: за – 35; против – 1; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 15, предложението се приема.* 

 
Преминаваме към точка четиринадесета от дневния ред. 
 

  



XIV. 
 

По точка четиринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Освобождаване, избор и упълномощаване на 

представител на Община Варна в Общото събрание на „Овергаз мрежи” 
АД. 

    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлагам на разискване и съответно предложение Калин Калевски 

да бъде освободен, като представител в общото събрание на акционерите 
на „Овъргаз мрежи“ АД.  

Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1331-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 7 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
освобождава общинският съветник Калин Светославов Калевски, като 
свой представител в Общото събрание на акционерите на „Овергаз 
мрежи“АД, ЕИК 130533432, със седалище гр. София и адрес на 
управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ № 5. 
 

Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 16, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Давам думата за предложения за избор на представител в общото 

събрание на „Овъргаз мрежи“ АД. Госпожо Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Предлагам наш представител в представител в общото събрание на 

„Овъргаз мрежи“ АД да стане колежката Надя Георгиева. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за други предложения. Не виждам. Режим на 

гласуване. 
 
1332-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 7 от Наредбата за 



реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
избира за мандат 2015 – 2019 г., общинският съветник Надя Иванова 
Георгиева за свой представител в Общото събрание на акционерите на 
„Овергаз мрежи“АД, ЕИК 130533432, със седалище гр. София и адрес на 
управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ № 5. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
1333-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества и във връзка с Покана рег. № 
РД18010370ВН/22.05.2018 г. от Изпълнителния директор на „Овергаз 
Мрежи“ АД, Общински съвет – Варна упълномощава представителя на 
акционера Община Варна – общинският съветник Надя Иванова 
Георгиева, да участва в редовното годишно Общо събрание на 
акционерите на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ” АД, което ще се проведе на 
09.07.2018 г. от 11:00 часа, в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип 
Кутев“ № 5, и да гласува по посочените в предварително обявения дневен 
ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на Годишен доклад 
за дейността на Дружеството за 2017 г.“ Проект за решение: „Общото 
събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на 
Дружеството за 2017 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на Консолидиран 
доклад за дейността на Дружеството за 2017 г.“ Проект за решение: 
„Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за 
дейността на Дружеството за 2017 г.“ – Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 
Община Варна. 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на одитиран 
Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“. Проект за решение: 
„Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов 
отчет на Дружеството за 2017 г.“ – Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна. 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на одитиран 
Консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“ Проект за 



решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания 
Консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на решение за 
разпределение на натрупаната и неразпределена към 31.12.2017 г. печалба 
на Дружеството.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите 
приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на 
натрупаната и неразпределена към 31.12.2017 г. печалба на Дружеството.“ 
– Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на Доклад на 
регистрирания одитор относно одита на Годишния финансов отчет на 
Дружеството за 2017 г.“ Проект за решение: „Общото събрание на 
акционерите приема Доклада на регистрирания одитор относно одита на 
Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на Доклад на 
регистрирания одитор относно одита на Консолидирания финансов отчет 
на Дружеството за 2017 г.“ Проект за решение: „Общото събрание на 
акционерите приема  Доклада на регистрирания одитор относно одита на 
Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2017.“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Доклад на Одитния комитет на 
Дружеството за 2017 г.“ Проект за решение: „Общото събрание на 
акционерите приема Доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2017 
г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед 
най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност 
на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им 
през 2017.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите 
освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на 
Дружеството за дейността им през 2017 г., като предходният Изпълнителен 
директор на Дружеството – Михаил Владимиров Захманов се освобождава 
от отговорност за дейността си за периода 01.01.2017 г. – 15.10.2017 г., а за 
периода 16.10.2017 г. – 31.12.2017 г. се освобождава от отговорност новия 
Изпълнителен директор – Светослав Рашев Иванов.“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на регистриран одитор 
за извършване на задължителен независим финансов одит на Годишния 



финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и за 2019 г. и на 
Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и за 2019 г.“ 
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема изборът на 
регистриран одитор за извършване на задължителен независим финансов 
одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и за 2019 г., и 
на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и за 2019 г., 
да бъде извършен при спазване на приложимите процедурни правила на 
Закона за обществените поръчки, като възлага на Изпълнителния директор 
да предприеме и извърши всички необходими за това фактически и правни 
действия.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Одобряване на предложения 
бюджет на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.“ Проект за 
решение: „Общото събрание на акционерите одобрява предложения 
бюджет на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.“ – Да участва 
в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в Устава на 
Дружеството.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите 
приема промяна в Устава на Дружеството по предложение на Съвета на 
директорите.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 
с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

1333-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в Общото събрание на акционерите на 
„ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД, представителят на акционера Община Варна 
общинският съветник Надя Иванова Георгиева, на следващото заседание 
на Общински съвет – Варна да  внесе писмен доклад за взетите решения на 
Общото събрание, за сведение. 

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

на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
Преминаваме към точка петнадесета от дневния ред, която е 

извънредна.  



XV. 
 

По точка петнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна 

да участва в Общо събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ ООД. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уведомявам Ви, че до момента не е постъпила официално поканата 

за свикване на общо събрание на „Варна Ефкон“ ООД, очакваше се да 
пристигне в рамките на днешния ден. Към настоящия момент няма 
постъпила такава, така че оттеглям точката от дневния ред на днешното 
заседание. 

 
 

Общински съвет – Варна няма решение. 
 
 
Преминаваме към точка шестнадесета от дневния ред. 
 

  



XVI. 
 

По точка шестнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Закриване и създаване на комисии във връзка със 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество при Общински съвет – Варна. 
 

Докл.:  Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Относно закриване и създаване на комисия, на комисии извинявам се 

във връзка със Закона за противодействие на корупция и отнемане на 
незаконно придобито имущество при Общински съвет – Варна, с 
новоприетия закон. Колеги, бе прието изискване да бъде създадена 
комисия към всеки един от общинските съвети в страната комисия, която е 
със статут на постоянна комисия с определени в закона правомощия да 
разглежда декларации, както и да бъде съответно компетентна по 
определени въпроси свързани с установяване и предотвратяване на 
конфликт на интереси и съответно противодействие на корупцията. 
Отменен е закона за Предотвратяване и установяване конфликт на 
интереси, съответно е отпаднала необходимостта тази комисия, която сме 
създали и която имаме в момента и която е с председател господин 
Калевски да съществува и първо предлагам да, както и съответно със 
създаване на новата комисия по Закона за противодействие на корупцията 
отпада необходимостта и от временна комисия за „Борба с корупцията и 
корупционните практики“, така че предлагам: 

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

самоуправление и местната администрация и § 2, ал. 5 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество, Общински съвет – Варна реши: 

1. Закрива Вр.К “Борба с корупцията и корупционните практики” и 
ПК “Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” и възлага 
на Председателя на Общински съвет – Варна да изготви предложение за 
промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

2. Създава Постоянна комисия за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущество при Общински съвет – 
Варна, която да осъществява контрол и проверка на декларации по чл. 35, 
ал. 1, както и производство по установяване на конфликт на интереси, 
съгласно разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество. 



3. Избира състав на Постоянна Комисия за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при 
Общински съвет – Варна, както следва: 

1. ………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………….. 
5. ………………………………………………………………………….. 

 
Имате думата за предложения за включване в състава на комисията, 

за да конституираме тая комисия са необходими минимум трима души, 
като тук има една важна уговорка разбира се. Новият закон казва, че 
комисията следва да бъде постоянна такава, поради което който изразява 
желание да влезе в тая комисия, трябва да напусне състава на друга 
постоянна комисия, тъй като няма как да участва в повече от три 
постоянни комисии.  

Колеги не виждам никакви заявки за участие, поради което ….. да 
разбирам, че явно няма готовност, поради което оттеглям също точката от 
дневния ред за следващо заседание, на което да се разгледа въпроса. Ще 
помоля до следващо заседание, който изразява желание да участва в 
работата на тая комисия да го заяви, за да можем да я сформираме, тъй 
като сме задължени по силата на закона. Минимум три члена в тая комисия 
трябва да има. 

 
Общински съвет – Варна няма решения. 

 
 Преминаваме към точка седемнадесета от дневния ред 
 

  



XVII. 
 

По точка седемнадесата от дневния ред: 
ОТНОСНО: Освобождаване и избор на членове на управителни, 

контролни органи и представители на Община Варна в общото събрание 
на търговските дружества, собственост на Община Варна. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма постъпили предложения за освобождаване и избор на членове 

на управителни, контролни органи. 
 
Общински съвет – Варна няма решение. 
 
 
Преминаваме към точка осемнадесета от дневния ред. 
 

  



XVIII. 
 

По точка осемнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински 

съвет – Варна. 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

Тодор БАЛАБАНОВ 
До настоящия момент….. Госпожо Боева…  
 
Юлияна БОЕВА 
Искам да направя едно допълнение към решението за избирането на 

съдебни заседатели. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожо Боева, в момента разглеждаме друга точка. Накрая ще Ви 

дам възможност, но нека да не е … 
Една заявка има подадена от Сали Исеин да бъде освободен от 

състава на Постоянна комисия „Социални дейности и жилищна политика“ 
и да бъде включен в състава на постоянна комисия „Здравеопазване“. 

Имате думата за мнения и съображения. Няма такива режим на 
гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1334-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, 
т.1 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК 
„Социални дейности и жилищна политика.”, общинският съветник Сали 
Мустафа Исеин. 

1334-18-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник  Сали Мустафа 
Исеин да бъде член на ПК „Здравеопазване“. 

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

отсъстващи – 17, предложението се приема.* 
 



Колеги, има ли други желания за промени в участията Ви в състави 
на постоянните и временните комисии? Не виждам такива. 

 
Преминаваме към точка последна от дневния ред, а именно дискусия 

с гражданите. Една заявка има.  
А, първо госпожа Боева, извинявам се, да. Заповядайте, госпожо 

Боева. 
 
Юлияна БОЕВА 
Ако може да се върнем на точката за съдебни заседатели и за срока, 

който по-точно е определен в проекта за решение. Тъй като се изискват 
документи, които бавно биха били издадени от примерно от комисия по 
досиетата, тя има срок за работа едномесечен да за издаде и няма да успеят 
кандидатите в този срок. По отношение на срока имам. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Който е посочен.  
 
Юлияна БОЕВА 
Да, но кандидатите трябва да предоставят документ за 

непринадлежност към държавна сигурност.  Нов срок искам да предложим. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложете срок. Да, разбрах. 
 
Юлияна БОЕВА 
Ами да кажем до средата на август. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
15-ти август. 
 
Юлияна БОЕВА 
Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре, колеги, имате ли възражение да направим корекция в 

решението предвид това че трябва … формално иначе няма да проработи 
това решение, да може да проведем конкурса колкото разбирам.  

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Боева срока в 
решението по точка единадесета да бъде променен от 16.07.2018 на 
15.08.2018 година или 16.08.2018 година, тъй като е почивен ден. Преди 
малко го гласувахме. До 16.08.2018 година. Режим на гласуване. 

 



Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 17, предложението на г-жа Боева за промяна в срока от 
16.07.2018 г. на 16.08.2018 г., се приема.* 

 
  



XIX. 
 

По точка деветнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка последна от дневния ред, а именно дискусия 

с гражданите. Заявка за изказване има от госпожа Савова, след това 
господина от сутринта, който поехме ангажимент да изслушаме. 

 
Веселина САВОВА 
Заставам тука, за да мога аз да Ви виждам и за да може и вие да ме 

виждате съответно. Чува ли се микрофона? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Чува се, да. 
 
Веселина САВОВА 
Така, раздадени ви са чрез Председателя на Общинския съвет едно 

уведомление от моя страна, като организатор на Международния панаир 
на занаятите и изкуствата. Всички вие сте получили тази информация за 
това минавам направо към темата, която искам да коментирам с Вас, с 
пълното съзнание, че днес Вие не може да вземете решение, защото ще Ви 
трябват включително и политически решения. Въпросите, които искам да 
поставя, са свързани с фонд „Култура“. Създаването на фонд „Култура“ бе 
посрещнато с надеждата, че ще има коректни правила за разпределението 
на общинските средства в направление Култура. За съжаление това, което 
може да бъде отчетено днес през погледа на голяма част от 
бенефициентите е, че разпределението се прави непрозрачно с 
нерегламентирани практики и често в конфликт на интереси. Непрозрачно, 
защото създаденият експертен съвет към фонд „Култура“ работи на тъмно, 
дискриминирайки голяма част от организаторите на културни събития. 
Преди да говоря конкретно за Международния панаир на занаятите  и 
изкуствата, чийто организатор съм, ще поставя въпросите, които със 
сигурност са достигнали до Вас от много организатори. Проблемите с 
различното финансиране за едни организатори 5 % от бюджета на 
събитието, за други 100 % без аргументи. Проблемите с избирателното 
финансиране в пълен конфликт на интереси. Проблемите с кражба на 
проекти, за които в предходен период е отказано финансиране, а след това 
се дава финансиране, като проекта се внася от друга организация. Пълно 
неспазване на основни принципи относно авторството. Дългогодишни 
фестивали са недооценявани за сметка на съвсем нови и не доказали се 
като устойчивост. Ликвидиране на фестивали с традиции, защото им се 



предоставят непосилно малки суми на фона на предходни години. За всяко 
едно от тези изредени от мен, за всеки един от тези проблеми, при Ваше 
желание може да се говори за конкретни, конкретни факти с имена и 
организации. При избора на поредния експертен съвет на заседанието от 
30.10.2017 г. Ви казах, че няма нужда от него, защото е ясно 
предварително на кого ще бъдат отпуснати стотици хиляди лева. Това към 
момента вече е факт. Тогава госпожа Димова каза, че определения още 
тогава фестивал с най-висок праг на финансиране, защото е донесъл на 
Варна европейски лейбъл - каквото и да значи това, това е друга тема. Като 
доказателство, че не е европейския лейбъл еоснование за финансиране е 
друг награден с лейбъл дългогодишен фестивал „Море и спомени“, който 
бе ликвидиран от Експертния съвет по фонд „Култура“, защото им бе 
дадено непосилно малко финансиране. Няма да повтарям това, което казах 
през месец ноември, за голямо съжаление излязох права документирано. 
Разпределението на средствата, което се прави от Експертния съвет е в 
нарушение на правилника на фонд „Култура“, където е записано 
„...Принципите от които се ръководи дейността на фонд „Култура“ са в 
синхрон с политиката на Европейския съюз за прозрачност и отчетност 
при разпределение на публични средства за култура. Няма никаква 
прозрачност в решенията на Експертния съвет, за отчетност да не говорим. 
Никой от Вас в тази зала не знае с колко процента от искания бюджет е 
финансиран всеки фестивал. Защо едни се финансират 100 %  и общината 
плаща стотици хиляди, а други независимо от десетилетната си история 
отговарящи на всички условия и насоки за кандидатстване се подпомагат с 
5 %. За Ваше улеснение съм изисквала по закона за достъп до информация 
тези сведения и когато ги получа ще Ви запозная с тях. Защото Експертния 
съвет към фонд „Култура“ дори Вас, като общински съветници не Ви 
информира. Съгласно чл. 5 от Правилника на работата на фонд „Култура“, 
дирекция „Култура и духовно развитие“ при община Варна организира 
дейността на фонд „Култура“. По закона за достъп до информация и в 
синхрон с принципите за прозрачност и отчетност при разпределение на 
публични средства за култура, изисках от директора на дирекция Култура 
и духовно развитие следната информация: фестивал, организация, години 
на провеждане, общ бюджет, отпусната сума от фонд „Култура“, процент 
съфинансиране от община Варна. Тази информация по закон не може да 
ми бъде отказана. След получаването й ще Ви я изпратя за сведение, за 
анализиране и вземане на решение в интерес на гражданите на Варна, пред 
които сте се заклели. Една от задачите на фонд „Култура“ е да създаде 
предпоставки за активен диалог между общинския и неправителствения 
сектор в сферата на културата и изкуството в дългосрочен план. Няма 
никакви срещи на Експертния съвет и на комисията по мониторинг с 
организаторите на културни събития. За да получат някаква обратна връзка 
срещите преди обявяването на сесиите са за начинаещи и са полезни за 



хората, но това няма нищо общо с истинския диалог с вече утвърдени 
организатори. Обратната …. Да, да, разбирам. Обратната връзка, за която 
се следят организаторите я няма никаква по отношение на Експертния 
съвет и на Комисията по мониторинг. Експертния съвет утвърждава 
система за мониторинг и оценка на качествата за оценяване на фестивалите 
по предложение на Комисията по мониторинг, на това бих искала да се … 
да говоря по-подробно, защото именно там се… става абсурда, в който сме 
изпаднали. За съжаление, никой от Вас в тази зала, не е наясно как се 
оценяват фестивалите или поне това са двама-трима души и това не е 
случайно, ако Ви поднесат някакво информация, някой от Вас ще задава 
въпроси. Аз разбрах как става оценяването, след като се запознах с 
предложенията към доклада. Вие целенасочено не сте запознавани с тях. 
Два са начините: първият е самооценка, която организациите си правят, 
вторият е посещението на таен посетител. Никой не знае кой е този човек, 
каква е неговата квалификация, какво е образованието му, има ли 
организационен капацитет, за да знае как се организира едно 
международно събитие. Комичната ситуация, в която изпадаме втора 
поредна година е, че мистериозен таен посетител отива някъде и не знае 
какво оценява. Още по-абсурдното, е че тази оценка е тайна. Отново 
подчертавам - в абсолютно нарушение на правилника. Прокрадва се и 
идеята тази тайна оценка на този таен посетител да се превърне в оценка на 
фестивала, след което на следващата година тази тайна оценка да е 
определяща за финансиране на фестивала. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Изтече Ви времето. 
 
Веселина САВОВА 
Така …, господин Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
С две минути вече, седем минути. 
 
Веселина САВОВА 
Господин Балабанов. Така експертния съвет сега се чуди къде да се 

скрие от народния гняв ще има индулгенцията на Комисията по 
мониторинг, която ще е тайната инквизиция. По отношение на 
Международния панаир на занаятите и изкуствата се забелязва една ясна 
тенденция за неглижиране на това голямо не само за България културно 
събитие. Няма да Ви цитирам поздравителни адреси от български и 
чуждестранни организации, големи имена в културните среди, който иска 
ще влезе в сайта на „Булгарика“ и ще прочете референциите. Като 
организатори сме канени на световни форуми, за да споделяме опита си за 



уникалното съчетание на традиции и съвремие в изкуството при 
организирането на Международния панаир на занаятите и изкуствата. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Изтече времето … 
 
Веселина САВОВА 
…но не мога да не прочета. Господин Балабанов…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожо Савова, осем минути изказването, то няма …. 
 
Веселина САВОВА 
Значи дискусията с гражданите, господин Балабанов… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Времето за изказване на граждани е регламентирано с правилника и 

е еднакво по време, като това право на съветниците. Ако искате, дайте ще 
го размножа и ще го дам на…. 

 

Веселина САВОВА 
…не аз това…. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Нали това изложение всеки може да го изчете. 
 

Веселина САВОВА 
Не всеки може да го прочете, господин Балабанов, защото не всеки 

го няма и …. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
…аз се ангажирам да го… 
 
Веселина САВОВА 
… и освен това дискусията с гражданите… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…до всички… 
 

Веселина САВОВА 
Добре. Приключвам тогава… 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Да мога да дам на някой друг думата по темата, защото иначе…. 
 
 
 
 



Веселина САВОВА 
Значи, за всяко едно от тиретата отново  казах, ако Ви интересува 

разбира се имам доказателство с хора и организации. Това, което накрая 
разбира се, след като господин Балабанов така тактично ми отне думата ще 
Ви кажа, че …. Още не отнел ли?… Да, прав сте, добре. В размножените 
при Вас материали знаете за гафовете от 2016 и 2017  година, когато 
тайния посетител е оценявал община Варна негативно и го е вписал в 
картона за оценка на Панаира на занаятите и изкуствата, от това по-голяма 
тенденция едва ли има. И затова приключвам по-скоро накрая с няколко 
думи. За своята лоялност някои от членовете на Експертния съвет дори са 
наградени с награда „Варна“. Около тоя таен изпълнител, таен посетител е 
хубаво всъщност вие самите, ако въобще Ви интересува темата кой и как и 
кои са всъщност тези хора, да видите всъщност, какво е организацията на 
тази Комисия по мониторинг. Не ме притеснява, наистина една секунда…., 
не ме притеснява намаленото финансиране. С фонд „Култура“ и без фонд 
„Култура“ Международният панаир на занаятите и изкуствата 22 години 
съществува и се развива. Вярно е, че като намалиха финансирането почти 
до нула, от съпътстващата програма отпаднаха сериозни конкурси, като 
конкурса за млади автори в областта на скулптурата и живописта, 
конкурса за произведение на изкуството, отпадна международния пленер 
за изящни изкуства. Не ги искате няма да ги организираме, нищо че тези 
събития сами по себе си са добили своя авторитет. Приключвам. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. 
 
Веселина САВОВА 
Дами и господа общински съветници, в случай че през 2011 година 

общинските средства се разходват чрез фонд „Култура“, Ви моля двете 
предложения които съм направила и са Ви размножени и които най-
вероятно ще бъдат гласувани след като мине през комисия по „Култура“у 
това е доклада на Комисията по мониторинг да се публикува заедно с 
приложенията, за да могат бенефициентите да се запознаят и ако желаят да 
отправят своите забележки. И на мониторинг и оценка да бъдат подлагани 
всички културни събития, включително и тези организирани от община 
Варна. Защото се оказва, че точно организираните от община Варна 
събития тайният посетител ги оценява негативно. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, госпожо Савова, наистина вече…. просто 15 минути.  
 
Веселина САВОВА 
Не са петнадесет, а осем и последното. Наистина последното… 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Не. Не. Благодаря Ви в писмен вид. В писмен вид много моля дайте 

ми това което прочетохте на всички нас за да мога да го размножа и да го 
предоставя на всички съветници и да си го прочетат колегите…. А същото 
ли е това или сякаш това ми се стори по-различно … 

 

Веселина САВОВА 
Съвършено различно е, ако бяхте слушали, щяхте да видите че е 

различно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дайте ми го, ако трябва на ръка или … Благодаря ви. 
Госпожо Димова заповядайте, искате ли да изразите становище все 

пак е дискусия нали. 
 
Даниела ДИМОВА 
Няма да изразя в този момент на госпожа организаторката на 

фестивала. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз знам, че ще го разгледате въпроса, тъй като е от компетенциите 

на вашата комисия.  
 
Даниела ДИМОВА 
Разбира се, че въпроса ще се разгледа и освен да се разгледа въпроса 

ние ще поискаме становище по всички теми, които неудовлетворяват 
госпожата от дирекция „Култура“. Но искам да кажа на вниманието на 
съветниците, че изключително неверни неща се казаха. Фонд „Култура“ е 
възможно най-прозрачната и най-демократичната процедура, по която се 
разпределят публични средства. Експертният съвет е от единадесет души, 
мисля че това е достатъчно. За намаленото финансиране на госпожата, ми 
е ясно защо тя е недоволна, но то си има обективни причини и ще бъдете 
подробно запозната с това. Освен това всеки един от… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще помоля … 
 
Даниела ДИМОВА  
… от съвета е запознат и с това, че Вие вземате наем от хората, които 

се нанасят на общинската площ, която Вие ползвате за този Панаир на 
занаятите, т.е Вие вземате пари от занаятчиите. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще помоля само да направите … 
 



Даниела ДИМОВА 
Така, значи всичко това ще се случи писмено и колегите ще бъдат 

запознати с отговора. Колегите общински съветници ще бъдат запознати с 
отговорите по всяка една точка, която госпожа Савова изнесе тук. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах Ви. Благодаря и нека на комисията все пак и част от 

членовете на Експертната комисия да присъстват… 
 
Даниела ДИМОВА 
След като получим … разбира се, имаме трима общински съветници 

са членове. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
То е конкретно нали, ако има възражения по отношение на тяхната 

работа те да отговарят, а не вие, защото вие в крайна сметка съветниците 
говорят, членовете на комисията… 

 
Даниела ДИМОВА 
Съветниците и независимите експерти… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не сте, не участвате в експертната оценка на проектните 

предложения. 
 
Даниела ДИМОВА 
Точно така. Благодаря Ви. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Значи ще помоля да присъстват и членове на експертната комисия на 

заседанието на комисията. 
 
Даниела ДИМОВА 
Ще го направя. Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. 
Каква дуплика? Дискусия. Искате нещо да кажете. Да, заповядайте. 
 
Веселина САВОВА 
Това което искам да коментирам накратко от изказването на госпожа 

Димова е, че когато коментира този фестивал е добре преди това да поиска 
пълната информация за него. Защото кога, как и по какъв начин става 
организацията, нямам нищо против така както в Берлин изнасяхме 



информация как от една страна се подпомагат едни за сметка с помощта на 
други, това мога също да го коментирам като информация и за нея.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз Ви предлагам това да го направите като дебат на самата комисия 

по култура, където ще присъстват и членовете на експертната комисия, 
които в крайна сметка поставят и оценката нали и определят...  

 
Веселина САВОВА 
Би ли могъл да присъства и тайният посетител, който е посетил 

събитието, госпожо Димова? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз не бих могъл да … 
 
Веселина САВОВА  
…за да може да видим колко е таен и какво оценява, и как е оценявал 

община Варна. Негативно. … Е да, но чрез тайните посетители правите 
оценката на фестивалите. 

  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това нещо комисията ще го разгледа и ще прецени как … 
 
Веселина САВОВА 
Ако не знаете, просто съм шокирана. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Съжалявам, аз не знам. 
 
Веселина САВОВА 
Не за Вас. Защото Вие горе долу… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Заповядай те, господине. 
 
Пламен ВЕЛЧЕВ 
Така, благодаря Ви все пак, че давате възможност по един дребен 

въпрос да Ви занимавам в края на сесията, но това, което поставям касае 
няколко хиляди, тука се каза сутринта някъде към две хиляди, но аз мисля 
че доста повече хора касае този въпрос за този мост, по който са 
възпрепятствани няколко хиляди между пет и седем хиляди души са, които 
редовно минават по този мост са възпрепятствани да преминават заради 
инвестиционните интереси на няколко група хора и заради бездействието 
на администрацията на община Варна и в това число и на главния 
архитект, който беше предупреден, когато първоначално преди две години 



затвориха моста и достъпа на гражданите да преминават от този район - 
това става въпрос за улица „Подвис“ и улица „Генерал Попов“, там е 
моста. Инвеститорът загради, не позволява да минават, скоро отвори но 
пак загради моста, като общението на главния архитект Бузев, беше да се 
осигури достъп право на преминаване. Тука юристите и не само юристите 
са запознати с какво и така беше направен проекта на сградата, че да се 
минава под нея, едни колони имаше. Но инвеститорът си позволи не само 
да прегради тези колони, но и да направи една незаконна част от 
постройката, за да не може по никакъв начин да преминават гражданите. И 
това, което беше като инфраструктура направено трябваше да се използва 
след направянето на строежа. По категоричен начин второто посещение на 
архитект Бузев преди няколко дена, пред него инвеститорът просто се 
изсмя и каза че ще затвори моста и го затвори. В момента гражданите 
минават по една, ей такава тясна ивица дъска, която е поставена над 
канализацията на съседната голяма сграда на „Била“, която нашият бивш 
многоуважаван кмет замени за спортната зала на Езиковата гимназия, през 
която минава канализацията и се влива в морето, където е най-мръсната 
част на цялото ни Черноморие, ако не знаете да се информирате. Заради 
канализацията, точно на тая тръба е построено това мостче импровизирано 
през което минават пенсионери с патерици и бастуни, минават деца за 
детската градина, за детските ясли, преминават граждани непрекъснато от 
там. Има много неприятен риск, дано не се случи да станат жертви, тъй 
като височината е доста голяма, поне два метра, да паднат. Няма подпора, 
няма парапет къде да се държат хората. Иначе са принудени тези 
граждани, казах това са  малки деца и много възрастни хора, които живеят 
там. Това е застаряващ район, ако не знаете със застаряващи граждани 
ваши избиратели господа съветници, които са принудени да минават около 
500 метра надолу или отгоре да минават. Доста голямо разстояние за тях е, 
доста голяма разстояние те живеят в тези апартаменти може да не знаете, 
как е там и комуникират до магазините. Магазинът, който беше на ул. 
„Подвис“, днеска разбрах че му е спряно електричеството, явно ще бъдат 
така изтласкани от района и гражданите няма къде да пазарят. Това беше 
идеята ми да се сформира комисия от общински съветници  и с които да се 
запознаят по какъв начин е разрешено на инвеститора да строи и как той си 
позволява да унищожава общинска инфраструктура и как в края на 
краищата администрацията бездейства. За нас е ясно, аз съм адвокат, 
колегата Балабанов също и другите юристи знаят, че ако заведем 
административно дело да искаме кмета да разреши това право на 
преминаване това ще се реши 2020, 2022 или 2025 година предвид 
скоротечността на воденето на делата в Административен съд и във 
Върховен административен съд. За това моля диалогично и динамично 
това да се реши, защото общинските съветници които да накарат кмета, 
понеже съжалявам, че той отсъства щях да му кажа директно, да 



въздейства на инвеститора да се разреши достъпа на граждани. Благодаря 
Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Само ще кажа следното: тука колеги, които сутринта 

слушаха за този проблем, извършиха частична проверка по проблема. 
Колегата Атанасов, извинявам се, че говоря от негово име. Ще извършим 
щателна проверка по случая. Да, на първия етап казано има данни за 
извършени административни нарушения, ще проверим какъв е случая 
съответно ще предприемем всички законови мерки. Това по отношение на 
да задължим кмета да въздейства на инвеститора и сам, като колега, знаете 
че няма как юридически да се случи. 

 
Пламен ВЕЛЧЕВ 
Тогава да уволни главния архитект. Извинявам се, че Ви 

прекъсвам… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека само да се доизкажа, да не водим диалог. 
 
Пламен ВЕЛЧЕВ 
Извинявайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В случай, че се установят административни нарушения, в това число 

нарушаване право на собственост било то общинска или частна без 
значение, съответно или преминаване, аз Ви гарантирам, че ще сезираме 
всички компетентни органи, съответно за да се преустанови извършването 
на тези нарушения, това което е в рамките на нашите правомощия, ние ще 
го изпълним. Ангажирам се да Ви информирам по темата. 

 
Пламен ВЕЛЧЕВ 
Благодаря Ви. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
….за да можем да разрешим въпроса, разбирам че е наболял, засяга 

доста сериозен брой наши съграждани. Така че смятам че ще намерим 
решение. 

 
Пламен ВЕЛЧЕВ 
Благодаря, господин Председател. Благодаря Ви. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така значи по този въпрос... ами този го приключихме вече. 

Затворихме го като тема. 



Мария ДИМИТРОВА  
Аз не съм чула да кажете има ли други да се изкажат, както и по 

всички останали точки. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Той беше достатъчно подробно разказан от преждеговорящия. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Малки  уточнения. Още от декември месец седемнайсета поискахме 

писмен отговор за възстановяване пътеката към моста и уведомихме 
общината, мисля че има копие до Общинския съвет, че действително това 
което паянтовото казва колегата не е самият мост. Самият мост е съвсем 
здрав. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз разбрах. Да. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
А по ръба на самото дере се минава по паянтова …. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не аз….. всичко това го разбрахме госпожо, нали аз се ангажирах 

и колегата, който тука е председател на Правната комисия, съответно 
поемаме ангажимент да извършим проверка на случая, съответно... 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Все пак .... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И да Ви уведомим, включая и вас, нали…. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Все пак, още няколко факта да Ви ... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не, ще ги проверим всички факти, все пак сме се ангажирали 

нали вече, няма отказ от съдействие от наша страна, напротив. Благодаря 
Ви, господинът преди Вас даде заявка. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
И още за два проблема искам да... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господинът преди Вас обаче вече беше дал заявка, нека да спазваме. 

Нека да не нали ... 



Ангел АНГЕЛОВ 
За автобус номер 39 някой реши да изтегли автобуса през 

празничните дни двадесет минути по-рано и сега тръгва 08:40, 20:40, 
според мене трябва да го оставите на 21:00 часа. Освен това възможно е, 
ако е възможно в 22:00 часа една кола, която се прибира да минава по 
същият маршрут, тъй като не можеш да отидеш на едно мероприятие. 
Всички мероприятия свършват около 22:00 часа и трябва да се прибираме с 
такси. Повечето от циганите се прибират отгоре, обаче които живеят долу 
в блоковете на Корабостроителния завод, там има туй… няма с какво да се 
прибират. Господин Балабанов знае. И последното нещо е тази тоалетна, 
която я направихте на новото място на отдих за гражданите на вълнолома, 
/трябва да бъде не знам как да го направите/ безплатна. Защо вярно е че 
няма как да се поддържа. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само уточнете мястото, ако обичате, на вълнолома. 
 
Ангел АНГЕЛОВ 
Става въпрос новата тоалетна, която е ... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На пристанището... 
 
Ангел АНГЕЛОВ 
На новото место, което се направи сега за гражданите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само да уточня, че тя не е общинска. Тя е собственост на 

„Пристанище Варна“ ЕАД. Това разисквахме сутринта. 
 
Ангел АНГЕЛОВ 
Не, не е. Аз питах, на общината е. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не, на пристанището е. Община Варна няма никакви обекти на 

територията на пристанището. Сутринта /той го нямаше господина/ 
сутринта колегата разясни напълно, че съгласно изменение в закона 
община Варна няма абсолютно никакви компетенции и дори и за проверка 
там в тези територии. 

 
Ангел АНГЕЛОВ 
Няма, но трябва да се говори някак си, защото гражданите повечето 

да речем тези, които отиват за рибарите, това са доста хора, всички са 



пенсионери и се налага два, три пъти да отидат да речем до тоалетна, това 
е един лев, кой ще даде един лев. Значи ще опикаят наоколо всичкото това. 
Ми така е сто човека обикновенно... 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах, пак казвам, не е в нашите компетенции. 
 
Ангел АНГЕЛОВ 
Добре, ако има начин да се говори. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За линия номер 39 ще разговаряме с превозвача, да направи 

съответните промени. Само че той го няма вече за съжаление господин 
Гуцанов, като си говорим с гражданите да ги слуша тия работи. Обича да 
говори, но утре почва да ни критикува за загубите на дружеството, защото 
една такава линия напрактика е губеща. Нали, има хора, аз разбирам нали 
за това аз говоря че е със социална насоченост транспорта, но в крайна 
сметка чисто икономически погледнато, тази линия е губеща и опозицията 
в негово лице ни критикува много остро, както и днес. 

 
Ангел АНГЕЛОВ 
Добре де, Шакариян като я поддържаше, беше в 21:00 часа. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбирам. За това казах че  ще направим проверка по въпроса. Аз 

говоря за по-късната линия, която казахте. 
 
Ангел АНГЕЛОВ 
Добре, 22:10 ако тръгва, то девет без двайсет е обяд сега по новата 

система. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах Ви прекрасно. Благодаря. Благодаря. Заповядайте, колега. 
 
Мария ДИМИТРОВА  
Само едно изречение… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз Ви приемам за колега вече. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Ами да. Благодаря. Само едно изречение за допълнение на тези, 

които ще разследват казуса. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Ние няма да разследваме. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Добре. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да бъдем коректни. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Тези, които ще разглеждат казуса. Добре. Знам, че не сте 

разследващи. Съгласно ЗУТ-а всеки имот може да се отнеме от него 
безвъзмездно 25 % за инфраструктура. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ние знаем това при първа регулация, разбира се. Но нека вече този 

казус…Ако имате някакви други въпроси… 
   
Мария ДИМИТРОВА 
Да, имам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. По другите въпроси. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Да кажа само. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не, по този въпрос няма да Ви дам възможност, защото темата е 

приключена. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
През 2017 година сме подали искане … в целия квартал няма вода … 

имам пълномощно от хората, които представлявам 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не, по този въпрос няма да Ви дам възможност, защото темата е 

приключена. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
…През 2017 година сме подали искане … за квартал Изгрев ….в 

целия квартал няма вода, няма прекаран водопровод … имам пълномощно 
от хората, които представлявам пред общинския съвет и да задавам 



въпроси. Господа общински съветници, кога смятате да решите проблема 
на квартала… Още 2015 година доизграждане на водопровод… да бъдат 
изградени  и питейна вода за живеещите в горната част на квартала, където 
няма изграден водопровод. В квартала няма никаква изградена общинска 
инфраструктура….. всичко и за сметка на самите граждани… които Вие 
сте задължили да плащат … защото живеят в квартал, въпреки че нямат 
водопровод… входирали сме подписки да направите така че или да ни 
облагате с данъци, като селищно образование или другия вариант е … да 
бъде изградена инфраструктура….. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вие сама го казахте накрая на изказването, че това може да се случи 

с магическа пръчка. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
…бивше селищно образувание… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това исках, просто да се изкажа, за да се получи дискусия. Ще 

проверя какви са възможностите по отношение на намаляване на 
данъчната тежест в този квартал, който цитирате Вие. Ще проверя чисто 
законово, как стои въпроса, тъй като не съм запознат. Разбрах, разбрах. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
… Другият ми въпрос е много важен съжалявам…. Той е свързан с 

наводнението… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По отношение наводнението, по темата с наводнението, Вие 

присъствахте.. Ами то Ви изтече времето…..разбира се….. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Вижте, за мен са гласували 730 избиратели, само шест общински 

съветници имат толкова за тях, защо… много Ви моля, ако всеки от тези 
избиратели дойде тук… до кажа няколко важни неща… когато Иван 
Величков беше тук… Вие го прекъснахте да се изкаже… 50 години на 
миналия век, когато се е случило наводнението… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това го казвате вече многократно. Това сме го чували. Аз това исках 

да Ви кажа, че вече ни запознахте и на самата комисия с това нещо и лично 
мен след това ме запознахте. 

 



Мария ДИМИТРОВА 
Ако може целият общински съвет да чуе. 40-те години на миналия 

век след голямото наводнение се взели решение за масово залесяване на 
града, а ние вземаме решение за учредяване на комисии за проверки и така 
нататък…. Не Ви ли е ясно, че проблема е в залесяването…..Разберете, че 
не случайно в ЗУТ пише зелените площи са свещени и неприкосновени и 
не може никой да ги пипа…, а не това, че не са реализирани мероприятия 
да се застрояват зелените площи. Другия проблем, Вие на практика 
награждавате хора, които нарушават ЗУТ-а използват гаражите си не по 
предназначение и ги продават за 5 лв. такса за паркиране на първи, за 
втори защо господин Председател, нали Ви е ясно че масово ще почнат 
дела дискриминираните граждани. Защото да, наистина ако той живее в 
центъра, полага му се паркомясто, но ако той покаже изрично документи, 
че няма гараж, но защо няма гараж защото го е продал, защото го е дал под 
наем. Защото си е купил в нарушение на закона без гараж кооперация,…и 
е продал отделно гараж, защо… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А така. В нарушение на закона си е купил апартамент. А госпожо 

тука имаме много тежки юридически различия с Вас. Ама много тежки. 
Много тежки юридически различия. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
…би следвало да върви жилището с гараж, ако гражданина е имал 

гараж, не знам правилно ли ме разбрахте и го продал или го е дал под наем 
той няма право на тези 5 лв. да плаща наем за паркомясто на месец, а би 
следвало за нито една кола да няма право. Директно…би следвало 
общинската администрация да отиде да му състави акт… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точно така. Благодаря Ви. Аз пак да кажа, че времето Ви за 

изказване изтече. Не виждам някакви други заявки за изказване. Аз казах 
че времето за изказване изтече. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Но аз мисля, че това е важно за града. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Но то сигурно всичко е важно, нали аз не казвам че не е важно. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Мога ли да довърша с едно изречение. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
… не може да се променя предназначението на вече издадени ПУП-

ове, където има утвърдени ПУП-ове … какво правим в Цветния квартал, 
какво правим в „Чайка“, какво правим на центъра на града… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само че ОУП-а. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Знаете ли, че в Районния съд непрекъснато вървят… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това какво общо има с предназначението? 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Има. Защото веднъж когато е направено …. Идете във Виена, идете в 

Рим - там не може да се копае… в центъра трябва да има забрана за 
строеж…защото става както преди седмица смъква се всичко в изкопа… 
защото ако това не го осъзнаете да престанете да променяте 
предназначението на зелените площи… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама кой променя, я недейте. Моля Ви се. Ама кой променя 

предназначение на зелени площи. Дайте ми пример. Дайте ми пример с 
едно решение на общински съвет с което сме променили предназначението 
на зелена площ. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
… се позволява повечето са в зелени площи… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И не се предвиждат други площи. Сигурно са в нарушение на общия 

устройствен план. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Господин Председател, може да предвиждате други площи…веднага 

Ви давам пример… така наречената социална програма… високите 
блокове на общежитията… 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Станаха много изреченията. Аз дадох право на едно изречение. Тя 

дискусията е в рамките на определено време със всеки гражданин, защото 
ние с Вас може да дискутираме половин ден, нали което ние не 
разполагаме с такова време. Много Ви благодаря. Ще имате възможност на 
следващото заседание. Ще се изчерпите от към теми. Ще имате 
възможност следващото заседание да ни запознаете със следващия въпрос 
и проблем. Благодаря. 

Закривам заседанието. Приятна вечер на всички… 
 

Поради изчерпване на дневния ред обявявам Тридесет и второто 
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. 
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