П Р О Т О К О Л
№ 35
Тридесет и петото заседание на Общински съвет – Варна, под
ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор
Балабанов, се проведе на 05.010.2018 г. (петък) от 09:00 ч. до 15:00 ч.
Присъстват 41 общински съветника, отсъстват:
Антон АПОСТОЛОВ
Антраник ШАКАРИЯН
Божидар ЧАПАРОВ
Данаил НИКОЛОВ
Димитър КОЛЕВ
Добрин ИВАНОВ
Ивайло МИТКОВСКИ
Надя ГЕОРГИЕВА
Петър ЛИПЧЕВ
Чавдар ТРИФОНОВ
Тодор БАЛАБАНОВ
Откривам Тридесет и петото заседание на Общински съвет – Варна.
Преди да престъпим към разглеждане на дневния ред, колеги, ще дам
думата на г-н Велин Жеков, който е председател на Общинска избирателна
комисия, за да ни запознае с последното решение на комисията за
обявяване за избран на нов общински съветник и съответно полагане на
клетва. Заповядайте, г-н Жеков.
Велин ЖЕКОВ
Благодаря. Уважаеми дами и господа, ще ви запозная с решение №
424 на Общинска избирателна комисия – Варна. С входящ № 698 на ОИК
– Варна е постъпило писмо от Председателя на Общински съвет – Варна
ведно с препис-извлечение от смъртен акт на общинския съветник Веселин
Ангелов. Комисията намира, че са установени обстоятелствата, съгласно
чл. 30, ал. 5 от ЗМСМА. Предвид горното, на основание чл. 87, ал.1, т. 24
от ИК, ОИК – Варна реши: първо – установява наличие на обстоятелство
за прекратяване на пълномощията на Веселин Ангелов като общински
съветник. Втора точка – обявява следващия в листата на ПП ГЕРБ Николай
Георгиев Няголов за избран за общински съветник в Общински съвет –
Варна и му издава удостоверение. Заверен препис от решението да се
изпрати на Председателя на Общински съвет – Варна.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н Жеков. Ще помоля г-н Няголов да заповяда на
трибуната за полагане на клетва. Заповядайте. “Заклевам се в името на
Република България……….
Николай НЯГОЛОВ
“Заклевам се в името на Република България………
Тодор БАЛАБАНОВ
… да спазвам Конституцията и законите на страната…….
Николай НЯГОЛОВ
… да спазвам Конституцията и законите на страната……..
Тодор БАЛАБАНОВ
… и във всичките си действия………
Николай НЯГОЛОВ
… и във всичките си действия……….
Тодор БАЛАБАНОВ
…да се ръководя от интересите на гражданите от Варненската
община…….
Николай НЯГОЛОВ
…да се ръководя от интересите на гражданите от Варненската
община………
Тодор БАЛАБАНОВ
…и да работя за тяхното благоденствие.
Николай НЯГОЛОВ
…и да работя за тяхното благоденствие.
Тодор БАЛАБАНОВ
Заклех се!”
Николай НЯГОЛОВ
Заклех се!”

Тодор БАЛАБАНОВ
По уважителни причини от днешното заседание отсъстват: Антраник
Шакариян, Божидар Чапаров, Димитър Колев, Добрин Иванов, Ивайло
Митковски, Надя Георгиева, Даниел Николов и Петър Липчев. Колеги,
преминаваме към разглеждане на дневния ред на днешното заседание. Има
постъпили няколко предложения за включване на нови точки в дневния
ред. Всички те са изпратени към вас предварително на имейлите. Първото
предложение за включване към предложения за решения от ПК „Финанси
и бюджет“ е относно упълномощаване на кмета за издаване на Запис на
заповед във връзка с изпълнение на Административен договор със
съответния номер по проект „Изпълнение на стратегия за водено от
общностите местно развитие на „Местна инициативна рибарска група
(МИРГ) Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково” по програма за
морско дело и рибарство 2014-2020. Имате думата за мнения и
съображения. Няма такива. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 15, предложението се приема.*
За протокола: Добромир Джиков – „за“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Следваща… следващото предложение за включване на нова точка е
относно даване съгласие за формиране на самостоятелни и слети
паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната
2018/2019 г., отново към точката по „Финанси и бюджет“. Мнения и
съображения не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0,
отсъстващи – 15, предложението се приема.*
За протокола: Добромир Джиков – „за“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Отново към точка „Финанси и бюджет“… моля тук за съдействие на
колегите за таблета. Към ПК „Финанси и бюджет“ предложение за
решение относно прехвърляне на финансови средства от бюджета на
Община Варна за 2018 г. по функция „Здравеопазване“. Тук става въпрос
за прехвърляне от фонд във фонд. Здравни помощи инвитро. Имате го
също изпратено на имейлите. Мнения и съображения не виждам. Режим на
гласуване.

Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
За протокола: д-р Лидия Маринова – „за“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Следващите предложения за включване в дневния ред към ПК
„Собственост и стопанство“, първото е относно дарение на движими вещи
– частна общинска собственост. Става въпрос за дарение в полза на
Пожарна и аварийна безопасност на движими вещи – строителни
материали, също изпратено на вашите имейли. Няма мнения и
съображения. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
За протокола: д-р Лидия Маринова – „за“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Второто предложение за решение към ПК „Собственост и
стопанство“ е относно допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г.“, относно
одобряване на предварително съгласие за замяна на имоти между Община
Варна и „Св.Св. Константин и Елена Холдинг“ АД. Става въпрос за замяна
по регулация на определени квадратни метри от поземлени имоти. Имате
ги на имейлите също. Не виждам мнения и съображения. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 13, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Последно предложение за включване на нова точка в дневния ред
като точка 11 вземане на решение относно това Община Варна да
придобие 100% от дружествените дялове от капитала на „ВАРНА ЕФКОН“
ООД и упълномощаване на представителя на Община Варна да участва в
Общо събрание на съдружниците на „ВАРНА ЕФКОН“ ООД. Също
материалите ги имате. Темата е пределно известна за всички. Имате думата
за мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 13, предложението се приема.*

За протокола: Борислав Гуцанов – „за“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, подлагам на гласуване дневния ред в цялост. Г-н Златев?
Няма нищо излязло. Еми, няма. Заповядайте. А, момент. Да, момент.
Първо има заявка от колега. Нека да се изчакваме. Г-н Златев, заповядайте
за процедура.
Светлан ЗЛАТЕВ
Предлагам към точка 4, подточка 17 от дневния ред – „Собственост и
стопанство“, да бъде изтеглена и върната на ресорната комисия за
допълнително разглеждане, като бъде възложено на председателя на
комисията да разпореди на общинската администрация и възложи
изготвянето на правен и икономически анализ относно това дали Варна и
варненци имат нужда от подобна сделка в такива параметри каквото е
предложението на общинската администрация. Мотивите ми затова са на
първо място, защото липсва необходимата документация, която да даде
основание с чиста съвест всеки един от нас да взема адекватно решение за
осъществяване на сделката или не, а именно правен и икономически
анализ. И на второ място – прекалено високата стойност на оценката, която
е дал независимият оценител. В тази връзка, моля да възложите и на
председателя на ресорната комисия да покани независимия оценител или
оценители, не знам точно, които мотивирано да изложат пред комисията
начина на вземане на подобно решение. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Златев. Мнения и съображения имате ли, колеги?
Имаше сходно предложение в комисията отправено от колегата Златев.
Само да кажа и за протокола, че оценителят присъстваше на заседанието
на комисията, а не бяха отправени въпроси към него. Режим на гласуване.
Предложението на г-н Златев, което устно отправи.
Резултати от гласуването: за – 9; против – 5; въздържали се –20;
отсъстващи – 17, предложението не се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Вичев, заповядайте. По дневния ред, нали?
Януарий ВИЧЕВ
Да, по дневния ред, моето предложение е да отпадне точка 8, точка 3.
Ставаше въпрос за т.нар. „Св. Никола“, забраната за строителство. Там
смятам, че има доста възражения. Този въпрос също трябва да бъде

допълнително обсъден. Смятам, че Общинският съвет не е готов да вземе
такова решение все още. И да отпадне тази точка 8, точка 3.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз не чух мотиви, но в крайна сметка и комисията го разгледа доста
детайлно въпроса, доколкото си спомням на открито заседание. Ето, бяха
поканени….колега, моля да уточните кое по-точно от 3.1 или по
отношение изобщо въпросите изцяло по отношение на „Св. Никола“
предлагате да отпаднат. Това ли е предложението? Цялата точка 3 имате
предвид? Без конкретния.., защото има два проекта за решение там? И
двата. Изобщо точката да излезе от дневния ред. Мнения и съображения,
колеги. Въпросът е разгледан на комисия пак казвам, не е извънредна
точката. Заповядайте, като юрист.
Мария ДИМИТРОВА
Благодаря, г-н председател. Съображенията са следните:
Тодор БАЛАБАНОВ
За кое съображенията?
Мария ДИМИТРОВА
За отпадане на тази точка.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да разбирам, че предложението е Ваше? Не е на колегата Вичев?
Мария ДИМИТРОВА
Предложението е освен мое, на бившия главен инженер на „Парк
строй“ – Иван Величков, който не е в състояние по здравословни причини
да се яви…
Тодор БАЛАБАНОВ
Кажете само мотивите, да.
Мария ДИМИТРОВА
На 8 000 подписали електронна петиция да спасим Морската
градина, входящ № ОС12000889ВН/14.06.2012 г. Десетки хиляди
протестирали 2012 г., за което…
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля, кажете мотивите в конкретика.

Мария ДИМИТРОВА
Предложението на кмета, когато още не беше кмет - Морската
градина да е до Евксиноград е залегнало в Общия устройствен план на
Варна. Не, вие погледнахте ли имотите, които сте гласували ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля да не влизате в диалогов режим. Дайте в кратце, ако обичате
мотивите, за да мога да ги подложа на ….
Мария ДИМИТРОВА
Г-н председател, имотите, които са гласувани са под пътя за Златните
пясъци.
Тодор БАЛАБАНОВ
Има две предложения. Вие кое предложение визирате? Две
предложения има за решение - за цялата зона и за улиците. Кое?
Мария ДИМИТРОВА
За двете предложения. И за цялата и за улиците, защото това е парк
по Общ устройствен план на Варна. В парка може да има само алеи,
пешеходци и деца.
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах какви са мотивите.
Мария ДИМИТРОВА
Не автомобили и строежи.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, благодаря Ви. Разбрах, тъй като територията според вас попада в
паркова зона, където може да има само алеи.
Мария ДИМИТРОВА
Не само паркова зона. Тази заповед от 1997 г. е гласувана, поради
свлачищен район.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Разбрах.
Мария ДИМИТРОВА
…забрана на строителство. Нима вече не е свлачищен район?

Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах Ви. Благодаря Ви. Разбрах мотивите какви са. Ще подложа
на гласуване. Колеги, режем на гласуване. Предложението на колегата
Вичев и колегата Димитрова, което допълни със съответните мотиви.
Недейте да се обърквате още в началото на заседанието, че до края не се
знае какво ще стане. Режим на гласуване. Д-р Станев: за протокола
„против“ поименно - първият. Последният в списъка стана първи.
Резултати от гласуването: за – 5; против – 7; въздържали се –24;
отсъстващи – 15, предложението не се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Други предложения за изменение, допълнение на дневния ред на
настоящото заседание, колеги? Не виждам. Режим на гласуване на целия
дневен ред, ведно с направените изменения току-що.
Общински съвет – Варна прие следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Питания и отговори на питания.
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и
бюджет” относно:
(1) – приемане на Отчет на бюджета и на сметките за средства от
Европейския съюз на Община Варна за 2017 г.
(2) – изменение 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.
(3) – даване на съгласие Община Варна да подаде проектно
предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27
областни информационни центрове 2019-2021 г“.
(4) – опрощаване на държавни вземания.
(5) – упълномощаване на Кмета на Община Варна за издаване на
Запис на заповед във връзка с изпълнение на Административен договор №
МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. за предоставяне на БФП и Споразумение №
МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. по проект „Изпълнение на стратегия за
водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна рибарска
група (МИРГ) Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково” по
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

(6) – даване на съгласие за формирането на самостоятелни и слети
паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната
2018/2019 г.
(7) – прехвърляне на финансови средства от бюджета на Община
Варна за 2018 г., функция „Здравеопазване“.
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и
образование“ относно:
(1) – актуализиране на Списъка на средищните детски градини и
училища в Република България за учебната 2018/2019 година.
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и
стопанство“ относно:
(1) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, одобряване на пазарна
оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху
имоти, находящи се в:
- гр. Варна, ул. „Ропотамо“ № 14.
- с. Каменар, Община Варна, ул. „Хан Аспарух“ № 9.
- гр. Варна, со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.5188.
- гр. Варна, кв. „Галата“, ПИ 10135.5510.926.
(2) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2018 г.“ и вземане на решение за
учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти, находящи се
в:
- гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24, ет. 8 в полза на Районна колегия
на български лекарски съюз – Варна.
- гр. Варна, ПЗ „Планова“ 119, сграда № 10, в полза на Дирекция
„Социални дейности“ за разкриване на Център за временно настаняване.
– гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7 в полза на Професионална
гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай
Хайтов".
(3) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, одобряване на пазарна
оценка във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17 от
ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имоти, находящи се в:
- гр. Варна, со „Манастирски рид, бялата чешма, Дъбравата“,
ПИ 10135.2517.9587.
- гр. Варна, со „Ален мак“, ПИ 10135.2515.3609 и ПИ
10135.2515.3610.
- гр. Варна, жк „Изгрев“, ПИ 10135.2552.1024.
- община Варна, с. Звездица, со „Под село“, ПИ 30497.505.113 и
ПИ 30407.505.960.

(4) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“ и вземане на
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи се
в:
- гр. Варна, жк „Чайка“, в полза на Математическа гимназия „Д-р
Петър Берон“.
- гр. Варна, парк „Приморски парк – Салтанат“ № 81, в полза на
Детска градина № 20 „Бриз“.
- гр. Варна, ул. „Анри Барбюс“ № 63, в полза на „Областна
дирекция на Министерството на вътрешните работи – Варна“.
- гр. Варна, Вилна зона, ул. „28-ма“, №28, в полза на Дирекция
„Образование и младежки дейности“.
(5) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти - общинска собственост през 2018 г.“, одобряване на пазарна
оценка и вземане на решение за продажба на недвижими имоти на
собственици на законно построени сгради, находящи се в:
- гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров" №10.
- гр. Варна, ул. „Добри Христов“ № 32.
- гр. Варна, ул. „Младежка“ № 16.
(6) – отмяна на решения на Общински съвет – Варна:
- № 815-10-1/20/26,27.07.2017 г.
- № 816-10-1/20/26,27.07.2017 г.
- № 817-10-1/20/26,27.07.2017 г.
(7) – промяна на адрес на управление на „Обреди“ ЕООД.
(8) – даване на съгласие на „Медицински център за рехабилитация и
спортна медицина I“ ЕООД за предоставяне на безвъзмездно право на
ползване върху МПС, собственост на дружеството в полза на ОП
„Комплекс за детско хранене“.
(9) – изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община Варна.
(10) – приемане на Наредба за привличане и насърчаване на
инвестиции с общинско значение в Община Варна и ред за издаване на
сертификат за инвестиция клас „В“.
(11) – одобряване на застраховател на имуществото на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД.
(12) – предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху
движима вещ общинска собственост – подводница „Слава“ в полза на
„ИНХОМ“ ООД, ЕИК 813129266.
(13) – даване на съгласие за изключване от фонд „Ведомствен“ на
имот, находящ се в гр. Варна, жк „Дружба“, бл. 17 и предоставянето му за
реализиране на Проект „Център за подкрепа на лица с увреждания,
включително с тежки множествени увреждания“

(14) – одобряване на пазарна оценка във връзка с учредяване право
на пристрояване върху имот, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, ул.
„Ангел Главчев“ № 2.
(15) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост,
находящ се в община Варна, с. Каменар.
(16) – възлагане на кмета на Община Варна да издаде разрешително
за ползване на воден обект публична общинска собственост – „Елпромско
дере“ в участъка на пресичане от кабелните линии в ПИ 10135.3514.293,
район Владислав Варненчик, гр. Варна.
(17) – даване на съгласие за придобиване в собственост на Община
Варна на 100 % от акциите на „Централен универсален магазин Варна“
АД.
(18) – поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1279-22(32)/28.06.2018 г. на Общински съвет – Варна.
(19) – поправка на решение № 990-9(22)30.11.2017 г.,01.12.2017 г.
на Общински съвет – Варна.
(20) – изменение на решение № 1274-2-1(32)28.06.2018 г. на
Общински съвет – Варна.
(21) – дарение на движими вещи – частна общинска собственост.
(22) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г.“ и одобряване
на предварително съгласие за замяна на имоти между Община Варна и
„Св.Св. Константин и Елена Холдинг“ АД.
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски
въпроси и международно сътрудничество“ относно:
(1) – даване на съгласие за изменение на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие - гр. Варна 2014-2020 г. и актуализация на
Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г.
(2) – даване на съгласие за побратимяване на Район „Младост“ Община Варна, Република България с град Арциз, Одеска област,
Република Украйна.
(3) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор
по проектно предложение „Отворени платформи за демокрация:
насърчаване на активното гражданство чрез създаване на отворени
инструменти за демокрация в Централна и Източна Европа за създаване на
мрежа от градове и организации“ по Фонд на Европейското икономическо
пространство и Норвежки грантове за регионално сътрудничество.
(4) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в
проект „Стартъп модел за градове – смарт технологии и стратегии за
брандиране на градове“ по програма УРБАКТ III.

(5) – даване на съгласие едноличните търговски дружества,
собственост на Община Варна за кандидатстване по европейски програми
и проекти за финансова помощ.
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 на финансови средства за дейности и изследвания по
асистирана репродукция.
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални
дейности и жилищна политика“ относно:
(1) ̶
вземане на решение за промяна на наименованията и
местоположението на социалните услуги, делегирани от държавата
дейности и местни дейности, реализирани на територията на община
Варна.
(2) – даване на съгласие за отписване на еднократни финансови
помощи за инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално –
битови потребности.
(3) – даване на съгласие за участие на Община Варна в процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за
деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с
увреждания“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
(4) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ за
задоволяване на основни жилищни и комунално-битови потребности на
лица.
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Архитектура,
строителство, устройство, организация и развитие на територията на
общината и населените места” относно:
(1) – одобряване на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване за
приемно-предавателна станция за GSM/UMTS № VA4055-A в ПИ
10135.5069.6 по плана на местност Патрабана, град Варна.“
(2) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация
и застрояване за урегулиран поземлен имот V-208,210 „за общ. обсл.,
хотел, озеленяване и ТП“, кв. 16 по плана на кк „Св. Св. Константин и
Елена“, Община Варна.
(3) – 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. 5 и т. 6,
приложение № 1.

(4) – поправка на очевидна фактическа грешка в решения № 5749(14)/20.12.2016 г. и № 1088-10(26)31.01.2018 г. на Общински съвет –
Варна.
9. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет –
Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода
01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.
10. Упълномощаване на представителя на Община Варна за участие
в извънредно Общо събрание на „Асоциация по В и К”, в област с
административен център Варна, насрочено на 16.10.2018 г.
11. Вземане на решение Община Варна да придобие 100% от
дружествените дялове от капитала на „ВАРНА ЕФКОН“ ООД и
упълномощаване на представителя на Община Варна да участва в Общо
събрание на съдружниците на „ВАРНА ЕФКОН“ ООД.
12. Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен
съд – град Варна.
13. Закриване на досега действащите комисии и създаване на
комисия във връзка със Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество при Общински съвет –
Варна.
14. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни
органи и представители на община Варна в общото събрание на
търговските дружества, собственост на община Варна.
15. Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет –
Варна.
16. Дискусия с гражданите.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 13, предложението се приема.*
За протокола: Стен Лазаров – „за“, Даниела Димова – „за“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, преди да престъпим към разглеждане на конкретните
точки… Преди да престъпим към разглеждане на точките в конкретика от
дневния ред, бих искал да ви уведомя, че на днешното заседание ще

приложим един нов модел на водене на заседанието, който е обсъждам в
доста широк кръг от колеги, а именно – ще преустановим практиката по
изчитане на проектите за решения на точките, които са включени в
предварително обявения дневен ред и не подлежат на изменение, а именно
- точките обявени от основния дневен ред преди изменението и
допълнението му – проектите за решения няма да бъдат прочитани. Такава
е практиката във всички общински съвети в страната. Ще бъдат показвани
на монитора зад мен, а също така ще имате възможност и на вашите
таблети, устройства, който иска и на сайта на Общински съвет да ги вижда,
с цел така или иначе икономия на време, да дадем възможност за по-широк
дебат и т.н. Пак казвам предложението е обсъдено, има единодушно
съгласие сред колегите. Ще бъде прочитано относно предложението за
решение и съответно становището на ресорната комисия, в която е
разгледано предложението. Преминавам към точка първа от дневния ред…

І.
По точка първа от дневния ред:
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата. Г-н Атанасов, заповядайте.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги.
Чува ли се сега? Да.
Тодор БАЛАБАНОВ
Чува се, чува се.
Христо АТАНАСОВ
Първият въпрос, който искам да задам и той е по-скоро като
обръщане на внимание, е относно процедурата за възлагане на
обществената поръчка СМР за рибарското пристанище. В самата
процедура, пак казвам, че това е нещо, което искам да бъде уточнено, има
някои недоуточнени детайли в методиката и определянето на определени
оценки. Има по отношение на техническите предложения и декларациите
някои недоуточнения. Приложението към ценовите предложения и КССтата, някои евентуални, да не посочвам точно членове в противоречие със
ЗОП и с оглед на важността на този проект, моля да бъде прегледана
изцяло документацията и ако има наистина такива неточности и
доуточнения, просто за да може да се вземе някакво адекватно решение те
да бъдат коригирани. Повтарям, ако има такова. Защото може и да няма.
Вторият ми въпрос е свързан с „Малка Чайка“. Още в началото на мандата
бях задал един въпрос и коментирахме и с администрацията. Там беше
отворено самото… да не го казвам сметище, но за рекултивация 2014 г. по
отношение на това, че имаше нужда след събитията 2014 г. в
„Аспарухово“. Оттогава обаче продължава да се ползва по-скоро като
сметище, не знам какъв е уточнения статут. Според мен там е за
рекултивация и в разрешението, което е във височина между метър и
половина до два, в момента височината е петнадесет метра и над
петнадесет метра. Няколко собственика на имоти в съседство,
включително някой от университетите също съм водил разговори, това
трябва да се уточни в детайли какво се случва. Има ли разрешение, като
какво се ползва? Сметище ли е? Каква е процедурата по отношение на това
да се изхвърлят отпадъците? Просто има доста неща, които трябва да се
уточнят за „Малка Чайка“. Третият въпрос ще го оставя следващата сесия,
защото той е свързан с плувен комплекс „Приморски“. Има доста въпроси

още от 2013 г. коментираме обектите около плувния комплекс и тези,
които са прилежащи към него, но тъй като в момента още върви
кореспонденция между мен и администрацията и районната
администрация ще запазя възможността следващата сесия наистина ще
помоля да ми бъде отговорено и ако има някакви въпроси, вече на
следващото заседание ще бъда по-конкретен. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Атанасов. Следващата заявка Костадин Костадинов,
заповядайте за питане.
Костадин КОСТАДИНОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, моят въпрос е
следният. Искам да знам какво предвижда общинската администрация по
отношение на създалият се проблем с обръщача на автобусите, които са на
ул. „Девня“? Както е добре известно обръщача вече не може да се ползва и
поради тази причина автобусите от градския транспорт са принудени да
спират на булеварда, с което пък запушват други паркирали коли, когато
се налага да правят маневри, на самия булевард се получават гигантски
задръствания. Отделно от това, че за да може после той да се върне
обратно в движение, автобусът прави още около 500 м. напред заход и след
това запушва кръговото преди Аспаруховия мост. Както се знае мястото,
където беше преди обръщача е частна собственост, съответно
собственикът има право да прави с него каквото си иска. Въпросът е обаче
Общината защо първо досега не е предприела действия и ако е предприела
действия всъщност какви са те? И второ, кога ще бъде решен този въпрос,
защото създава един огромен проблем. Проблем не само за хората, които
ползват автобусите, но най-вече за тези, които работят в градския
транспорт и за хората, които минават там, защото за пореден път се
създава една тапа, която особено в края на работния ден, когато от там се
изнася една голяма част от работещите в района на жп-гарата в посока към
кварталите и извън града, понякога достига няколко километра. Това е
моят въпрос. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Костадинов. Следващата заявка – г-н Вичев,
заповядайте. След това г-н Боев.
Януарий ВИЧЕВ
Уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги, аз имам два въпроса. Първият
въпрос е свързан със сметопочистването в нашия град. Освободиха се
фирмите, изсипват се много пари, но резултат според мен няма. Не се
спазва графика, препълни контейнери, счупени капаци. Този въпрос трябва

наистина един път завинаги да бъде решен. В тази връзка с тези фирми,
които почистват една добра инициатива във Варна започна за миенето на
улиците, само че на практика те не се мият, а се поливат. Има така доста
сигнали от наши граждани, които споменават, че това е нож с две остриета
- по-добре да не се прави нищо, ако не се прави както трябва. Така, или
трябва да се мие добре, с хубави машини, защото в противен случай се
получава обратен ефект. И следващият въпрос, който искам да поставя във
връзка с т.нар. информационни табели. Преди две години бях го поставил
този въпрос, все още няма резултат. В нашия град липсват тези
информационни табели за температура, за време, за радиация, за
запрашеност. Във всички нормални европейски градове има такава
практика. Продължават липсата на тези информационни табели. Считам,
че този въпрос е много важен и трябва крайно време е да бъде решен.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н Вичев. Г-н Боев, заповядайте.
Христо БОЕВ
Уважаеми г-н кмете, г-н председател, уважаеми колеги, Моето
питане е свързано със сигнали, достигнали до мен в качеството ми на
съветник от наши съграждани, живеещи на територията на кв. „Христо
Ботев“. Молбата е да бъде извършена превантивно и в спешен порядък
санитарна сеч в района на ул. „Тодор Влайков“, читалище „Христо Ботев“,
пенсионерски клуб и спирка № 39, непосредствено пред училище „Елин
Пелин“. Посетих района на място и в действителност установих, че има
надвиснали дървета, много клони, които заплашват всеки момент да се
свлекат от само себе си и това би довело до сериозна опасност от за
живота и имуществото на наши съграждани. В тази връзка искам спешна
намеса на администрацията. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Боев. Няма други заявки за изказване. За питане,
извинявам се. Колега, има Правилник. Всеки път коментираме едно и също
нещо. Ще имате възможност да отправите питания, да направите
изказвания или конкретно по точките, както Ви дадох възможност преди
малко, или в последната точка от дневния ред.
Мария ДИМИТРОВА
Ама първа точка е питания на гражданите.

Тодор БАЛАБАНОВ
Еми, явно по друг дневен ред работите. Няма значение, аз карам по
нашия дневен ред, който гласувахме преди малко. Преминавам към точка
втора от дневния ред, а именно предложения за решения от ПК „Финанси
и бюджет“. Г-н Иванов, заповядайте, имате думата.
Господин кмете, извинявам се. Аз не Ви дадох възможност да дадете
отговор на питанията, но понеже с два различни дневни реда работим днес
и…
Иван ПОРТНИХ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаеми представители на медиите, уважаеми съграждани,
Ще бъда съвсем кратък, за да не спъвам настина работата на Общинския
съвет. Предстои важна сесия, както всяка една в действителност. Бих искал
само едно уточнение да направя по темата със „Св. Никола“, защото
изчетох доста, всякакви интерпретации по различни сайтове и въобще така
в публичното пространство, мисля че има някаква неяснота, дори
спекулация по темата и идеята на администрацията и моето лично мнение
е, че цялостната забрана не бива да се сваля по никакъв начин към днешна
дата, защото знаем, че това е район, който е презастроен, където липсва
необходимата инфраструктура, за да можем да разглеждаме такава стъпка
към днешна дата, но в тази посока е нали искането ми за частична отмяна,
а именно по отношение на улиците, за да може естествено да изградим
първо необходимата канализация, подземна комуникационна мрежа и след
което вече да мислим в перспектива какво да се случва със забраната, за да
няма наистина спекулации по въпроса. Разбира се, това вече ще е предмет
на обсъждане в самата точка и решение на Общинския съвет. За обръщача,
само да споделя, на „Девня“, да факт е че терена е частен, само че там ние
отдавна имаме решение по въпроса и по проекта всъщност това би
следвало да се случва на площадката под „Аспарухов мост“. Пак искам да
уточня, в крайна сметка крайно наложително е това вече да започне да се
случва. Принципал на „Градски транспорт“ е естествено и Общинския
съвет и се надявам, че съвместно ще въведем максимално бързо ред и в
тази посока. Аз считам, че съвсем скоростно трябва да се случи предвид
събитията с частния терен, така че да го кажем - незабавно. И да започнем
от понеделник.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, нека не влизаме в диалогов режим. Незабавно. Значи той
въпросът беше по- скоро към мен отправен. Аз се ангажирам незабавно
още днес да…

Иван ПОРТНИХ
Така, всъщност да, там за санитарната сеч естествено тука ще вземем
незабавно мерки. А по отношение всъщност на въпроса на г-н Вичев исках
да взема отношение. В момента работим активно с водещи компании в
тази насока по създаването на платформа, която да съдържа именно този
тип данни на база на мониторинг, поставени датчици в различни зони на
града и това не само ще е в самата платформа, а Вие сте абсолютно прав,
че трябва да има и подобни информационни табели, така че това е важно
нещо и ще бъде направено също така. Пожелавам ви успешна работа и
нека да мислим в интерес на града, конструктивно в решенията, които
вземаме и благодаря. Успешен ден.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, господин кмете. Преминаваме към точка втора от
дневния ред – предложения за решения от ПК „Финанси и бюджет“. Г-н
Иванов, имате думата. Повтарям, четем относното и становището на
ресорната комисия.

ІI.
По точка втора от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Финанси и бюджет” относно:
(1) – приемане на Отчет на бюджета и на сметките за средства от
Европейския съюз на Община Варна за 2017 г.
(2) – изменение 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.
(3) – даване на съгласие Община Варна да подаде проектно
предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27
областни информационни центрове 2019-2021 г“.
(4) – опрощаване на държавни вземания.
(5) – упълномощаване на кмета на Община Варна за издаване на
Запис на заповед във връзка с изпълнение на Административен договор №
МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. за предоставяне на БФП и Споразумение №
МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. по проект „Изпълнение на стратегия за
водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна рибарска
група (МИРГ) Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково” по
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.
(6) – даване на съгласие за формирането на самостоятелни и слети
паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната
2018/2019 г.
(7) – прехвърляне на финансови средства от бюджета на Община
Варна за 2018 г., функция „Здравеопазване“.
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“
Станислав ИВАНОВ
Благодаря, г-н председател, уважаеми колеги, г-н кмете, ПК
„Финанси и бюджет“ дава положително становище относно приемане на
Отчет на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз на
Община Варна за 2017 г. Става въпрос за отчета на бюджета, колеги.
Мина си по ресорните…. в комисия, мина на обществено обсъждане,
всички сте запознати, така че предлагам за гласуване проекта за решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, имате думата за мнения и съображения по отношение на
отчета за бюджета за 2017 г., по отношение, на който бе проведено
организирано от мен обществено обсъждане със съдействието на
общинската администрация и съответно бе разгледан и представен

детайлно на заседание на ПК „Финанси и бюджет“. Няма заявки за
изказване. Г-жо Савова, по точката предполагам? Заповядайте.
Веселина САВОВА
Както виждате успявам да се въздържам по другите точки.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз попитах. Не напомням. Попитах.
Веселина САВОВА
Така, по точката за отчета.
Тодор БАЛАБАНОВ
Това беше въпроса.
Веселина САВОВА
Това което искам да кажа, то всъщност тръгва и от неволния лапсус
на председателя на комисията, който каза „отчета е минал през
ресорните“… Усети се, че не е минал през ресорните комисии. Г-н
Балабанов, в момента тече ли ми времето? Защото това, което говоря, е за
Вас.
Тодор БАЛАБАНОВ
Тече. Заповядайте.
Веселина САВОВА
И за председателя на комисията.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз слушам, г-жо Савова, и организирам в момента и заседание. Така
че не си говоря лични неща. Заповядайте.
Веселина САВОВА
Лапсусът, който направи председателят на комисията с това, че е
минал отчета през ресорните….. и се усети, че не е минал през ресорните
комисии е всъщност нещо, което би трябвало някой тук от съветниците да
реагира. Кой знае защо никой не реагира. Вярно, че става дума за 2017 г.,
но всъщност без да знаете какво се е случило тогава, не знам как ще
приемете предстоящия бюджет. В този смисъл въпросът ми всъщност е
към Вас. Защо налагате практиката отчета за бюджета да се приема само
на комисия по финанси, без да минава през ресорните комисии?

Тодор БАЛАБАНОВ
Такава е преценката на органа, г-жо Савова. Първо, законово…. не,
не, не. Г-жо Савова, нека първо аз да се изкажа.
Веселина САВОВА
Чакам.
Тодор БАЛАБАНОВ
Нека не влизаме в диалогов режим. Първо, тази практика не е
въведена от мен. Тя е въведена още предходния мандат.
Веселина САВОВА
Не е вярно.
Тодор БАЛАБАНОВ
Второ, няма такова законово изискване… Моля не ме
апострофирайте. Аз си Ви изслушах и аз можеше да Ви казвам не е вярно,
не е вярно на всяко едно нещо, което ми казвате, нали. Второ, по
отношение на казаното, че без да имаме представа приемаме следващи
бюджети и т.н. е абсолютно некоректно. При приемане на всеки бюджет
ние сме запознати с информация относно изпълнението на предходния.
Ние предстои да гледаме след няколко месеца новия бюджет за 2019 г.,
като междувременно ще бъдем запознати с информация за изпълнение на
бюджета за 2018 г., а не 2017 г.
Веселина САВОВА
Въпросът ми беше ясен. Защо не минава през ресорните комисии?
Тодор БАЛАБАНОВ
Защото няма такова изискване.
Веселина САВОВА
Отговорът беше – органът . Ако органът това сте Вие, нали, много
бих искала да не забравяте, че Вие сте пръв от равни и че останалите
съветници също имат право участват в обсъждането на отчета. Както
между другото и гражданите, защото в момента няма никакъв смисъл да
дискутираме въпроси по отчета, да поставям, защото отговорът ще бъде
трябва да бъдете еди-къде си. Всъщност това е въпроса.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Савова….

Веселина САВОВА
… защо комисиите не го обсъждат?
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Савова, разбрах Ви въпроса и ви отговорих. По отношение на
останалата част от изказването Ви, ще Ви кажа само едно. Аз не забравям,
че съм пръв сред равни. Вие не забравяйте, че отдавна не сте общински
съветник.
Веселина САВОВА
Слава Богу.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имали сте възможността. Това е Ваш избор.
Веселина САВОВА
Слава Богу.
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля, не ме прекъсвайте. Имали сте възможността да участвате на
обществено обсъждане. Не сте го направили. Имали сте възможността да
дойдете на комисия по финанси. Бяхте ли на комисия по финанси? Не сте.
Веселина САВОВА
Не желая след като не е било…
Тодор БАЛАБАНОВ
От там нататък, повече няма да коментирам с Вас процедурата по
отношение на разглеждане на отчета на бюджета за 2017 г. Не сте
присъствали на нито едно от обсъжданията. И в момента ставате и се
мъчите да бъдете адвокат на 50 общински съветника в залата. Не е
коректно.
Веселина САВОВА
Изслушах Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не е коректно. Благодаря Ви.
Веселина САВОВА
Изслушах Ви. И приключвам изказването си с това, че по комисии
се говорят конкретните неща, а не в комисия по финанси.

Тодор БАЛАБАНОВ
Да, в конкретика ….. , г-жо Савова, благодаря Ви. Колеги, имате
думата. Всъщност, аз дадох възможност вече. Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1345-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 140 от Закона за
публичните финанси и чл.36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД18014442ВН/17.07.2018 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет на приходите и разходите по бюджета на Община
Варна към 31.12.2017 г. /Пр. №1, Пр. №2, Пр. №3/, както следва:
Уточнен план
31.12.2017 г.

Отчет
31.12.2017 г.

/в лв./
270 530 340

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО /Пр. №1/, в т.ч.:

365 395 423

1. Приходи за делегирани държавни дейности:

126 062 759

119 460 654

Имуществени данъци и неданъчни приходи, в т.ч.:
- Неданъчни приходи
Взаимоотношения с Централния бюджет
Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС
Финансиране на дефицита/излишъка, в т.ч.:

812 779
812 779
117 757 121
1 226 429
6 266 430

812 779
812 779
117 748 908
1 226 429
/-327 462/

6 266 430

6 266 430
/-6 593 892/

239 332 664

151 069 686

- остатък в лв. по сметки от предходен период
- наличност в левове по сметки в края на периода
2. Местни приходи:
Имуществени данъци и неданъчни приходи, в т.ч.:
- Имуществени и други данъци
- Неданъчни приходи
Взаимоотношения с Централния бюджет
Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС
Временни безлихвени заеми
Финансиране на дефицита/излишъка, в т.ч.:
- Придобиване на дялове, акции и съучастия

143 068 364
82 348 196
60 720 168

143 068 364
82 348 196
60 720 168

89 524 200

89 524 200

/-9 019 119/
/-623 040/
16 382 259
/-100 000/

/-9 019 119/
/-700 177/
/-71 803 582/
/-100 000/ -

- Предоставена възмездна финансова помощ
/-75 752/
/-75 752/
- Заеми от банки и други лица в страната
/-7 585 847/
/-7 585 847/
- Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове 125 120
125 120
- Друго финансиране
130
130
- Депозити и средства по сметки, в т.ч.:
24 451 302
/-63 734 539/
- остатък в лв. по сметки от предходен период
- наличност в левове по сметки в края на периода

23 997 663
0

Уточнен план
31.12.2017 г.

РАЗХОДИ - ВСИЧКО /Пр. №2, Пр. №3/, в т.ч. по
функции:
Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда
Почивно дело, култура и религиозни дейности
Икономически дейности и услуги
Разходи некласифицирани в други функции
ВСИЧКО РАЗХОДИ:

23 997 663
/-87 712 548/

Отчет
31.12.2017 г.

365 395 423

/в лв./
270 530 340

16 613 758
2 880 743
112 418 988
16 381 111
18 077 808
157 218 530

16 068 768
2 348 418
107 433 960
14 451 365
16 897 731
76 028 672

14 375 882
25 440 020
1 988 583
365 395 423

13 572 487
21 740 356
1 988 583
270 530 340

1345-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД18014442ВН/17.07.2018 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет на разходите по Разчета за финансиране на
капиталови разходи по функции и източници на финансиране на
Община Варна към 31.12.2017 г.: уточнен годишен план – 109 806 808 лв.,
отчет – 43 630 236 лв. (Пр. №2, Пр. №3, Пр. №4, Пр. №5, Пр. №6, Пр. №6а,
Пр. №12) и уточнен годишен план и отчет на Разчетите за капиталовите
разходи за съфинансиране на оперативни програми и проекти
(Пр.№12, Пр.№17).
1345-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за

публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД18014442ВН/17.07.2018 г., Общински съвет – Варна приема преходен
остатък към 31.12.2017 г. в размер на 94 779 733 лв., в т.ч. от държавни
дейности – 6 593 892 лв., от дофинансиране на държавни дейности – 375
070 лв. и от местни дейности – 87 810 771 лв. /Пр.№11/.
1345-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД18014442ВН/17.07.2018 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет към 31.12.2017 г. за следните целеви разходи, както
следва:
1. Помощи по решения на Общински съвет – Варна по §42-14
„Обезщетения и помощи по решения на общински съвет“ за:
1.1.Лечение на граждани - по бюджета на дейност 469 „Други
дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 194 362 лв., отчет
– 191 162 лв. /Пр. №2/ и преходен остатък в размер на 3 200 лв.
1.2. Инвитро процедури - по бюджета на дейност 469 „Други
дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 235 748 лв., отчет
– 112 850 лв. /Пр. №2/ и преходен остатък в размер на 122 898 лв.
Общо по 4.1.1. и 4.1.2. за лечение на граждани и инвитро процедури по бюджета на дейност 469 „Други дейности по здравеопазването”:
уточнен годишен план – 430 110 лв., отчет – 304 012 лв. /Пр. №2/ и
преходен остатък в размер на 126 098 лв.
1.3. Комунално битови разходи на социално слаби граждани - по
бюджета на местна дейност 589 „Други дейности по социалното
осигуряване”: уточнен годишен план – 100 071 лв. и отчет – 98 471 лв. и
преходен остатък в размер на 1 600 лв. /Пр. №2 и Пр. №8 „Социална
програма“/.
1.4. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на
дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване”: уточнен
годишен план – 8 400 лв. и отчет – 8 400 лв. /Пр. №2, Пр.№8 „Социална
програма“/.
Общо по 4.1.3. и 4.1.4. за комунално битови разходи на социално
слаби граждани и подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета
на местна дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване”:

уточнен годишен план – 108 471 лв. и отчет – 106 871 лв. и преходен
остатък в размер на 1 600 лв./Пр. №2 и Пр. №8 „Социална програма“/.
1.5. Разходи за месечни помощи на ученици, настанени в „Комплекс
за социални услуги за деца и младежи“ по бюджета на дейност 530
„Центрове за настаняване от семеен тип“: уточнен годишен план –1 728 лв.
и отчет – 1 728 лв. /Пр. №2 и Пр. №8 „Социална програма“/
1.6. Погребения на социално слаби и бездомни по бюджета на
дейност 745 „Обредни домове и зали”: уточнен годишен план – 7 928 лв. и
отчет – 7 928 лв. /Пр. №2/.
1.7. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на
дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата”: уточнен
годишен план – 7 685 609 лв., отчет - 7 485 609 лв. и преходен остатък в
размер на 200 000 лв. /Пр. №2, Пр. №9/.
2. Разходи от постъпилите приходи от дарения за район
Аспарухово – разходи за местна дейност 284 „Ликвидиране на
последици от стихийни бедствия и производствени аварии“:
а) по бюджета на район Аспарухово за подпомагане на пострадалите
от наводнението в Аспарухово в размер на 6 300 лв. по §42-02
„Обезщетения и помощи по социалното подпомагане“;
б) по бюджета на Община Варна за покриване на разходи, извършени
от временно настанените пострадали от наводнението в центъра за
временно настаняване в база „Сокол“ в район Аспарухово в размер на
79 605 лв. по §10 „Издръжка“, §2 „Други възнаграждения“ и §5
„Задължителни осигурителни вноски“ на персонал /Пр. №2, Пр. №5, Пр.
Доклад за отчета на бюджета и на сметките за средства от Европейския
съюз на Община Варна за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г./.
3. Разходи по план сметка „Чистота” за 2017 г.: уточнен годишен
план към 31.12.2017 г. – 37 754 324 лв., отчет – 31 943 028 лв. и преходен
остатък към 31.12.2017 г. в размер на 5 811 296 лв. /Пр. №7/.
4. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани от
приходи по §40 „Постъпления от продажба на общински нефинансови
активи“ и преходен остатък в размер на 748 844 лв. /Пр. №10/.
5. Разходи, финансирани с приходи от концесионни плащания и
наеми на морски плажове - уточнен годишен план на приходите за 2017
г. в размер на 2 293 184 лв., отчет на приходите за 2017 г. – 2 293 184 лв.
Уточнен годишен план на разходите за 2017 г. в размер на 2 293 184 лв.,
отчет на разходите за 2017 г. – 2 293 184 лв. /Пр. №16/.
6. Целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл. 51 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и ПМС №
224/13.10.2017 г.: уточнен годишен план в размер на 87 039 500 лв., отчет /
целева субсидия/ – 28 112 577 лв., и преходен остатък в размер на 58 926
923 лв. /Пр. № 4 “Целева капиталова субсидия“/.

7. Разходи, финансирани с приходи от туристическия данък за 2017
г. - уточнен годишен план - 4 506 659 лв., отчет на приходите за 2017 г. –
4 506 659 лв. и уточнен годишен план на разходите – 4 506 659 лв. и отчет
на разходите – 3 092 237 лв., преходен остатък към 31.12.2017 г. –
1 414 422 лв. /Пр. №14/.
8. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани с
приходи от приватизационни сделки за 2017 г.: уточнен годишен план на
приходите – 53 753 лв. и отчет на приходите – 53 753 лв.; уточнен годишен
план на разходите – 53 753 лв., отчет на разходите – 7 803 лв.; преходен
остатък към 31.12.2017 г. в размер на 45 950 лв. /Пр. №13/.
1345-2-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД18014442ВН/17.07.2018 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет на разходи за 2017 г. на Община Варна, райони и
кметства на: дейност 122 „Общинска администрация“, дейност 623
„Чистота“ и дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“
/Пр. №2, Пр. №5/; на разходи на дейност 898 „Други дейности по
икономика“ /Пр. №2, Пр. №6/; на разходи на общинските предприятия /Пр.
№6а/ и разходи за Фонд работна заплата /ФРЗ/ и численост на персонала
/Пр. №18/.
1345-2-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация чл. 140 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД18014442ВН/17.07.2018 г., Общински съвет–Варна приема уточнен
годишен план и отчет към 31.12.2017 г. на общинските програми /Пр.
№8/, както следва:
1. Общинска програма „Превенция на рисковото поведение сред деца
и млади хора“: уточнен годишен план – 341 758 лв. и отчет – 341 758 лв.
по бюджета на местна дейност 239 „Други дейности по вътрешната
сигурност“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за
юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 124 395 лв.
и отчет – 124 395 лв.
2. Общинска програма „Варна – европейска младежка столица 2017”:
уточнен годишен план – 1 600 789 лв. и отчет – 1 600 789 лв. по бюджета
на дейност 369 „Други дейности за младежта“, в т.ч. по §43 „Субсидии и

други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен
план – 18 867 лв. и отчет – 18 867 лв. и по §45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план
– 1 107 612 лв. и отчет – 1 107 612 лв., по §42 „Текущи трансфери,
обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен годишен план – 21 606
лв. и отчет – 21 606 лв.
3. Общинска програма „Квалификация и насърчаване на научните и
педагогическите кадри в Община Варна“: уточнен годишен план – 49 494
лв. и отчет – 49 494 лв. по бюджета на местна дейност 389 „Други
дейности по образованието“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план
– 5 000 лв. и отчет – 5 000 лв.
4. Общинска програма „Образователна интеграция на децата и
учениците от различни етнически групи в неравностойно социално
положение“: уточнен годишен план – 50 208 лв. и отчет – 50 208 лв. по
бюджета на местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч.
по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“: уточнен годишен план – 14 000 лв. и отчет – 14 000 лв.
5. Общинска програма „Мерките за насърчаване на творческите
заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби“: уточнен
годишен план – 129 527 лв. и отчет – 129 527 лв. по бюджета на местна
дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч. по §45 „Субсидии и
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен
годишен план – 53 000 лв. и отчет – 53 000 лв. и по §42 „Текущи
трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен годишен план
– 18 808 лв. и отчет – 18 808 лв.
6. Общинска програма „Аз успявам“ за профилактика и
рехабилитация на детскоюношеското наднормено тегло: уточнен
годишен план – 21 500 лв. и отчет – 21 500 лв. по бюджета на местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“:
уточнен годишен план – 21 500 лв. и отчет - 21 500 лв.
7. Общинска програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания“: уточнен годишен
план – 39 990 лв. и отчет – 39 990 лв. по бюджета на местна дейност 469
„Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други
текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план –
39 990 лв. и отчет - 39 990 лв.
8. Общинска програма „Превенция на заболяванията на слуха сред
деца“ – уточнен годишен план – 16 882 лв. и отчет – 16 882 лв. по бюджета
на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“:
уточнен годишен план – 16 882 лв. и отчет - 16 882 лв.

9. Общинска програма „Детско зрение“: уточнен годишен план – 20
235 лв. и отчет – 20 235 лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други
дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 20 235
лв. и отчет - 20 235 лв.
10. Общинска програма „Профилактика на глаукомата“: уточнен
годишен план – 15 000 лв. и отчет – 15 000 лв. по бюджета на местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“:
уточнен годишен план – 15 000 лв. и отчет - 15 000 лв.
11. Общинска програма „Детско дентално здраве“: уточнен годишен
план – 22 298 лв. и отчет – 22 298 лв. по бюджета на местна дейност 469
„Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други
текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план –
22 298 лв. и отчет - 22 298 лв.
12. Общинска програма „Профилактика на сънната апнея“: уточнен
годишен план – 15 000 лв. и отчет – 15 000 лв. по бюджета на местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“:
уточнен годишен план – 15 000 лв. и отчет 15 000 лв.
13. Общинска програма „Профилактика на женското здраве трансвагинално ултразвуково изследване“: уточнен годишен план – 20 000
лв. и отчет – 20 000 лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други
дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 20 000
лв. и отчет 20 000 лв.
14. Общинска програмa „Социална програма на Община Варна“:
уточнен годишен план на местната дейност – 2 435 575 лв., отчет на
местната дейност – 2 433 975 лв. и преходен остатък – 1 600 лв. по
бюджета на местна дейност 589 „Други служби и дейности по социалното
осигуряване”, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за
юридически лица с нестопанска цел“: уточнен план – 51 911 лв. и отчет –
51 911 лв.
15. Общинска програмa „Спорт”: уточнен годишен план – 1 223 025
лв. и отчет – 1 223 025 лв. по бюджета на местна дейност 714 „Спортни
бази за спорт за всички“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план
– 772 224 лв. и отчет – 772 224 лв. и по §42 „Текущи трансфери,
обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен годишен план – 18 137
лв. и отчет – 18 137 лв.
16. Общинска програма за „Международни и местни културни
прояви“: уточнен годишен план – 3 537 463 лв. и отчет - 3 100 613 лв. по
бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по културата“, в т.ч. по

§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“:
уточнен годишен план – 171 412 лв. и отчет 171 412 лв.; по §45 „Субсидии
и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“:
уточнен годишен план – 1 075 643 лв. и отчет - 925 643 лв.; по §42
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен
годишен план – 133 505 лв. и отчет – 133 505 лв. и по §49 „Предоставени
текущи и капиталови трансфери за чужбина“ - уточнен годишен план –
10 500 лв. и отчет – 10 500 лв.
17. Общинска програма „Социален туризъм“: уточнен годишен план
– 19 964 лв. и отчет – 19 964 лв. по бюджета на местна дейност 862
„Туристически бази“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 19 964 лв. и отчет - 19
964 лв.
1345-2-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Варна и чл. 9 от Закона за общинския дълг и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД18014442ВН/17.07.2018 г., Общински съвет –
Варна приема отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на
лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг към 31.12.2017 г. /Пр.
№15/.
1345-2-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД18014442ВН/17.07.2018 г., Общински съвет – Варна приема отчет за
сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017 г. /Пр. №12,
Пр. №17/.
1345-2-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси, чл.36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД18014442ВН/17.07.2018 г., Общински съвет – Варна приема отчет за
2017 г. на трансферите за местни дейности, предоставени от
Централния бюджет като §31-12 „Обща изравнителна субсидия“,

съгласно чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г. /Пр. №19, №19а/.
1345-2-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси и чл.36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД18014442ВН/17.07.2018 г., Общински съвет – Варна приема отчета на
приходите и разходите на местната комисия за жилищно–спестовни
влогове /МКЖСВ/ за 2017 г. /Пр. №20/.
1345-2-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси и чл.36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД18014442ВН/17.07.2018 г. Общински съвет–Варна приема Одитен
доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет за
2017 г. на Община Варна /Пр. № 21/.
Резултати от гласуването: за – 33; против – 1; въздържали се – 5;
отсъстващи – 12, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Иванов, заповядайте за следваща точка.
Станислав ИВАНОВ
По втора точка, колеги. Относно даване на положително становище
на изменение 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. Колеги, тук е
постъпило и допълнително предложение за допълване на списъка, затова
ще го изчета цялото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 36, ал. 1 от Постановление №
332/22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2018 г. и по предложение от кмета на община Варна с рег. №
РД17021693ВН-001ВН/26.09.2018 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 дирекция „Здравеопазване“ при община Варна, съгласно приложение
към настоящото решение.
Янко СТАНЕВ
Мнения и съображения? Няма. Гласуване.
1346-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1 от Постановление
№ 332/22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2018 г. и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД18015389ВН/01.08.2018 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 Кметство Тополи, както следва:
т. 2. Ирина Демирова Добрева – напуснала, да се чете:
т. 2. Пенка Филипова Колева-назначена, гл. специалист
„Процедиране на ПУП“.
1346-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1 от Постановление
№ 332/22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2018 г. и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД17021693ВН-001ВН/26.09.2018 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 дирекция „Здравеопазване“ при Община Варна, съгласно
приложение към настоящото решение.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
Станислав ИВАНОВ
По трета точка от дневния ред относно даване положително
становище на съгласие Община Варна да подаде проектно предложение по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни
информационни центрове 2019-2021 г“. става въпрос за средства, които са
взаимообразни за финансирането на …..
Янко СТАНЕВ
Мнения и съображения? Запознати сте. Няма желаещи. Гласуване.

1347-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от
кмета на Община Варна с рег. № РД18018372ВН/19.09.2018 г., Общински
съвет – Варна:
1. Дава съгласие Община Варна да подаде проектно предложение по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG5SFOP001-4.004 „Осигуряване функционирането на националната
мрежа от 27 областни информационни центрове 2019-2021 г.“ по
Оперативна програма „Добро управление“.
2. Дава съгласие Община Варна да осигури оборотни средства за
точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности до
верифициране и плащане от страна на Управляващия орган.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 1; въздържали се – 1;
отсъстващи – 12, предложението се приема.*
За протокола: Ганчо Ганев – „за“.
Станислав ИВАНОВ
По четвърта точка от дневния ред, а именно относно даване
положително становище за опрощаване на държавни вземания.
Становището на ПК „Финанси и бюджет“ – да не се опрости вземането,
което е стандартно.
Янко СТАНЕВ
Мнения и съображения? Няма прошка. Тези, които са „за“, моля да
гласуват. Тези, които са „против“ – да помислят. За предното… г-н Ганев,
„за“ предходното решение. И някой да дойде да му оправи таблета.

1348-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. №
ОС18000327ВН/15.05.2018 г. от Администрацията на Президента на
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на
Република България да не се опрости задължението на Иванка Вълчева от
гр. Варна.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 12, предложението се приема.*
Янко СТАНЕВ
Председателството изказва благодарности на г-н Карбов за ремонта
на таблета на г-н Ганев.

Станислав ИВАНОВ
Вече престъпваме, колеги, към допълнителните проекти за решения:
по точка 5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и по предложение от Стоян
Йорданов Стоянов Председател на УС на СНЦ „МИРГ“ Варна с рег. № ОС
18000576ВН/02.10.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие и
упълномощава кмета на Община Варна да издаде и подпише Запис на
заповед, ….
Янко СТАНЕВ
Само един момент… г-н председател, може ли….Може ли да се
увеличи шрифта на екрана? По-спокойно де. Само теб слушам от сабалан.
Станислав ИВАНОВ
Г-н председател, да продължа ли да чета точката?
Янко СТАНЕВ
Да, заповядайте, г-н председател.
Станислав ИВАНОВ
Да, благодаря, г-н председател.
… без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на
Държавен фонд „Земеделие” в размер на 115 307.04 лв. (сто и петнадесет
хиляди триста и седем лева и четири стотинки) за обезпечаване на 110% от
заявения размер на авансово плащане за 2018 г. на „Местна инициативна
рибарска група (МИРГ) Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково”
по Административен договор № МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и
популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие
и Споразумение за управление на стратегия за Водено от общностите
местно развитие № МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. сключени между
„Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, район Аспарухово –
Белослав – Аксаково” и управляващия орган на Програма за морско дело и
рибарство 2014-2020 г. по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на
стратегиите за водено от общностите местно развитие”, Програма за
морско дело и рибарство 2014-2020 г., съгласно приложение към
настоящото решение.
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 – във връзка с кратките срокове за
усвояване на средствата по проекта, именно: съгласно т. 7 и т. 8 от

Приложение № 9 към подписания Административен договор № МДР-ИП01-75/10.07.2018 год. следва да бъде изготвен годишен бюджет за
следващата календарна година и да бъде внесен за одобряване от
Управляващия орган в срок най-късно до 01.11.2018 г.
Янко СТАНЕВ
Благодаря, г-н председател. Г-н Бюлбюлев, ние доброволци ли сме с
Вас там? Да. Защото ние сме от „Галата“, не ни пише тука рибарите.
Колеги, мнения и съображения? Няма. Тези, които са съгласни да
придвижваме проекта за рибарското пристанище, моля да гласуват. Тези,
които не са съгласни – също. Ама какъв лефер, а? Преди 12 години имаше
такъв. И рибата е съгласна.

1349-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Стоян
Йорданов Стоянов Председател на УС на СНЦ „МИРГ“ Варна с рег. № ОС
18000576ВН/02.10.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие и
упълномощава кмета на Община Варна да издаде и подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на
Държавен фонд „Земеделие” в размер на 115 307.04 лв. (сто и петнадесет
хиляди триста и седем лева и четири стотинки) за обезпечаване на 110% от
заявения размер на авансово плащане за 2018 г. на „Местна инициативна
рибарска група (МИРГ) Варна, район Аспарухово – Белослав –
Аксаково” по Административен договор № МДР-ИП-01-75/10.07.2018
год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи
и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно
развитие и Споразумение за управление на стратегия за Водено от
общностите местно развитие № МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. сключени
между „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, район
Аспарухово – Белослав – Аксаково” и управляващия орган на Програма за
морско дело и рибарство 2014-2020 г. по процедура BG14MFOP001-4.002
„Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”,
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съгласно приложение
към настоящото решение.
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 – във връзка с кратките срокове за
усвояване на средствата по проекта, именно: съгласно т. 7 и т. 8 от
Приложение № 9 към подписания Административен договор № МДР-ИП01-75/10.07.2018 год. следва да бъде изготвен годишен бюджет за
следващата календарна година и да бъде внесен за одобряване от
Управляващия орган в срок най-късно до 01.11.2018 г.

Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 13, предложението се приема.*
Янко СТАНЕВ
Г-н председател, моля.
Станислав ИВАНОВ
Шеста точка.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 17, ал. 1, т. 3 и от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 68 и чл. 69 от
Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г., и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № ОМД18001733ВН001ВН/28.09.2018 г., Общински съвет – Варна:
1. Дава съгласие за формиране в ОУ „Св. Климент Охридски” - с.
Константиново за учебната 2018/2019 г. на паралелка под норматива за
минимален брой ученици и на слети паралелки под норматива за
минимален брой ученици, както следва:
-една паралелка ІІ клас – 10 ученици;
-слята паралелка І - ІІІ клас – 15 ученици;
/І клас-6 ученици, ІІІ клас-9 ученици/
-слята паралелка ІV - VІ клас – 12 ученици;
/ІV клас-5 ученици, VІ клас-7 ученици/
-слята паралелка V – VІІ клас - 12 ученици;
/V клас-6 ученици, VІІ клас-6 ученици/
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2 и
ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017г., като се
осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес,
извън определените по единните разходни стандарти за съответната
дейност, в размер на 26 490 лв., от които 14 155 лв. до 31.12.2018 г.
2. Дава съгласие за формиране в ОУ „Капитан Петко войвода” - кв.
Галата за учебната 2018/2019 г. на самостоятелни паралелки под норматива
за минимален брой ученици, както следва:
-една паралелка І клас – 7 ученици;
-една паралелка ІІ клас – 13 ученици;
-една паралелка V клас – 16 ученици;
-една паралелка VІ клас – 10 ученици;
-една паралелка VІІ клас – 7 ученици;
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3,
и чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г.,
като се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния

процес, извън определените по единните разходни стандарти за съответната
дейност, в размер на 31 200 лв., от които 16 680 лв. до 31.12.2018 г.
3. Дава съгласие за формиране в СУ „Пейо К. Яворов” - Варна за
учебната 2018/2019 г. на самостоятелни паралелки под норматива за
минимален брой ученици, както следва:
- една паралелка ІX „б“ клас профил „Предприемачески“ - 12 ученици;
- една паралелка XІ „а“ клас профил „Технологичен-туризъм“ - 12
ученици;
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3,
от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г., като се
осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес,
извън определените по единните разходни стандарти за съответната
дейност, в размер на 3 700 лв., от които 960 лв. до 31.12.2018г.
4. Дава съгласие за формиране в СУ „Елин Пелин“ - Варна за
учебната 2018/2019 г. на самостоятелна паралелка под норматива за
минимален брой ученици, както следва:
- една паралелка XІ „а“ клас в дневна форма на обучение с профил
„Изкуства“-хореография - 17 ученици;
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3,
от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г., като се
осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес,
извън определените по единните разходни стандарти за съответната
дейност, в размер на 580 лв., от които 135 лв. до 31.12.2018 г.
5. Дава съгласие за формиране в СУ „Неофит Бозвели“ - Варна за
учебната 2018/2019 г. на самостоятелни паралелки под норматива за
минимален брой ученици, както следва:
- паралелка V а клас – 16 ученици;
- паралелка V б клас – 17 ученици;
- паралелка VІ б клас – 6 ученици;
- паралелка VІІІ клас – 16 ученици;
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3,
и чл. 69, ал. 1, ал. 2, и ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование от 10.10.2017г.,
като се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес, извън определените по единните разходни стандарти за
съответната дейност, в размер на 5 230 лв., от които 3 405 лв. до 31.12.2018
г.
Необходимите допълнителни средства в размер на 67 200 лв. да бъдат
осигурени като дофинансиране от д-ст 322 „Неспециализирани училища“

от бюджета на Община Варна за 2018 г. и 2019 г., съгласно приложение
към настоящото решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване.

1350-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 17, ал. 1, т. 3 и от Закона

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 68 и чл. 69 от
Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г., и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № ОМД18001733ВН001ВН/28.09.2018 г., Общински съвет – Варна:
1. Дава съгласие за формиране в ОУ „Св. Климент Охридски” - с.
Константиново за учебната 2018/2019 г. на паралелка под норматива за
минимален брой ученици и на слети паралелки под норматива за
минимален брой ученици, както следва:
-една паралелка ІІ клас – 10 ученици;
-слята паралелка І - ІІІ клас – 15 ученици;
/І клас-6 ученици, ІІІ клас-9 ученици/
-слята паралелка ІV - VІ клас – 12 ученици;
/ІV клас-5 ученици, VІ клас-7 ученици/
-слята паралелка V – VІІ клас - 12 ученици;
/V клас-6 ученици, VІІ клас-6 ученици/
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2 и
ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017г., като се
осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес,
извън определените по единните разходни стандарти за съответната
дейност, в размер на 26 490 лв., от които 14 155 лв. до 31.12.2018 г.
2. Дава съгласие за формиране в ОУ „Капитан Петко войвода” - кв.
Галата за учебната 2018/2019 г. на самостоятелни паралелки под норматива
за минимален брой ученици, както следва:
-една паралелка І клас – 7 ученици;
-една паралелка ІІ клас – 13 ученици;
-една паралелка V клас – 16 ученици;
-една паралелка VІ клас – 10 ученици;
-една паралелка VІІ клас – 7 ученици;
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3,
и чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г.,
като се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния

процес, извън определените по единните разходни стандарти за съответната
дейност, в размер на 31 200 лв., от които 16 680 лв. до 31.12.2018 г.
3. Дава съгласие за формиране в СУ „Пейо К. Яворов” - Варна за
учебната 2018/2019 г. на самостоятелни паралелки под норматива за
минимален брой ученици, както следва:
- една паралелка ІX „б“ клас профил „Предприемачески“ - 12 ученици;
- една паралелка XІ „а“ клас профил „Технологичен-туризъм“ - 12
ученици;
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3,
от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г., като се
осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес,
извън определените по единните разходни стандарти за съответната
дейност, в размер на 3 700 лв., от които 960 лв. до 31.12.2018г.
4. Дава съгласие за формиране в СУ „Елин Пелин“ - Варна за
учебната 2018/2019 г. на самостоятелна паралелка под норматива за
минимален брой ученици, както следва:
- една паралелка XІ „а“ клас в дневна форма на обучение с профил
„Изкуства“-хореография - 17 ученици;
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3,
от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г., като се
осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес,
извън определените по единните разходни стандарти за съответната
дейност, в размер на 580 лв., от които 135 лв. до 31.12.2018 г.
5. Дава съгласие за формиране в СУ „Неофит Бозвели“ - Варна за
учебната 2018/2019 г. на самостоятелни паралелки под норматива за
минимален брой ученици, както следва:
- паралелка Vа клас – 16 ученици;
- паралелка Vб клас – 17 ученици;
- паралелка VІб клас – 6 ученици;
- паралелка VІІІ клас – 16 ученици;
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3,
и чл. 69, ал. 1, ал. 2, и ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование от 10.10.2017г.,
като се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес, извън определените по единните разходни стандарти за
съответната дейност, в размер на 5 230 лв., от които 3 405 лв. до
31.12.2018 г.
Необходимите допълнителни средства в размер на 67 200 лв. да бъдат
осигурени като дофинансиране от дейност 322 „Неспециализирани
училища“ от бюджета на Община Варна за 2018 г. и 2019 г., съгласно
приложение към настоящото решение.

Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 12, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте, г-н Иванов, за последната точка.
Станислав ИВАНОВ
Последна точка, седма: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет –
Варна изменя свое решение № 1066-4, т.X., т.4., Протокол № 26 от
31.01.2018 г., както следва: да бъдат пренасочени финансови средства в
размер на 30 000 лв. от Подпомагане на двойки за инвитро процедура към
Подпомагане на лечението на граждани - по бюджета на дейност 469
„Други дейности по здравеопазването” §42-00 „Текущи трансфери,
обезщетения и помощи за домакинствата“, подпараграф 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“ по бюджета на
Община Варна за 2018 г.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не виждам мнения и съображения, колеги. А, Костадин Костадинов
– заявка за изказване. Колега, не Ви видях.
Костадин КОСТАДИНОВ
Аз имам един въпрос и той е какво налага точно това перо да се
прехвърли към другото? Има ли заявки за финансиране и дофинансиране
на процедури инвитро до края на 2018 г. – бюджетния период? Защото,
ако е така трябва да са ясни мотивировка защо се взема от едно належащо
перо към друго такова належащо? Сега, не е приятно и не е хубаво да се
противопоставят една група нуждаещи се имащи нужда от помощ хора на
друга група, но в случая искам малко по-сериозна обосновка, защото това
нещо от решението липсва. А аз не съм и член на комисията и нямаше как
да присъствам тогава на заседанието и заради това сега задавам този
въпрос. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Костадинов. Аз ще дам думата да обясни малко поподробно на доц. Антоанета Цветкова. От там е предложението.
Разгледано е и на ПК „Здравеопазване“. Заповядайте, доц. Цветкова, да
разясните. Да, ще изчакаме, няма проблем. Само, колега Костадинов, едно
уточнение: от инвитро към здравни помощи е прехвърлянето на
средствата.

Антоанета ЦВЕТКОВА
На своето редовно заседание ПК „Здравеопазване“ обсъдихме……
аз, от мен излезе предложението, поради изчерпване на средствата, които
са отпуснати по параграф „здравни помощи за населението“, които
община Варна отпуска персонално, нали на жители на града. А броят на
заявленията към момента на хората, които имат нужда от финансово
подпомагане и главно хора с онкологични заболявания и деца е много
голям и към момента имаме само 5 000 лева. По същия параграф, в частта
„подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми“ бюджета е по-голям
и към момента листата на подадените заявления за помощ от страна на
Варна е….. на граждани на град Варна е много по-малка. Сега ще ви кажа
каква е финансовата ситуация. От началото на годината сме отпуснали 3
протокола, като първият е бил на стойност 40 000 лева, вторият на
стойност 45 500 лева и третият на стойност 29 000 лева. Сумарно това е
114 500 лева. Към момента има 5 500 лева, а броят на новопостъпилите
заявления до края на месец септември е 29. И основно това, пак
подчертавам, са искания за хора с онкологични заболявания и деца. В
другия параграф – „подпомагане на двойки с инвитро проблеми“ от
началото на календарната година имаме отново три протокола, които са на
стойност: първият е 29 000 лева, вторият отново е 29 000 лева, третият е
39 000. Към момента остатъкът е 97 000 лева. До 30.09.2018 г. има
входирано само едно заявление от такава двойка с репродуктивни
проблеми, като имаме две от предния протокол, които трябваше да
донесат допълнителни бележки, които бяха необходими за удостоверяване
на здравословен проблем. Това те са го направили, така че ще може да им
се отпусне при следващото събиране на вътрешно-ведомствената комисия
желаната от тях помощ. И, за да могат да се усвоят средствата, които са
във функция здравеопазване, в бюджетната рамка, няма опасност….
затова дадохме предложение…затова дадох предложение и го обсъдихме
на комисия здравеопазване – 30 000 лева от инвитро процедури да
преминат към подпомагане на гражданите за здравни помощи. Така ще
останат 40 000 лева до края на отчетния период във функцията „инвитро
процедури“, няма опасност по броя на подадените заявления сравнено с
предходните три години да остане двойка, която да не бъде удовлетворена
нуждата й от съответната помощ, като размера на помощите по отношение
на инвитро процедурите, които отпускаме е в размер на 2000 лева, когато
е за изследвания, а когато е за донорска яйцеклетка е 3 500 лева. Така че
няма да ощетим вземането на пари от тази функция и преминаването към
другата.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. С две думи разбираме, че няма опасност хора, които
кандидатстват по фонд инвитро да не получат финансова помощ.

Антоанета ЦВЕТКОВА
Не, защото към момента…
Тодор БАЛАБАНОВ
Има достатъчно средства.
Антоанета ЦВЕТКОВА
Да, и това, което предполага и приключването на финансовата
година ние може да поемаме заявления най-много до 5-ти ноември, за да
могат да се обработят молбите, да се направи вътрешноведомствена
комисия и съответно със съответния протокол да излезем с предложение
след решение и на комисия „Здравеопазване“ на съответната общинска
сесия и да могат да бъдат отпуснати тези средства.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, доц. Цветкова.
Костадин КОСТАДИНОВ
Благодаря и аз за коректния и изчерпателен отговор. Все пак трябва
да отбележа, че може би хубаво е в такъв случай да се търсят средства от
друго място, но след като сте направили сметката и преценявате, че
действителност парите ще стигнат, моето опасение беше да не се получи
така, че в един момент да се търсят средства за другата група. Но така като
слушам разчетите, очевидно сте си направили сметка.
Антоанета ЦВЕТКОВА
Значи, направих го на база предните години…
Костадин КОСТАДИНОВ
Да да, средствата са достатъчни, разбрах. Благодаря.
Антоанета ЦВЕТКОВА
….въз основа на това, което е било като потребление и
необходимост. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, благодаря. Колеги, ако няма други мнения и
съображения, режим на гласуване.

1351-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
изменя свое решение № 1066-4, т.X., т.4., Протокол № 26 от 31.01.2018 г.,

както следва: да бъдат пренасочени финансови средства в размер на 30 000
лв. от Подпомагане на двойки за инвитро процедура към Подпомагане на
лечението на граждани - по бюджета на дейност 469 „Други дейности по
здравеопазването” §42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинствата“, подпараграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решение
на Общински съвет“ по бюджета на Община Варна за 2018 г.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 1; въздържали се – 0;
отсъстващи – 13, предложението се приема.*
За протокола: Григор Григоров – „за“, Мартин Байчев – „за“
Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към точка трета от дневния ред – предложения за
решения от ПК „Наука и образование“. Г-н Славов, заповядайте.

ІII.
По точка трета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Наука и образование“ относно:
(1) – актуализиране на Списъка на средищните детски градини и
училища в Република България за учебната 2018/2019 година.
Докл.: Славчо Славов – Председател на ПК „НО“
Славчо СЛАВОВ
Уважаеми г-н председател, относно актуализацията на списъка на
средищните детски градини и училища в Република България за учебната
2018/2019 г., ПК “Наука и образование“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата колеги, по отношение на актуализиране на списъка.
Няма мнения и съображения. Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1352-3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с
чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.
3 от Постановление на Министерски съвет №128/29.06.2017 г. за
определяне на критерии за включване в списъка на средищните детски
градини и училища и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД18013272ВН-001ВН/02.08.2018 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Да се запази статута на средищно училище на СУ „Димчо
Дебелянов“ за учебната 2018/2019 година.
2. Възлага на кмета на Община Варна да изготви мотивирано
предложение до Министъра на образованието и науката за включване на СУ
„Димчо Дебелянов“ в Списъка на средищните детски градини и училища в
Република България за учебната 2018/2019 година.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 13, предложението се приема.*
За протокола: Ганчо Ганев – „за“.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н Славов.
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред - предложения за
решения от ПК „Собственост и стопанство“. Заповядайте, г-жо Боева, за
първото предложение за решение.

IV.
По точка втора от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Собственост и стопанство“ относно:
(1) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, одобряване на пазарна
оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху
имоти, находящи се в:
- гр. Варна, ул. „Ропотамо“ № 14.
- с. Каменар, Община Варна, ул. „Хан Аспарух“ № 9.
- гр. Варна, со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.5188.
- гр. Варна, кв. „Галата“, ПИ 10135.5510.926.
(2) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2018 г.“ и вземане на решение за
учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти, находящи се
в:
- гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24, ет. 8 в полза на Районна колегия
на български лекарски съюз – Варна.
- гр. Варна, ПЗ „Планова“ 119, сграда № 10, в полза на Дирекция
„Социални дейности“ за разкриване на Център за временно настаняване.
– гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7 в полза на Професионална
гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай
Хайтов“.
(3) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, одобряване на пазарна
оценка във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17 от
ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имоти, находящи се в:
- гр. Варна, со „Манастирски рид, бялата чешма, Дъбравата“,
ПИ 10135.2517.9587.
- гр. Варна, со „Ален мак“, ПИ 10135.2515.3609 и ПИ
10135.2515.3610.
- гр. Варна, жк „Изгрев“, ПИ 10135.2552.1024.
- Община Варна, с. Звездица, со „Под село“, ПИ 30497.505.113 и
ПИ 30407.505.960.
(4) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“ и вземане на
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи се
в:
- гр. Варна, жк „Чайка“, в полза на Математическа гимназия „Д-р
Петър Берон“.
- гр. Варна, парк „Приморски парк – Салтанат“ № 81, в полза на
Детска градина № 20 „Бриз“.

- гр. Варна, ул. „Анри Барбюс“ № 63, в полза на „Областна
дирекция на Министерството на вътрешните работи – Варна“.
- гр. Варна, Вилна зона, ул. „28-ма“, №28, в полза на Дирекция
„Образование и младежки дейности“.
(5) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти - общинска собственост през 2018 г.“, одобряване на пазарна
оценка и вземане на решение за продажба на недвижими имоти на
собственици на законно построени сгради, находящи се в:
- гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров" №10.
- гр. Варна, ул. „Добри Христов“ № 32.
- гр. Варна, ул. „Младежка“ № 16.
(6) – отмяна на решения на Общински съвет – Варна:
- № 815-10-1/20/26,27.07.2017 г.
- № 816-10-1/20/26,27.07.2017 г.
- № 817-10-1/20/26,27.07.2017 г.
(7) – промяна на адрес на управление на „Обреди“ ЕООД.
(8) – даване на съгласие на „Медицински център за рехабилитация и
спортна медицина I“ ЕООД за предоставяне на безвъзмездно право на
ползване върху МПС, собственост на дружеството в полза на ОП
„Комплекс за детско хранене“.
(9) – изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община Варна.
(10) – приемане на Наредба за привличане и насърчаване на
инвестиции с общинско значение в Община Варна и ред за издаване на
сертификат за инвестиция клас „В“.
(11) – одобряване на застраховател на имуществото на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД.
(12) – предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху
движима вещ общинска собственост – подводница „Слава“ в полза на
„ИНХОМ“ ООД, ЕИК 813129266.
(13) – даване на съгласие за изключване от фонд „Ведомствен“ на
имот, находящ се в гр. Варна, жк „Дружба“, бл. 17 и предоставянето му за
реализиране на Проект „Център за подкрепа на лица с увреждания,
включително с тежки множествени увреждания“
(14) – одобряване на пазарна оценка във връзка с учредяване право
на пристрояване върху имот, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, ул.
„Ангел Главчев“ № 2.
(15) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост,
находящ се в Община Варна, с. Каменар.
(16) – възлагане на кмета на Община Варна да издаде разрешително
за ползване на воден обект публична общинска собственост – „Елпромско

дере“ в участъка на пресичане от кабелните линии в ПИ 10135.3514.293,
район Владислав Варненчик, гр. Варна.
(17) – даване на съгласие за придобиване в собственост на Община
Варна на 100 % от акциите на „Централен универсален магазин Варна“
АД.
(18) – поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1279-22(32)/28.06.2018 г. на Общински съвет – Варна.
(19) – поправка на решение № 990-9(22)30.11.2017 г.,01.12.2017 г. на
Общински съвет – Варна.
(20) – изменение на решение № 1274-2-1(32)28.06.2018 г. на
Общински съвет – Варна.
(21) – дарение на движими вещи – частна общинска собственост.
(22) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г.“ и одобряване
на предварително съгласие за замяна на имоти между Община Варна и
„Св.Св. Константин и Елена Холдинг“ АД.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“
Юлияна БОЕВА
Първото предложение е относно допълване на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“
и одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на
съсобственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, ул. „Ропотамо“ № 14.
ПК „Собственост и стопанство“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Ако няма, режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1353-4. 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. № АУ003820ВН-017ВН/05.07.2018 г., 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
следното: 10 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5505.406
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.четиристотин

и шест), находящ се в гр. Варна, ул. „Ропотамо“ № 14, целият с площ от
434 (четиристотин тридесет и четири) кв.м., Акт за частна общинска
собственост № 9833/15.05.2018 г.
1353-4-1. 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. № АУ003820ВН-017ВН/05.07.2018 г., 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 10135.5505.406 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет
хиляди петстотин и пет.четиристотин и шест), целият с площ от 434
(четиристотин тридесет и четири) кв.м., находящ се в гр. Варна, ул.
„Ропотамо“ № 14, в размер на 1 447 (хиляда четиристотин четиридесет и
седем) лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м., в размер на
144,70 лв. (сто четиридесет и четири лева и седемдесет стотинки), без
включен ДДС.
1353-4-2. 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 предложение на
кмета на Община Варна с рег. № АУ003820ВН-017ВН/05.07.2018 г.,
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между
Община Варна, от една страна и от друга страна Иванка Пенчева
Калоянова, Пенчо Иванов Калоянов, Недко Иванов Калоянов, Пенчо
Петков Тодоров чрез продажба на имот – частна общинска собственост,
находящ се в гр. Варна, ул. „Ропотамо“ № 14, представляващ 10 (десет)
кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5505.406
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.четиристотин
и шест), целият с площ от 434 (четиристотин тридесет и четири) кв.м., при
граници: ПИ 10135.5505.411, ПИ 10135.5505.407, ПИ 10135.5505.398, ПИ
10135.5505.399,
ПИ
10135.5505.400,
ПИ
10135.5505.405
на
съсобствениците при следните квоти:
- За Пенчо Петков Тодоров –1/2 от 10 кв.м. идеални части от ПИ с
идентификатор 10135.5505.406, целият с площ от 432 кв.м., на пазарна
цена 723,50 лв. (седемстотин двадесет и три лева и петдесет стотинки), без
включен ДДС;
- За Недко Иванов Калоянов – 1/12 от 10 кв.м. идеални части от ПИ с
идентификатор 10135.5505.406, целият с площ от 434 кв.м., на пазарна
цена 120,58 лв. (сто и двадесет лева и петдесет и осем стотинки), без
включен ДДС;

- За Иванка Пенчева Калоянова – 4/12 от 10 кв.м. идеални части от
ПИ с идентификатор 10135.5505.406, целият с площ от 434 кв.м., на
пазарна цена 482,33 лв. (четиристотин осемдесет и два лева и тридесет и
три стотинки), без включен ДДС;
- За Пенчо Иванов Калоянов – 1/12 от 10 кв.м. идеални части от ПИ с
идентификатор 10135.5505.406, целият с площ от 434 кв.м., на пазарна
цена 120,58 лв. (сто и двадесет лева и петдесет и осем стотинки), без
включен ДДС.
За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №
9833/15.05.2018 г
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 12, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следващата точка относно допълване на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“,
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на
съсобственост върху имоти, находящи се в с. Каменар, Община Варна, ул.
„Хан Аспарух“ № 9, ПК „Собственост и стопанство“ дава положително
становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата. По-бавно със слайдовете. Не виждам мнения и
съображения. Режим на гласуване.

1354-4. 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. № АУ028187ВН-010ВН/11.07.2018 г., Общински съвет – Варна
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост през 2018 г.“, както следва: към 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 Закона за общинската
собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, се добавя следния текст:

№

Данни за имота
АОС №
Община Варна, с. Каменар, ул. „Хан Аспарух“ 5181/26.09.2008 г.
№ 9, УПИ № XVI-537, кв. 54 – 335/675 кв.м.
1354-4-1. 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. № АУ028187ВН-010ВН/11.07.2018 г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена по искане за
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Варна
от недвижим имот, представляващ земя с площ от 335 (триста тридесет и
пет) кв.м. идеални части от УПИ № XVI-537, кв. 54, находящ се в
Община. Варна, с. Каменар, ул. „Хан Аспарух“ № 9, при граници на
имота: ул. „Хан Тервел“, УПИ № XVII-537, УПИ № XV-315, ул. „Хан
Аспарух“, в размер на 10 978 (десет хиляди деветстотин седемдесет и
осем) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на
32,77 лв. (тридесет и два лева и седемдесет и седем стотинки), без включен
ДДС.
1354-4-2. 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, по реда на чл. 27 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ028187ВН010ВН/11.07.2018 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и Татяна
Йорданова Иванова и Иван Недков Иванов, чрез продажба на земя с площ
335 (триста тридесет и пет) кв.м. идеални части от УПИ XVI-537, кв. 54,
находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Хан Аспарух“ № 9, по
одобрената по-горе пазарна оценка.
За 335 кв.м. идеални части от горепосочения имот е съставен Акт за
частна общинска собственост № 5181/26.09.2008 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.
Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 15, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следващата точка относно допълване на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“,
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на

съсобственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, со „Боровец-юг“,
ПИ 10135.5403.5188, ПК „Собственост и стопанство“ дава положително
становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване.

1355-4. 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. № АУ071498ВН-008ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г.“, както следва: към Раздел IX.
„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. З6 от Закона за
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество-делба, продажба на частта на
община Варна, откупуване частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна“, се добавя
следния текст:
№

АОС №
Данни за имота
Площ - кв.м
Гр. Варна, СО „Боровецюг“, ПИ 10135.5403.5188 78/677 кв.м. ид.ч.
9937/05.07.2018 г.

1355-4-1. 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. № АУ071498ВН-008ВН/25.09.2018 г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на
недвижими имоти, с която е определена пазарната стойност на 78/677 кв.м.
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5403.5188 (десет
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.пет хиляди сто
осемдесет и осем), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Варна, находящ се в СО „Боровец-юг“, гр.Варна, във връзка с
прекратяване на съсобственост по реда на чл. З6, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост, чрез продажба на частта на Община Варна, която
възлиза на 2825 (две хиляди осемстотин двадесет и пет) лева, без включен
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. в размер на 36,22 лв.
(тридесет и шест лева двадесет и две стотинки), без включен ДДС.

1355-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. З6, 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 2018 г.“
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ071498ВН008ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна
Добринка Илиева Петрова, чрез продажба на имот - частна общинска
собственост, находящ се в СО „Боровец-юг“, гр.Варна, представляващ
78 (седемдесет и осем) кв.м. идеални части от поземлен имот с
идентификатор 10135.5403.5188 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет
хиляди четиристотин и три.пет хиляди сто осемдесет и осем), по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на район „Аспарухово“,
целият с площ от 677 кв.м., при граници на имота: поземлени имоти с
идентификатори 10135.5403.3687, 10135.5403.9690, 10135.5403.2707,
10135.5403.9682, 10135.5403.5187, по одобрената с решение по т. II
пазарна оценка.
За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска
собственост № 9937/05.07.2018 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно допълване на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“,
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на
съсобственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, кв. „Галата“, ПИ
10135.5510.926, ПК „Собственост и стопанство“ дава положително
становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Няма мнения и съображения. Режим на гласуване.

1356-4. 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. З6, 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 на Община Варна, а
именно: прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с проектен
идентификатор 10135.5510.926 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет
хиляди петстотин и десет.деветстотин двадесет и шест), чрез замяна на
частта от имота от 5 (пет) кв.м. идеални части - частна общинска
собственост, с поземлен имот с проектен идентификатор 10135.5510.925
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и десет.деветстотин
двадесет и пет) с площ от 5 (пет) кв.м. - собственост на Доротея Георгиева
Димитрова и Димитър Георгиев Димитров и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № АУ043185ВН-013ВН/25.09.2018 г., 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 5 (пет) кв.м. идеални части от поземлен имот с проектен
идентификатор 10135.5510.926 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет
хиляди петстотин и десет.деветстотин двадесет и шест), целият с площ от
337 (триста тридесет и седем) кв.м., идентичен с УПИ XXV-871, кв. 30, по
плана на кв. „Галата“ – общинска собственост, предмет на Акт за
общинска собственост № 9943/11.07.2018 г. в размер на 368 (триста
шестдесет и осем) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1
(един) кв.м. в размер на 73,60 лв. (седемдесет и три лева и шестдесет
стотинки), без включен ДДС.
- на поземлен имот с проектен идентификатор 10135.5510.925 (десет
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и десет.деветстотин
двадесет и пет) с площ от 5 (пет) кв.м. - собственост на Доротея Георгиева
Димитрова и Димитър Георгиев Димитров, в размер на 287 (двеста
осемдесет и седем) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1
(един) кв.м. в размер на 57,40 лв. (петдесет и седем лева и четиридесет
стотинки), без включен ДДС.
1356-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. З6, 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. № АУ043185ВН013ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати
съсобствеността между Община Варна и Доротея Георгиева Димитрова и
Димитър Георгиев Димитров върху поземлен имот с проектен
идентификатор 10135.5510.926 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет

хиляди петстотин и десет.деветстотин двадесет и шест), целият с площ от
337 (триста тридесет и седем) кв.м., като Община Варна ще прехвърли в
собственост на Доротея Георгиева Димитрова и Димитър Георгиев
Димитров собствената си част от имота с площ 5 (пет) кв.м. идеални части,
предмет на Акт за общинска собственост № 9943/11.07.2018г., в замяна на
собствеността на Доротея Георгиева Димитрова и Димитър Георгиев
Димитров върху поземлен имот с проектен идентификатор 10135.5510.925
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и десет.деветстотин
двадесет и пет) с площ от 5 (пет) кв.м., съставляващ част от поземлен имот
с идентификатор 10135.5510.871, притежаващи го на основание нот. акт №
126, том I, peг. № 2304, дело № 104/09.12.2015 г., по одобрените с решение
по т. I пазарни оценки, при следните условия:
1. Доротея Георгиева Димитрова и Димитър Георгиев Димитров
стават собственици при равни квоти на поземлен имот с проектен
идентификатор 10135.5510.926 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет
хиляди петстотин и десет.деветстотин двадесет и шест) с площ от 337
(триста тридесет и седем) кв.м., при граници: поземлени имоти с
идентификатори:
10135.5510.870,
10135.5510.869,
10135.5510.21,
10135.5510.925, съгласно скица-проект № 15-225461/13.04.2018 г. на
СГКК-Варна.
2. Община Варна става собственик на поземлен имот с проектен
идентификатор 10135.5510.925 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет
хиляди петстотин и десет.деветстотин двадесет и пет) с площ от 5 (пет)
кв.м., при граници: поземлени имоти с идентификатори 10135.5510.21,
10135.5510.926, съгласно скица-проект № 15-225452/13.04.2018г. на СГККВарна.
3. Разликата между пазарните стойности на заменяемите имоти от 81
(осемдесет и един) лева следва да се плати в полза на Община Варна от
Доротея Георгиева Димитрова и Димитър Георгиев Димитров.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 12, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно допълване на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“
и вземане на решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване
върху имоти, находящи се в гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24, ет. 8 в полза
на Районна колегия на български лекарски съюз – Варна. ПК „Собственост
и стопанство“ дава положително становище.

Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване.
Необходимо е квалифицирано мнозинство за вземане на решението – 34
гласа.

1357-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 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. № РД18004438ВН-003ВН/10.07.2018 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 г.“: Допълва 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 Закона за общинската собственост и
разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество“, с имот-частна общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24, ет. 8,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10135.1504.84.1.9 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и
четири.осемдесет и четири.едно.девет) със застроена площ от 284,51
(двеста осемдесет и четири цяло и петдесет и една стотни) кв.м., а именно:
помещения № 804, 805, 806, 807, 811 и 812 (съгласно приложена скица).
1357-4-1. 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, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД18004438ВН003ВН/10.07.2018 г., Общински съвет – Варна, предоставя за безвъзмездно
ползване на РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ
СЪЮЗ - ВАРНА, ЕИК 103292646, с адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Одесос“, бул. „Съборни“ № 24, представлявано от проф. д-р Радослав
Радев, д.м.н – Председател, част от недвижим имот, находящ се в гр.
Варна, бул. „Съборни“ №24, ет. 8, представляващ самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 10135.1504.84.1.9 (десет хиляди сто тридесет и
пет.хиляда петстотин и четири.осемдесет и четири.едно.девет) със
застроена площ 284,51 (двеста осемдесет и четири цяло и петдесет и една
стотни) кв.м., а именно: помещения № 804, 805, 806, 807, 811 и 812
(съгласно приложена скица), предмет на Акт за общинска собственост №
6823/13.02.2012 г. вписан в Служба по вписванията – гр. Варна с вх.
регистър №2795/14.02.2012 г., том VII, акт 2, дело 1296.
Общински съвет – Варна не освобождава РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ - ВАРНА от заплащане на режийни

разноски в полза на Община Варна съгласно чл. 79, ал. 1 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на
ползване върху частта от гореописания имот, както и осъществяването на
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно
изпълнение на решението.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно допълване на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“
и вземане на решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване
върху имоти, находящи се в гр. Варна, ПЗ „Планова“ 119, сграда № 10, в
полза на Дирекция „Социални дейности“ за разкриване на Център за
временно настаняване. ПК „Собственост и стопанство“ дава положително
становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване.

1358-4. 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. № РД18013458ВН/03.07.2018 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г“: Допълва
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 Закона за общинската собственост и
разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество“, с недвижим имот общинска
собственост, находящ се на адрес гр. Варна, ПЗ „Планова“ 119, сграда №
10 с идентификатор 10135.3511.1461.8 (десет хиляди сто тридесет и
пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда четиристотин шестдесет и
едно.осем), целият с площ от 512 (петстотин и дванадесет) кв.м., предмет
на Акт за частна общинска собственост № 9316 /29.11.2016 г. за разкриване
на Център за временно настаняване с капацитет 60 места.
1358-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД18013458ВН/03.07.2018 г., Общински съвет - Варна предоставя за
безвъзмездно ползване на дирекция „Социални дейности“ при Община
Варна за срок от 10 /десет/ години имот частна общинска собственост,
представляващ сграда № 10 с идентификатор 10135.3511.1461.8 (десет
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда
четиристотин шестдесет и едно.осем), с площ от 512 (петстотин и
дванадесет) кв.м. предмет на Акт за частна общинска собственост №
9316/29.11.2016 г., находящ се на адрес гр. Варна, ПЗ „Планова“ 119 за
разкриване на Център за временно настаняване с капацитет 60 места.
Средствата за ремонт, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на
Център за временно настаняване да бъдат осигурени от бюджета на
Община Варна за 2019 г. функция „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи“, дейност 589.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния
кодекс и поради необходимостта от защита на важни обществени
интереси, свързани с осигуряване на материална база, отговаряща на
изискванията за задоволяване временно нуждата от подслон за бездомни
лица и семейства. Общински съвет – Варна допуска предварително
изпълнение на решението.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно допълване на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“
и вземане на решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване
върху имоти, находящи се в гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7 в полза на
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване
"Николай Хайтов". ПК „Собственост и стопанство“ дава положително
становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване. Отново
квалифицирано мнозинство.

1359-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона

за местното самоуправление и местната администрация и по предложение
на кмета на Община Варна с рег. № РД18018373ВН/19.09.2018 г.,
Общински съвет – Варна предоставя безвъзмездно право на ползване
върху сгради с идентификатори ПИ 10135.3513.148 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.сто четиридесет и осем)
– учебен корпус и ПИ 10135.3513.148.11 (десет хиляди сто тридесет и
пет.три хиляди петстотин и тринадесет.сто четиридесет и осем.единадесет)
– столова и актова зала, находящи се в имот, частна общинска собственост,
на ул. „Петко Стайнов“ № 7 (СУПЦ „Д-р Анастасия Железкова“), в
полза на Професионална гимназия по горско стопанство и
дървообработване „Николай Хайтов“, гр. Варна, за учебната 2018/2019
година.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
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, в предвид започването на учебната 2018/2019 г., тъй като от
закъснението на изпълнението може да последва значителна и трудно
поправима вреда.
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно допълване на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“,
одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен
договор по чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху
имоти, находящи се в гр. Варна, со „Манастирски рид, Бялата чешма,
Дъбравата“, ПИ 10135.2517.9587. ПК „Собственост и стопанство“ дава
положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не виждам мнения и съображения, колеги. Режим на гласуване.

1360-4. 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. № ОСИСД17004020ВН-006ВН/05.07.2018 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и

разпореждане с имоти-общинска собственост през 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 Закона за
устройство на територията, след одобряване на съответен ПУП –ПР и ПУП
- ПРЗ от ЕСУТ в Община Варна, с недвижим имот, представляващ 12
(дванадесет) кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.2517.9587 (десет хиляди
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и седемнадесет.девет хиляди
петстотин осемдесет и седем) 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
Преходни и заключителни разпоредби на Закона за местното
самоуправление и местната администрация, попадащи в проектен УПИ V5306, по плана на со „Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата“.
1360-4-1. 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. № ОСИСД17004020ВН-006ВН/05.07.2018 г.,
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 недвижим
имот, представляващ 12 (дванадесет) кв.м. от ПИ с идентификатор
10135.2517.9587 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и
седемнадесет.девет хиляди петстотин осемдесет и седем) 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 Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
местното самоуправление и местната администрация, попадащи в проектен
УПИ V-5306, по плана на со „Манастирски рид, Бялата чешма,
Дъбравата“, на стойност 680 (шестстотин и осемдесет) лева, без включен
ДДС.
1360-4-2. 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 и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № ОСИСД17004020ВН006ВН/05.07.2018 г., 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 Мила Янкова
Петрова следния недвижим имот: 12 (дванадесет) кв.м. от ПИ с
идентификатор 10135.2517.9587 (десет хиляди сто тридесет и пет.две

хиляди петстотин и седемнадесет.девет хиляди петстотин осемдесет и
седем) 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 Преходни и заключителни
разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната
администрация, попадащи в проектен УПИ V-5306, по плана на со
„Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата“, при цена съгласно
одобрената по-горе пазарна оценка.
Прехвърлянето в собственост на имота, описан по-горе ще се
извърши възмездно по одобрената от Общински съвет – Варна пазарна
оценка.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно допълване на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“,
одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен
договор по чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху
имоти, находящи се в гр. Варна, со „Ален мак“, ПИ 10135.2515.3609 и ПИ
10135.2515.3610. ПК „Собственост и стопанство“ дава положително
становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Ако няма - режим на гласуване.

1361-4. 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. № РД18005768ВН-003ВН/25.09.2018 г., 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
150 (сто и петдесет) кв.м. идеални части – общинска собственост и 254
(двеста петдесет и четири) кв.м. – частна собственост, отнета площ по
регулация от ПИ с идентификатор 10135.2515.3609 (десет хиляди сто

тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди шестстотин
и девет) и ПИ с идентификатор 10135.2515.3610 (десет хиляди сто
тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди шестстотин
и десет).
1361-4-1. 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. № РД18005768ВН-003ВН/25.09.2018 г.,
Общински съвет – Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от
независим оценител, във връзка със сключване на предварителен договор
по чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, на 150
(сто и петдесет) кв.м. идеални части – общинска собственост от ПИ с
идентификатор 10135.2515.3609 (десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди шестстотин и девет) и ПИ с
идентификатор 10135.2515.3610 (десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди шестстотин и десет) , в размер
на 18 630 (осемнадесет хиляди шестстотин и тридесет) лева, без включен
ДДС, и на 254 (двеста петдесет и четири) кв.м. – частна собственост,
отнета площ по регулация от ПИ с идентификатор10135.2515.3609 и ПИ с
идентификатор 10135.2515.3610, в размер на 31 500 (тридесет и една
хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС.
1361-4-2. 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. № РД18005768ВН-003ВН/25.09.2018 г., Общински
съвет – Варна упълномощава кмета на Община Варна да сключи
предварителен договор за прехвърляне право на собственост, като:
1. Община Варна ще прехвърли в собственост на Мирослав
Великов Стоянов, 150 (сто и петдесет) кв.м. идеални части от поземлен
имот с идентификатор 10135.2515.3609 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди шестстотин и девет) и
поземлен имот с идентификатор 10135.2515.3610 (десет хиляди сто
тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди шестстотин
и десет) – общинска собственост на основание АОС №9763/09.02.2018г. и
АОС №9764/09.02.2018г., и акт №1 за поправка на АОС
№9764/09.02.2018г., част от проектен УПИ ХХXVІ-3609,3610 кв.63, по
плана на СО „Ален мак“, гр. Варна, съгласно проекто ПУП–ПРЗ, приет с
решение по т. 20 от протокол № 9/06.03.2018г. на ЕСУТ при Община
Варна, на пазарна цена в размер на 18 630 (осемнадесет хиляди шестстотин
и тридесет) лева,без включен ДДС.

2. Мирослав Великов Стоянов ще прехвърли в собственост на
Община Варна 254 (двеста петдесет и четири) кв.м. идеални части от
поземлен имот с идентификатор 10135.2515.3609 (десет хиляди сто
тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди шестстотин
и девет) и поземлен имот с идентификатор 10135.2515.3610 (десет хиляди
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди
шестстотин и десет) – собственост на Мирослав Стоянов, съгласно нот. акт
№61, том I, рег. №2953, дело №52/07.03.2017г., нот. акт №62, том I, рег.
№2976, дело №53/07.03.2017г. попадащи в уличната регулация по ПУППУР на СО „Ален мак“, които се придават към ПИ 10135.2515.9564, с
Начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, на пазарна цена в
размер на 31 500 (тридесет и една хиляди и петстотин) лева, без включен
ДДС.
3. Прехвърлянето в собственост на имотите, описани в т. 1 и т. 2 ще
се извърши безвъзмездно.
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 XXXVI-3609,3610, кв. 63, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна.
5. В случай, че заповедта за одобряване 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 Мирослав Стоянов.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следващата точка относно допълване на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“,
одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен
договор по чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху
имоти, находящи се в гр. Варна, жк „Изгрев“, ПИ 110135.2552.1024. ПК
„Собственост и стопанство“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.

1362-4. 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. № РД18018637ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна допълва
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост през 2018г.“, както следва: към раздел 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 съответен ПУП-ПР или
ПУП-ПРЗ от ЕСУТ в Община Варна", се добавя следния текст:
№
Площ АОС/правно
по
Данни за имота
кв.м
основание
ред
жк „Изгрев“, гр. Варна, придаваеми
чл.2, ал.1, т.2 от
части от ПИ
ЗОС,във връзка с
10135.2552.1024 към проектен УПИ
34 кв.м
§7, ал.1, т.4 от ПЗР
V-1376, кв. 172
на ЗМСМА

1362-4-1. 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. З от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД18018637ВН/25.09.2018 г., 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. 17, ал. 3 от Закона
за устройство на територията, на 34 (тридесет и четири) кв.м. от поземлен
имот с идентификатор 10135.2552.1024 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин петдесет и две.хиляда двадесет и четири), по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, жк „Изгрев“,
в размер на 2 040 (две хиляди и четиридесет) лева, без включен ДДС, при
пазарна стойност на 1 (един) кв.м. в размер на 60 (шестдесет) лева, без
включен ДДС.
1362-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 17, 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, 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. № РД18018637ВН/25.09.2018 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 Димитър Иванов
Кюркчиев, собствеността върху 34 (тридесет и четири) кв.м. от ПИ с
идентификатор 10135.2552.1024 (десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин петдесет и две.хиляда двадесет и четири), целият с площ
от 10 204 кв.м., по Кадастралната карта и кадастрални регистри на
гр.Варна, с Начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ общинска собственост на основание чл. 2, ал.1, т. 2 от ЗОС, във връзка с
§7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА, непопадащи в улична регулация по
ПУП-ПУР на ж.к. „Изгрев“, които се придават към проектен УПИ V-1376,
кв. 172, ж.к. „Изгрев“, гр. Варна, съгласно проект за изменение на ПУП–
ПРЗ, приет на ЕСУТ-Варна, с решение по т. 16, протокол № 17/10.05.2018
г., по одобрената по т. II 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 V-1376, кв. 172, ж.к. „Изгрев“, 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
Димитър Иванов Кюркчиев.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки.
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно допълване на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“,
одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен
договор по чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху
имоти, находящи се община Варна, с. Звездица, со „Под село“, ПИ
30497.505.113 и ПИ 30407.505.960. ПК „Собственост и стопанство“ дава
положително становище.
Лидия МАРИНОВА
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.

1363-4. 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. З от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД18018631ВН/25.09.2018 г., 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. 3 и ал. 5 от
Закона за устройство на територията, с която са определени пазарните
стойности на 138 (сто тридесет и осем) кв.м. от поземлен имот с
идентификатор 30497.505.113 (тридесет хиляди четиристотин деветдесет и
седем.петстотин и пет.сто и тринадесет), по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Варна, СО „Под село“, с. Звездица, Община
Варна, в размер на 7100 (седем хиляди и сто) лева, без включен ДДС, при
пазарна стойност на 1 (един) кв.м. в размер на 51,45 лв. (петдесет и един
лева четиридесет и пет стотинки) и на 99 (деветдесет и девет) кв.м. от
поземлен имот с идентификатор 30497.505.960 (тридесет хиляди
четиристотин деветдесет и седем.петстотин и пет.деветстотин и
шестдесет), в размер на 5100 (пет хиляди и сто) лева, без включен ДДС,
при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 51,52 лв. (петдесет и един лева
петдесет и две стотинки), без включен ДДС.
1363-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 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 2018г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД18018631ВН/25.09.2018 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 на Мариана Борисова Димова
правото на собственост върху 138 (сто тридесет и осем) кв.м. от поземлен
имот с идентификатор 30497.505.113 (тридесет хиляди четиристотин
деветдесет и седем.петстотин и пет.сто и тринадесет), по Кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Варна, СО „Под село“, с. Звездица,
Община Варна, целият с площ от 891 (осемстотин деветдесет и един) кв.м.частна общинска собственост, предмет на АОС № 8865/ 07.01.2016г.,
придадени към проектен УПИ I-113,960, кв.30, по плана на СО „Под село“,
с. Звездица, Община Варна, съгласно проект за изменение на ПУП- ПРЗ,
приет по т. 19, протокол № 18/26.05.2015г. на ЕСУТ-Варна, изменено с
решение по т. 30, протокол № 6/16.02.2016г. на ЕСУТ-Варна, по
одобрената по т. I пазарна оценка.

2. Мариана Борисова Димова ще прехвърли на Община Варна
правото на собственост върху 99 (деветдесет и девет) кв.м. от поземлен
имот с идентификатор 30497.505.960 (тридесет хиляди четиристотин
деветдесет и седем.петстотин и пет.деветстотин и шестдесет) , целият с
площ от 493 (четиристотин деветдесет и три) кв.м., от които 477
(четиристотин седемдесет и седем) кв.м. са собственост на Мариана
Борисова Димова, придобити на основание нот. акт № 87, том I, рег.№
2010, дело №72/2011 г., попадащи в улична регулация, съгласно ПУП-ПУР
на СО „Под село“, одобрен с решение № 797-5(14)/19.12.2012г. на
Общински съвет – Варна по одобрената по т. I 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 2 000 (две хиляди) лева следва да се плати в полза на Община
Варна от Мариана Борисова Димова.
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 I-113,960, кв. 30, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, Община
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
Мариана Борисова Димова.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 12, предложението се приема.*
За протокола: Николай Няголов – „за“.
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно допълване на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“
и вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление имоти,
находящи се в гр. Варна, жк „Чайка“, в полза на Математическа гимназия
„Д-р Петър Берон“. ПК „Собственост и стопанство“ дава положително
становище.

Лидия МАРИНОВА
Има заявка за изказване. Г-н Атанасов.
Христо АТАНАСОВ
Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги, и на
комисията повдигнах този въпрос и в момента ще го повдигна пак. Става
въпрос за този салон, който е спортно съоръжение, за отдаването на
Математическа гимназия за 10 години. Имаме такова решение в крайна
сметка и се провеждат такива процедури – Математическа гимназия да
бъде преместена. Какво става, ако тя бъде преместена и това право в
рамките на две години, това право продължава да е върху правото на
ползване. Двете училища – „Захари Стоянов“ и „Математическа гимназия“
да не влязат отново в някакъв конфликт по отношение на ползването на
самия салон. Имахме вече това нещо. Минахме го. Пак го поставям.
Изговорено ли е с двете училища, за да нямаме някакъв конфликт между
директорите пак на двете училища. Това е само единственият ми въпрос.
Благодаря.
Лидия МАРИНОВА
Господин Славов, да отговори.
Славчо СЛАВОВ
Както на комисията, така и сега пред колегите искам да заявя, че
затова, че се прехвърля към Математическа гимназия, знаете много добре,
че има много от сградния фонд, който в момента е на двете училища, имат
споразумителен протокол за ползване на материалната база, така и с
настоящия също ще имат споразумителен протокол, което фактически след
решението на Общинския съвет това ще бъде извършено. Така че
споразумение между двамата директори ще го има и независимо от това
дали Математическа гимназия ще се мести и кога ще се измести и кога ще
се построи, това вече е в процес на време. Благодаря.
Лидия МАРИНОВА
Благодаря. Други мнения и съображения? Не виждам заявка. Режим
на гласуване.

1364-4. 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. № РД18018623ВН/25.09.2018 г., 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 Закона за общинската
собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество“, с имот публична-общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, представляващ
закрита спортна площадка - сграда с идентификатор 10135.2562.244.7
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и
две.двеста четиридесет и четири.седем), по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на район „Приморски“ одобрени със заповед №
РД18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, със застроена площ 417
(четиристотин и седемнадесет) кв.м., конструкция: масивна, етажност – 1,
предмет на Акт за публична общинска собственост № 9906/05.07.2018 г.
1364-4-1. 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. 6, ал. 4 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД18018623ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна предоставя на
Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, жк „Чайка“, представлявана от Директор,
безвъзмездно за управление имот-публична общинска собственост,
находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, представляващ закрита спортна
площадка - сграда с идентификатор 10135.2562.244.7 (десет хиляди сто
тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и две.двеста четиридесет и
четири.седем), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на район
„Приморски“ одобрени със заповед № РД18-92/14.10.2008 г. на ИД на
АГКК, със застроена площ 417 (четиристотин и седемнадесет) кв.м.,
конструкция: масивна, етажност – 1, предмет на Акт за публична общинска
собственост № 9906/05.07.2018 г., за срок от 10 (десет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно
управление върху гореописания имот, както и осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно допълване на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“
и вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление имоти,

находящи се в гр. Варна, парк „Приморски парк – Салтанат“ № 81, в полза
на Детска градина № 20 „Бриз“. ПК „Собственост и стопанство“ дава
положително становище.
Лидия МАРИНОВА
Мнения и съображения? Не виждам. Няма и заявки. Режим на
гласуване.

1365-4. 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. № РД18018626ВН/25.09.2018 г., 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 Закона за общинската
собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество“, с имот публична-общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, Парк „Приморски парк –
Салтанат“ № 81, представляващ поземлен имот с идентификатор
10135.536.1027 (десет хиляди сто тридесет и пет.петстотин тридесет и
шест.хиляда двадесет и седем), с площ 8 000 (осем хиляди) кв.м. и сгради с
идентификатори, както следва: 10135.536.1027.1 (десет хиляди сто
тридесет и пет.петстотин тридесет и шест.хиляда двадесет и седем.едно)
със застроена площ от 155 (сто петдесет и пет) кв.м., етажност: 1 (един)
етаж, конструкция – полумасивна, 10135.536.1027.2 (десет хиляди сто
тридесет и пет.петстотин тридесет и шест.хиляда двадесет и седем. две)
със застроена площ от 47 (четиридесет и седем) кв.м., етажност: 1 (един)
етаж, конструкция – масивна, 10135.536.1027.3 (десет хиляди сто тридесет
и пет.петстотин тридесет и шест.хиляда двадесет и седем.три) със
застроена площ от 70 (седемдесет) кв.м., етажност: 1 (един) етаж,
конструкция – масивна, 10135.536.1027.4 (десет хиляди сто тридесет и
пет.петстотин тридесет и шест.хиляда двадесет и седем.четири) със
застроена площ от 44 (четиридесет и четири) кв.м., етажност: 1 (един)
етаж, конструкция – масивна, 10135.536.1027.5 (десет хиляди сто тридесет
и пет.петстотин тридесет и шест.хиляда двадесет и седем.пет) със
застроена площ от 49 (четиридесет и девет) кв.м., етажност: 1 (един) –
етаж, конструкция – масивна, 10135.536.1027.6 (десет хиляди сто тридесет
и пет.петстотин тридесет и шест.хиляда двадесет и седем. шест) със
застроена площ от 24 (двадесет и четири) кв.м., етажност: 1 (един) етаж,
конструкция – масивна.

1365-4-1. 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. 6, ал. 4 и 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. №
РД18018626ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна предоставя на
Детска градина № 20 „Бриз“, със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, М-СТ „Свети Никола“ № 8, представлявана от Директор,
безвъзмездно за управление имот-публична общинска собственост,
находящ се в гр. Варна, Парк „Приморски парк – Салтанат“ № 81,
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.1027 (десет
хиляди сто тридесет и пет.петстотин тридесет и шест.хиляда двадесет и
седем), с площ 8 000 (осем хиляди) кв.м. и сгради с идентификатори, както
следва: 10135.536.1027.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.петстотин
тридесет и шест.хиляда двадесет и седем.едно) със застроена площ 155
(сто петдесет и пет) кв.м., етажност: 1 (един) етаж, конструкция –
полумасивна, 10135.536.1027.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.петстотин
тридесет и шест.хиляда двадесет и седем. две) със застроена площ 47
(четиридесет и седем) кв.м., етажност: 1 (един) етаж, конструкция –
масивна, 10135.536.1027.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.петстотин
тридесет и шест.хиляда двадесет и седем.три) със застроена площ 70
(седемдесет) кв.м., етажност: 1 (един) етаж, конструкция – масивна,
10135.536.1027.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.петстотин тридесет и
шест.хиляда двадесет и седем.четири) със застроена площ 44 (четиридесет
и четири) кв.м., етажност: 1 (един) етаж, конструкция – масивна,
10135.536.1027.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.петстотин тридесет и
шест.хиляда двадесет и седем.пет) със застроена площ 49 (четиридесет и
девет) кв.м., етажност: 1 (един) етаж, конструкция – масивна,
10135.536.1027.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.петстотин тридесет и
шест.хиляда двадесет и седем. шест) със застроена площ 24 (двадесет и
четири) кв.м., етажност: 1 (един) етаж, конструкция – масивна, предмет на
Акт за общинска собственост № 6818/27.02.2012 г. 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.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*

Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно допълване на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“
и вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление имоти,
находящи се в гр. Варна, ул. „Анри Барбюс“ № 63, в полза на „Областна
дирекция на Министерството на вътрешните работи – Варна“. ПК
„Собственост и стопанство“ дава положително становище.
Лидия МАРИНОВА
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.

1366-4. 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. № РД13029182ВН-008ВН/25.09.2018 г., 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 Закона за общинската
собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество“, с част от имот частна - общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Анри Барбюс“ № 63,
представляващ част от сграда с идентификатор 10135.3513.172.1 (десет
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.сто
седемдесет и две.едно), със застроена площ от 136 (сто тридесет и шест)
кв.м., етажност: двуетажна, предмет на Акт за общинска собственост №
7496/12.07.2013 г.
1366-4-1. 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. № РД13029182ВН008ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна предоставя на
„ОБЛАСТНА
ДИРЕКЦИЯ
НА
МИНИСТЕРСТВОТО
НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ – ВАРНА“, БУЛСТАТ 129009750, с адрес на
управление: гр. Варна, ул. „Цар Калоян“ № 2, безвъзмездно за управление
част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул.
„Анри Барбюс“ № 63, представляващ част от сграда с идентификатор
10135.3513.172.1(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и
тринадесет.сто седемдесет и две.едно) , със застроена площ от 136 (сто
тридесет и шест) кв.м., етажност: двуетажна, предмет на Акт за общинска

собственост № 7496/12.07.2013 г за срок от 5 (пет) години за разкриване на
приемна на полицейските инспектори при III – РПУ – Варна.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно допълване на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“
и вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление имоти,
находящи се в гр. Варна, Вилна зона, ул. „28-ма“, № 28, в полза на
Дирекция „Образование и младежки дейности“. ПК „Собственост и
стопанство“ дава положително становище.
Лидия МАРИНОВА
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване.

1367-4. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал. 2, т. 2 и чл. 6, ал.1, ал.
2 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД18018624ВН/25.09.2018 г., Общински съвет –
Варна обявява за публична общинска собственост недвижим имот,
находящ се в гр. Варна, Вилна зона, ул. „28-ма“ № 28, представляващ
поземлен имот с идентификатор 10135.2564.1132 (десет хиляди сто
тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и четири.хиляда сто
тридесет и две), с площ от 4 969 (четири хиляди деветстотин шестдесет и
девет) кв.м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със
заповед № КД-14-03-3225/03.12.2012 г. на Началника на СГКК - Варна и
сгради с идентификатори 10135.2564.1132.1 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин шестдесет и четири.хиляда сто тридесет и
две.едно) със застроена площ от 348 (триста четиридесет и осем) кв.м.,
етажност: 3 (три) етажа, предназначение: сграда за образование,
10135.2564.1132.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
шестдесет и четири.хиляда сто тридесет и две.две) със застроена площ от
427 (четиристотин двадесет и седем) кв.м., етажност: 2 (два) етажа,
предназначение: сграда за образование и 10135.2564.1132.3 (десет хиляди
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и четири.хиляда сто

тридесет и две.три) със застроена площ от 186 (сто осемдесет и шест) кв.м.,
етажност: 1 (един) етаж, предназначение: сграда за образование.
1367-4-1. 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. № РД18018624ВН/25.09.2018 г., 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 Закона за общинската
собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество“, с имот общинска собственост,
находящ се в гр. Варна, Вилна зона, ул. „28-ма“ № 28, представляващ
поземлен имот с идентификатор 10135.2564.1132 (десет хиляди сто
тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и четири.хиляда сто
тридесет и две), с площ от 4 969 (четири хиляди деветстотин шестдесет и
девет) кв.м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със
заповед № КД-14-03-3225/03.12.2012 г. на Началника на СГКК - Варна и
сгради с идентификатори 10135.2564.1132.1 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин шестдесет и четири.хиляда сто тридесет и
две.едно) със застроена площ от 348 (триста четиридесет и осем) кв.м.,
етажност: 3 (три) етажа, предназначение: сграда за образование,
10135.2564.1132.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
шестдесет и четири.хиляда сто тридесет и две.две) със застроена площ от
427 (четиристотин двадесет и седем) кв.м., етажност: 2 (два) етажа,
предназначение: сграда за образование и 10135.2564.1132.3 (десет хиляди
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и четири.хиляда сто
тридесет и две.три) със застроена площ от 186 (сто осемдесет и шест) кв.м.,
етажност: 1 (един) етаж, предназначение: сграда за образование.
1367-4-2. 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.
№
РД18018624ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна предоставя на
Дирекция „ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“ при
Община Варна, представлявана от Директор, безвъзмездно за
управление имот общинска собственост, находящ се в гр. Варна, Вилна
зона, ул. „28-ма“ № 28, представляващ поземлен имот с идентификатор
10135.2564.1132 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин

шестдесет и четири.хиляда сто тридесет и две), с площ от 4 969 (четири
хиляди деветстотин шестдесет и девет) кв.м. по Кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на
ИД на АГКК, изменени със заповед № КД-14-03-3225/03.12.2012 г. на
Началника на СГКК – Варна и сгради с идентификатори
10135.2564.1132.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
шестдесет и четири.хиляда сто тридесет и две.едно) със застроена площ от
348 (триста четиридесет и осем) кв.м., етажност: 3 (три) етажа,
предназначение: сграда за образование, 10135.2564.1132.2 (десет хиляди
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и четири.хиляда сто
тридесет и две.две) със застроена площ от 427 (четиристотин двадесет и
седем) кв.м., етажност: 2 (два) етажа, предназначение: сграда за
образование и 10135.2564.1132.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин шестдесет и четири.хиляда сто тридесет и две.три) със
застроена площ от 186 (сто осемдесет и шест) кв.м., етажност: 1 (един)
етаж, предназначение: сграда за образование 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.
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 12, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно допълване на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г.“,
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за продажба на
недвижими имоти на собственици на законно построени сгради, находящи
се в гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров" № 10. ПК „Собственост и
стопанство“ дава положително становище.
Лидия МАРИНОВА
Мнения и съображения? Не виждам заявки. Режим на гласуване.

1368-4. 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. №АУ049409ВН-003ВН/02.08.2018 г., Общински съвет – Варна
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с общински
имоти през 2018 година“ като към Раздел 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 по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС и НРПУРОИ - без търг или конкурс“
добавя следния имот: недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ № 10,
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3516.33 (десет
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.тридесет и
три), целият с площ от 183 (сто осемдесет и три) кв.м. по кадастралната
карта и кадастралните регистри на район „Младост“, одобрени със заповед
№РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, при граници на имота: ПИ
10135.3516.35, ПИ 10135.3516.36, ПИ 10135.3516.21, ПИ 10135.3516.38,
ПИ 10135.3516.34, ПИ 10135.3516.24, ПИ 10135.3516.23, ПИ10135.3516.32.
1368-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. №АУ049409ВН-003ВН/02.08.2018 г., Общински съвет – Варна
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на имоти, с
която е определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на
89 100 (осемдесет и девет хиляди и сто) лева, без включен ДДС, при
пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на 486,89 лв. (четиристотин осемдесет
и шест лева и осемдесет и девет стотинки), без включен ДДС и взема
решение за продажба на имота на собственика на законно построена върху
него сграда Калоян Митков Митев.
За гореописания имот има съставен Акт за общинска собственост №
8181/19.02.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно допълване на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г.“,
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за продажба на
недвижими имоти на собственици на законно построени сгради, находящи
се в гр. Варна, ул. „Добри Христов“ № 32. ПК „Собственост и стопанство“
дава положително становище.
Лидия МАРИНОВА
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.

1369-4. 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. № АУ003149ВН-017ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 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 10135.2575.84
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и
пет.осемдесет и четири), целият с площ от 727 (седемстотин двадесет и
седем) кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Добри Христов“ № 32, Акт за
общинска собственост № 9875/2018 г.
1369-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от
Закона за общинската собственост, чл. 32 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ003149ВН017ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка,
изготвена от независим оценител на имоти, с която е определена пазарна
стойност на гореописания имот в размер на 50 300 (петдесет хиляди и
триста) лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на
69 (шестдесет и девет) лева, без включен ДДС и решава да се извърши
продажба на имота на собствениците на законно построена върху него
сграда Параскева Панайотова Костадинова и Деспа Панайотова
Костадинова при равни квоти.
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост №9875/30.05.2018г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 13, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следващата точка относно допълване на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г.“,
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за продажба на
недвижими имоти на собственици на законно построени сгради, находящи
се в гр. Варна, ул. „Младежка“ № 16. ПК „Собственост и стопанство“ дава
положително становище.

Лидия МАРИНОВА
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.

1370-4. 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 общински имоти през 2018 година“ и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. №АУ095009ВН021ВН/02.08.2018 г., 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, а
именно продажба на поземлен имот с идентификатор 10135.3515.292
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.двеста
деветдесет и две), целият с площ 158 (сто петдесет и осем) кв.м. по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, находящ се в
гр. Варна, ул. „Младежка“ № 16, предмет на Акт за частна общинска
собственост № 9501/07.06.2017 г. и Акт № 1 за поправка от 15.05.2018 г.,
при граници на имота: ПИ 10135.3515.298, ПИ 10135.3515.291, ПИ
10135.3515.276, ПИ 10135.3515.275, ПИ 10135.3515.293, , в размер на 24
080 (двадесет и четири хиляди и осемдесет) лева, без включен ДДС, при
пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на 152,41 лв. (сто петдесет и два лева
и четиридесет и една стотинки), без включен ДДС, и взема решение за
продажба на имота на собствениците на законно построена върху него
сграда Димитър Тодоров Панков, Йордан Димитров Манавски и Миглена
Димитрова Пенчева при равни квоти за всеки един от тримата заявители.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 13, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно отмяна на решения на Общински съвет –
Варна № 815-10-1(20)/26, 27.07.2017 г. ПК „Собственост и стопанство“
дава положително становище.
Лидия МАРИНОВА
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.

1371-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 55, ал 4 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД18013707ВН/05.07.2018 г., Общински съвет – Варна отменя свое
решение № 815-10-1(20)/ 26, 27.07.2017 г., с което е открита процедура за
провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
имот – частна общинска собственост, представляващ „Магазин № 2“,
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3516.174.12.2 (десет
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.сто
седемдесет и четири.дванадесет.две), разположен на ул. „Андрей
Сахаров“ № 1, целият с площ от 7,01 (седем цяло и една стотни) кв.м.,
предмет на Акт за частна общинска собственост № 8698/15.10.2015 г., за
срок от 5 (пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно отмяна на решения на Общински съвет –
Варна № 816-10-1(20)/26, 27.07.2017 г. ПК „Собственост и стопанство“
дава положително становище.
Лидия МАРИНОВА
Мнения и съображения? Въпроси? Няма. Режим на гласуване.

1372-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 55, ал 4 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД18013702ВН/05.07.2018 г., Общински съвет – Варна отменя свое
решение № 816-10-1(20)/26, 27.07.2017 г., с което е открита процедура за
провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
имот – частна общинска собственост, представляващ „Магазин № 3“,
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3516.174.12.3 (десет
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.сто
седемдесет и четири.дванадесет.три), разположен на ул. „Андрей
Сахаров“ № 1, целият с площ от 7,82 (седем цяло и осемдесет и две

стотни) кв.м., предмет на Акт за частна общинска собственост №
8700/15.10.2015 г., за срок от 5 (пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно отмяна на решения на Общински съвет –
Варна № 817-10-1(20)/26, 27.07.2017 г. ПК „Собственост и стопанство“
дава положително становище.
Лидия МАРИНОВА
Съображения, мнения, въпроси? Не виждам. Режим на гласуване.

1373-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 55, ал 4 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД18013704ВН/05.07.2018 г., Общински съвет – Варна отменя свое
решение № 817-10-1(20)/26, 27.07.2017 г., с което е открита процедура за
провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
имот – частна общинска собственост, представляващ „Магазин № 4“,
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3516.174.12.4 (десет
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.сто
седемдесет и четири.дванадесет.четири), разположен на ул. „Андрей
Сахаров“ № 1, целият с площ от 7,82 (седем цяло и осемдесет и две
стотни) кв.м., предмет на Акт за частна общинска собственост №
8701/15.10.2015 г., за срок от 5 (пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 13, предложението се приема.*
За протокола: Мартин Андонов – „за“.

Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно промяна на адрес на управление на
„Обреди“ ЕООД. ПК „Собственост и стопанство“ дава положително
становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване.

1374-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 1 от
Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за упражняване на
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на
търговските дружества и по предложение на Тодор Балабанов –
Председател на Общински съвет – Варна с рег. № ОС18000377ВН001ВН/11.07.2018 г., Общински съвет – Варна:
1. Взема решение да се извърши промяна на адреса на управление
на „Обреди“ ЕООД, ЕИК 813106564, от гр. Варна, ул. „Крали Марко“ № 3
на гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ № 1;
2. Променя учредителния акт на „Обреди“ ЕООД, ЕИК 813106564
като в Глава I, чл. 2 – седалище и адрес на управление – „гр. Варна, ул.
„Крали Марко“ № 3“, се заменя с „гр. Варна, ул. Акад. Андрей Сахаров“ №
1“;
3. Общински съвет – Варна възлага на управителя на дружеството да
заяви за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията
подлежащите на вписване промени в обстоятелствата, съобразно взетите
решения.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
За протокола: Григор Григоров – „за“.
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно даване на съгласие на „Медицински център
за рехабилитация и спортна медицина I“ ЕООД за предоставяне на
безвъзмездно право на ползване върху МПС, собственост на дружеството в
полза на ОП „Комплекс за детско хранене“. ПК „Собственост и
стопанство“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не виждам мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване.

1375-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 5 и чл.17А, ал. 1, т. 3 от
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет
– Варна в качеството си едноличен собственик на капитала на
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І –
Варна“ ЕООД, ЕИК 000090161, дава съгласие за предоставяне на
безвъзмездно право на ползване на ОП „Комплекс за детско хранене“,
БУЛСТАТ 0000934421664, представлявано от Даниела Колева –
управител, върху следното МПС, собственост на дружеството: Лек
автомобил, марка Киа, модел Рио, рег. № В3162КМ, двигател №
G4ED5H329071, рама № KNEDE223266086362, цвят: червен металик, за
срок от 10 (десет) години.
Общински съвет – Варна възлага на представляващия дружеството
да сключи договор за предоставеното право на ползване върху описания
по-горе автомобил и да осъществи всички действия, необходими за
правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно изменение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община Варна, ПК „Собственост и стопанство“ дава положително
становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате ли мнения и съображения по точката? Не виждам. Режим на
гласуване.

1376-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД17022741ВН/21.11.2017 г., Общински съвет – Варна приема
изменение в Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 112510(23)/18.09.2013 г. на Общински съвет – Варна, както следва:
В Глава Четвърта, Раздел III „Разпореждане с нежилищни имотичастна общинска собственост чрез продажба, замяна, дарение и делба“, чл.
32, ал. 1 текстът: „Продажбата на поземлен имот – частна общинска
собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се

извършва от кмета на Община Варна без търг или конкурс.“ се изменя:
„Продажбата на поземлен имот – частна общинска собственост на
собственик на законно построена върху нея сграда, се извършва от кмета
на общината без търг или конкурс, по пазарни цени, въз основа на Решение
на Общински съвет – Варна и при условие, че за общинската земя е
отреден УПИ с предвиждане, съответстващо на учреденото и реализирано
право на строеж.“
Създават се изцяло нови:
ал. 3. Собствениците на жилища и други самостоятелни обекти в
сграда, за която има отреден УПИ с предвиждане, съответстващо на
учреденото и реализирано право на строеж, придобили идеални части от
правото на строеж върху общинска земя, могат да подадат заявления до
кмета на Община Варна за придобиване на идеални части от правото на
собственост върху земята, съответстваща на правото на строеж;
ал. 4. При наличие на градоустройствена възможност от поземления
имот в който е изградена сграда да се обособи втори самостоятелен
урегулиран поземлен имот, кметът на общината може да откаже да
извърши продажба на имота по реда на ал. 1;
ал. 5. Продажба не може да бъде извършвана в случаите, когато
сградата е построена в урегулиран поземлен имот с предназначение –
комплексно застрояване;
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно приемане на Наредба за привличане и
насърчаване на инвестиции с общинско значение в Община Варна и ред за
издаване на сертификат за инвестиция клас „В“, ПК „Собственост и
стопанство“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване.

1377-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал. 3 от
Административно-процесуалния кодекс и чл. 22з, ал. 1 от Закона за
насърчаване на инвестициите и по предложение на кмета на Община Варна
с рег. № РД18005874ВН-005ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна
приема „Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с
общинско значение в Община Варна и ред за издаване на сертификат
за инвестиция клас В“, съгласно приложение.

Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 12, предложението се приема.*
За протокола: Николай Няголов – „за“.
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно одобряване на застраховател на имущество
на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД, ПК „Собственост
и стопанство“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване.

1378-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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 Проф.д-р Емил
Ковачев, д.м.н – управител на „Специализирана болница по акушерство
и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ –
Варна” ЕООД с рег. № РД18015657ВН/03.08.2018 г., Общински съвет –
Варна одобрява избрания от дружеството застраховател – „ДЗИ - Общо
застраховане“ ЕАД, и дава съгласие за сключване на договор за
застраховка на имуществото на дружеството.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
За протокола: Григор Григоров – „за“.
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно предоставяне на безвъзмездно право на
ползване върху движима вещ общинска собственост – подводница „Слава“
в полза на „ИНХОМ“ ООД, ЕИК 813129266, ПК „Собственост и
стопанство“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Г-н Гуцанов.
Борислав ГУЦАНОВ
Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник
кмет, уважаеми колеги, естествено, че аз ще подкрепя предложението, най-

малкото, което е като член на съюза на подводничарите в Република
България. Само че, това което правим е абсурдно. Поздравявам г-н Данчо
Калчев като управител на фирма „ИНХОМ“ затова, че ще направи
подводница „Слава“ музей. Само че, как е възможно частната фирма да
направи музей, а Община Варна в продължение на вече толкова години, да
е собственик на подводница „Слава“ и ние да не можем да направим
музей? Извинявайте, но ръководството на общината не осъзнава ли, че
това има огромно значение? Първо за възпитанието на подрастващи
поколения, второ за запазване на военноморската слава, трето за
привличане на друг тип туристи и за атракция на града ни. Докато в
момента подводницата, дай боже това да се случи, ще бъде изкарана с
тапел в Белослав. Според вас колко хора ще могат да отидат да видят
атракцията? И нормално ли е, пак казвам, общината с всичките си
възможности и финансови средства да не може да го направи този музей, а
частната фирма да може да го направи? Извинявайте, но това е абсурд. Не
искам да употребявам други епитети за какво иде реч и как бих нарекъл
това, което се случва в момента. Така че, от една страна много добре, че
някой се наема да го направи това и да се съхрани подводницата; от друга
страна нямам думи, затова което общината извърши през всичките тези
години с подводница „Слава“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Тезата Ви беше изказана и на комисия, доколкото си спомням. Г-жо
Гърдева.
Марица ГЪРДЕВА
Аз приветствам инициативата по отношение на превръщането на
подводница „Слава“ в музей. Много време търсихме решение на този
въпрос. Не мога да се съглася с това, че е абсурдно, че една частна фирма
може да го направи, а общината не го е направила, поради простата
причина, че този град, разбира се, както и в едно семейство има
приоритети. И след като предишни управления заварихме града в
състояние, в което приличаше на… улиците му на надупчено швейцарско
сирене, приоритетите бяха насочени към изграждане на инфраструктурата
на града. Аз в този ред на мисли, господа и дами общински съветници,
имам едно предложение. Нека да помолим фоторепортерите на Варна да
предоставят на Общински съвет фотографии от това как е изглеждала
Варна преди кмета Иван Портних и този Общински съвет да поеме
управлението и да можем да закачим тези фотографии ей тук по стените на
Пленарна зала, за да се вижда какъв е бил града и да си спомняме, защото
ние много бързо свикваме с хубавото. Нееднократно от тази трибуна,
когато сме гледали бюджета е имало предложения – дайте да дадем едни
500 хиляди за подводницата. Е, и какво? Първо, всички прекрасно знаем,

че това нямаше да реши въпроса с превръщането на „Слава“ в музей.
Второ, нямаше никаква ясна мисъл как ще се случи това – да има
предоставен проект, да бъде нещо реално като предложение. Хубаво е, че
има частна инициатива в тази посока. Белослав не е на другия край на
България. Белослав е на езерото. Белослав е част от област Варна.
Хубавото е, че ще може да се превърне, дай Боже да стане, в атракцион и
да се реши въпросът с подводница „Слава“. Но без да се вменява, че
общината не е взела решение по темата. Може би, ако изчакаме с годините
да оправим всичко, което беше сътворено от предишни управления, да
превърнем града в европейски град, тогава можеше общината да отдели
средства и за подводницата. Сега това е решението. Не приемам реплики и
дуплики от хора, които са участвали в предишни управления и са
помогнали да се сътвори това, което днес ние се мъчим да оправим.
Благодаря ви, колеги.
Тодор БАЛАБАНОВ
Реплика на г-н Гуцанов.
Борислав ГУЦАНОВ
Г-жо Гърдева, политическа партия ГЕРБ управлява Варна от
31.03.2010 г. И престанете с тази мантра да се оправдавате с предходни
управляващи. Разбирам, че това е лайт мотив на вашата партия, но в
Общинския съвет много рядко аз съм си позволявал да политизирам
какъвто и да е коментар или разговор. Докато Вашата теза е била винаги
тази. Освен това, вижте колко струва булевард „Левски“ – пробивът. Колко
милиона? И дали наистина има цена някъде в Европа за 3,1 км, тя да отива
– вижте за колко милиона става въпрос. Нали сте го смятали? Близо 30
млн. на километър! Нали сте наясно с това? Без обезщетението на хората,
колега. И както виждате, сме достатъчно добронамерени да не го
коментираме това постоянно, с изключение, когато се направят подобни
изказвания. На следващо място, вижте какви са били бюджетите преди 20
години, преди 10 години и какви са в момента. За швейцарското сирене. И
на следващо място, говорихме за подводница „Слава“, където вижте
Вашите изказвания за това как сте прехвърлили, че Съюзът на
подводничарите щял да направи подводница „Слава“ и че имало
международни проекти и неща, които нямаше нищо общо с истината. И
тогава не станах да Ви опонирам, защото най-важното беше подводница
„Слава“ да стане музей. Но с това, което правите – прекалявате. И аз
наистина смятам, че подводницата трябваше да бъде тук във Варна. И
смятам, че общината имаше силите това да се случи. И много повече хора
щяха да я видят тук. И варненци, и българи, и чужденци. И пак казвам, да
ще го подкрепим и ще гласуваме „за“, защото все пак е някакво решение

на темата. Но моля Ви, когато нещо не е станало както трябва, приемете го
някой път. По-достойно е, отколкото това, което се случва в момента.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н Гуцанов. И към двама ви, включително и Марица
Гърдева, нали, нека не политизираме въпроса и нека си караме по темата,
по същество с подводницата. И към двамата е отправена забележката.
Отидохме не знам къде. Затова правя забележка и към двамата.
Заповядайте.
Марица ГЪРДЕВА
Не излизам от темата. Говоря за подводницата. Да, и
инвестиционното намерение в момента, всъщност идеята на фирмата е да
го направят по международен проект. Съюзът на подводничарите също
имаха възможности да кандидатстват по проекти. Тук идеята е отново за
кандидатстване по проект. Така, че аз не съм правила излишни внушения.
Така е. И хората точно така смятат да действат. А колкото до останалото,
ще си запазя за по-късно.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Костадинов, имаше последно заявка, след което…
Костадин КОСТАДИНОВ
Благодаря Ви, г-н председател. На 4 юли тази година, поставих
въпроса за бъдещето на подводницата, след като бях на място в
поделението, където се съхранява тя в момента и видях, че общо-взето
състоянието й е изключително трагично. От 2011 г. досега тя е там и
поради това, че не се поддържа, на практика започва да се руши. Тогава
поставих въпроса пред общината. Разбира се, общината ми отговори бързо
и в срок – само за три месеца. Отговорът го получих сега, преди малко, в
който на практика ми изброяват, това което са предприели досега. Общо
взето разговори, разговори, разговори и едно изречение, което много ме
впечатли: „Стана ясно, че оставянето на подводницата на вода и
превръщането й в музей е трудно реализируемо, поради необходимост от
сериозен финансов ресурс, който не може да бъде осигурен от община
Варна.“ Тук е моментът да споделя, че на територията на Варненска област
има два изключително успешни частни музея, които дават пример за това
как може да се печели от изграждането на такива музеи. Единият е на
територията на града – ретро-музей, който се намира в Мол Варна…Гранд
мол, който всички вие знаете, може би сте и посещавали. Музеят отдавна
вече изплати първоначалната си инвестиция и в момента печели, давайки
пример за това как може да се развива такава дейност и да се печели от
нея, така както между другото печелят и абсолютно всички музеи в

Европа. На следващо място, на територията на община Ветрино, в Неофит
Рилски се изгражда най-големият исторически парк в Европа. Първият
етап в момента е вече на приключване. Догодина, на 1 май трябва да се
открие. Първоначалният етап на инвестицията е 10 млн. евро, като бизнес
планът на исторически парк е за пълна възвращаемост на инвестицията в
рамките на 5 години и след това вече започва да печели, като
междувременно ще се развива още и още. Тоест на територията на
Варненска област ще се случи нещо, което го няма в европейски мащаб. И
сега тук е големият въпрос. Как може частни фирми и инвеститори да
вършат нещо, което принципно би следвало да бъде роля на държавата,
защото според Закона за културното наследство предимство в
изпълнението на дейности по опазване на културното наследство движимо и недвижимо на България, има държавата и съответно общините.
Как може държавата и общините, в случая говорим за община Варна,
хайде, да не могат да намерят финансов ресурс, а частни фирми…, аз
между другото не знаех тази фирма, която в момента иска да вземе
подводницата – шапка свалям на хората, те съм абсолютно сигурен, че те
ще докажат, че пари могат да се намерят и след това ще печелят от
изграждането на този музей, в което няма нищо лошо. И е хубаво да стане
така. За мен обаче, като варненец е унизително, когато чета подобни неща.
Защото хората, които управляват нашия град трябва да имат визия за
развитието на града за следващите 10-15-20 години. Защото да пълним
дупки по улиците е нещо, което е регулярна дейност. Да се оправят
огънати мантинели е регулярна дейност. Така както всеки един от нас ходи
на работа – сутрин става, отива и вечерта се прибира и не очаква да му
ръкопляскат за това. Аз между другото подкрепям, това което беше
споменато преди малко – да се сложат тука снимки. Имам архивни снимки
от периода на турското робство. Предлагам да ги сложим и след това да
сложим от периода 2010 г., откакто започна да управлява сегашната
партия, защото очевидно е, че между 1878 г. и 2010 г. във Варна нищо не
се е случило. Не е сериозно това. Просто не е сериозно. Хубаво е, че в
крайна сметка сагата с подводницата ще намери своето разрешение.
Очевидно е, че ще се гласува. Но пак повтарям, за нас като общински
съветници, би следвало в този момент да е изключително срамно това, че
една частна фирма намира сили, средства, възможности, визия, кураж, за
да направи нещо подобно, а общината, оперираща с двеста и не знам колко
милиона лева бюджет, увеличаващ се /тази година вече над 300 млн.,
заради строежа на булеварда/, не може да намери средства. Знаете тази
приказка – когато някой иска да свърши нещо, търси начини, когато не
иска да го свърши – търси оправдания. Аз получих една страница с
оправдания. Благодаря.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н Костадинов. Ще кажа само няколко неща, за да
стане ясно в крайна сметка. Да, ние всички ще подкрепим инициативата на
търговското дружество, което е от Белослав. Причината то да кандидатства
е възможността му… да кандидатства, да получи в управление
подводницата е възможността му да участва по норвежката програма и да
получи финансиране предвид факта, че разполага с възможности да
създава иновационни технологии. Това беше обяснението на инвеститора,
с който се срещнахме. Община Варна няма такава възможност. Не е вярно,
че към момента инвеститорът е успял да осигури средствата. Тепърва
инвеститорът ще кандидатства по програмата и не е 100 процента сигурно,
че средства ще бъдат отпуснати. Това е една възможност, която се отваря
за тях да кандидатстват, вече имат опит в това отношение, във връзка със
създаване на иновационни технологии и ще се възползват от нея. Но дали
ще има осигурено финансиране или не, към този момент не е ясно. И там
става въпрос за безвъзмездна финансова помощ. Иначе в допълнение за
частните музеи, ще кажа, че има и още един, на територията на Белослав,
който е на стъклото, който е създаден от същото това лице, което
кандидатства – да, да, по-малък е, разбира се, да. Това имах да кажа аз по
темата. Г-н Карбов има заявка. Заповядайте.
Костадин КОСТАДИНОВ
Само искам да добавя, в допълнение на това, което казахте, по
норвежката програма могат да кандидатстват и музеи. Тоест, казвам го,
защото аз като директор на Добричкия музей, съм кандидатствал и съм
печелил. Ако имаше желание, разговаряно е с Военноморския музей –
пише го в отговора, ако имаше желание между общината и държавата в
случай, защото Военноморския музей не е на подчинение на общината той е към Министерството на отбраната, можеше да се изработи работна
група, да се създаде работна група, каквато между другото е създадена, но
тя просто е излязла с едно предложение, което от там насетне не е
намерило своето развитие в общинската администрация, можеше да стане
и това. Защото по принцип, по норвежката програма 84 процента от
средствата отиват за институции, които са на бюджетна издръжка. Тоест,
това което остава за такива организации, даже аз в интерес на истината не
знаех, че може и частни фирми да кандидатстват, но в случая това, пак
казвам, е без значение. Въпросът е, че ако е можело да се случи – не се е
случило. Всичко останало са обяснения. Аз просто се надявам и стискам
палци в крайна сметка това да стане и тази сага да приключи, защото иначе
подводницата ще опре на пирса и просто ще стане на старо желязо.

Тодор БАЛАБАНОВ
Аз също се надявам и всички се надяваме – въпросът да получи…
проблемът да получи своето разрешение. Г-н Карбов, заповядайте.
Димитър КАРБОВ
Благодаря Ви, уважаеми г-н председател. Колеги, аз уважавам
вашето мнение, което изказахте преди малко по темата с подводницата. Но
най-важното е това, което в последното изречение каза г-н Костадинов, а
това е, че без значение дали е община Варна или някой друг, има
инициатива, която ще съхрани подводница „Слава“ и на практика това би
донесло до възможността един ден, тъй като ние я даваме за срок от 10
години, нали така беше?
Тодор БАЛАБАНОВ
Да.
Димитър КАРБОВ
Един ден, действително община Варна да има възможност да получи
тази подводница и да я сложи на видно място, така че да бъде превърната в
една от забележителностите на нашия град. Иначе, в противен случай, г-н
Гуцанов, знаете че подводницата можеше да стигне до най-печалната си
така участ, а тя да завърши на някой режещи, да бъде нарязана за старо
желязо. Това беше, благодаря. Ние от НФСБ ще подкрепим това
предложение. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н Карбов. Колеги, ако няма други изказвания – режим
на гласуване.
Ето, даже и на д-р Станев, трябваше да го кажете по-рано, че сме
кандидатствали … Кандидатствали сме по норвежката програма и не са ни
одобрили.

1379-4. 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, във връзка с писмо за инвестиционно намерение
рег. № ОС18000421ВН/05.07.2018 г. от „ИНХОМ“ ООД, Общински съвет –
Варна предоставя безвъзмездно право на ползване върху следната движима
вещ, собственост на Община Варна: подводница „Слава“, проект 633,
заводски номер 34, бордови номер 63, за срок от 10 /десет/ години, в полза
на „ИНХОМ“ ООД, ЕИК 813129266, представлявано от управителя Данко
Георгиев Калчев, като същата бъде ползвана като музей.

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване, както и
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението, като в договора се включи
клауза, по силата на която ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да извърши за
своя сметка всички необходими ремонтни работи за ползване на
подводницата като музей.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 1; въздържали се – 1;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
За протокола: Данаил Папазов - „за“, Кирил Георгиев - „за“, Христо
Боев - „за“
Юлияна БОЕВА
Така. Следваща точка относно даване на съгласие за изключване от
фонд „Ведомствен“ на имот, находящ се в гр. Варна, жк „Дружба“, бл. 17 и
предоставянето му за реализиране на Проект „Център за подкрепа на лица
с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, ПК
„Собственост и стопанство“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Ако няма режим на гласуване. А, г-н
Атанасов, извинявам се. Ако искате, ще дам след гласуването. Да, да,
режим на гласуване. Ще дам възможност сега.

1380-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД18018371ВН/19.09.2018 г., Общински съвет – Варна изключва
от фонд „Ведомствен“ – общински жилищен имот, находящ се в град
Варна, кв. „Аспарухово“, жк “Дружба“ бл. 17, вх. Б, ет. 1, ап. 11, със
застроена площ 102,36 кв.м. (сто и две цяло тридесет и шест стотни),
съгласно съставен Акт за частна общинска собственост № 9304/22.11.2016
г.
Гореописания недвижим имот с решение № 595-2(15)/30.01.2017 г.
на Общински съвет – Варна е прехвърлен от фонд „Настаняване на
наематели с установени жилищни нужди“ във фонд „Ведомствен“.
1380-4-1. 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 социалното подпомагане във връзка с чл. 36, ал. 5 от
Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и по

предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД18018371ВН/19.09.2018 г., Общински съвет – Варна допълва свое
Решение №1297-5(32)/28.06.2018 г. и дава съгласие – Апартамент № 11,
находящ се в град Варна, кв. „Аспарухово“, жк “Дружба“ бл. 17, вх. Б, ет.
1, със застроена площ 102,36 кв.м. (сто и две цяло тридесет и шест
стотни), предмет на Акт за частна общинска собственост №
9304/22.11.2016 г., да се предостави за реализиране на Проект „Център за
подкрепа на лица с увреждания, включително с множествени увреждания“,
по процедура BG05М9ОР001-2.008 „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.“, за времето на изпълнение на проекта и срок не по-малко от 6
(шест) 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.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 15, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Атанасов, заповядайте за уточнението, което искахте.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, даже на комисията го
изкоментирахме, че при приключването на този проект със същия
апартамент, той ще бъде предоставен пак по програма свързана със същите
дейности, доколкото знам от директора на Дирекцията, която бяха там.
Нали така беше? Това беше уточнението, че после, когато приключи, това
жилище ще бъде използвано по други проекти, свързани с …, тоест няма
да го връщаме обратно във фонда…
Тодор БАЛАБАНОВ
Да.
Христо АТАНАСОВ
… ще бъде свързано с предоставянето по други проекти, свързани …
Тодор БАЛАБАНОВ
…с хора с увреждания. Да.

Христо АТАНАСОВ
Добре, благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Заповядайте, г-жо Боева.
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно одобряване на пазарна оценка във връзка с
учредяване право на пристрояване върху имот, находящ се в гр. Варна, кв.
Виница, ул. „Ангел Главчев“ № 2. ПК „Собственост и стопанство“ дава
положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване.

1381-4. 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. № АУ096457ВН-018ВН/25.09.2018 г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на
недвижими имоти, във връзка с учредяване право на пристрояване върху
поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1206 (десет хиляди сто
тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.хиляда двеста и
шест), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна частна общинска собственост на пристройки към самостоятелни обекти в
сграда с идентификатори 10135.2575.1206.1.1 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.хиляда двеста и
шест.едно.едно) и 10135.2575.1206.1.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин седемдесет и пет.хиляда двеста и шест.едно.три), всяка
със застроена площ от 14,68 (четиринадесет цяло и шестдесет и осем
стотни ) кв.м. и застроена площ на сутерен от 13,50 (тринадесет цяло и
петдесет стотни) кв.м., в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, без включен
ДДС.
1381-4-1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 2 и ал. 4 от Закона
за общинската собственост, чл. 42, ал. 1 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 2018 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АУ096457ВН-018ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна реши кметът
на Община Варна да учреди на Мариана Димитрова Иванова право на

пристрояване на пристройки към самостоятелни обекти в сграда с
идентификатори 10135.2575.1206.1.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин седемдесет и пет.хиляда двеста и шест.едно.едно) и
10135.2575.1206.1.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
седемдесет и пет.хиляда двеста и шест.едно.три), всяка със застроена
площ от 14,68 (четиринадесет цяло и шестдесет и осем стотни ) кв.м. и
застроена площ на сутерен от 13,50 (тринадест цяло и петдесет стотни)
кв.м., върху недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в
гр. Варна, кв. Виница, ул. „Ангел Главчев“ № 2, представляващ
поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1206 (десет хиляди сто
тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.хиляда двеста и
шест) , по одобрената по т. I пазарна цена.
За поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1206 (десет хиляди
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.хиляда двеста и
шест), по кадастрална карта на град Варна, целият с площ от 707
(седемстотин и седем) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.2575.1207,
ПИ 10135.2575.1205, ПИ 10135.2575.1200, ПИ 10135.2575.946, е съставен
Акт за частна общинска собственост № 9524/07.06.2017г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 12, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно одобряване на пазарна оценка във връзка с
провеждане на публичен търг за продажба на имот – частна общинска
собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар. ПК „Собственост и
стопанство“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Режим на гласуване.

1382-4. 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. № РД18018622ВН/25.09.2018 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 недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в
Община Варна, село Каменар, представляващ УПИ V (пет)-общ., кв. 25

(двадесет и пет), с площ от 336 (триста тридесет и шест) кв.м., в размер на
8 480 лв. (осем хиляди четиристотин и осемдесет лева), без включен ДДС.
1382-4-1. 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, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД18018622ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна
общинска собственост, представляващ УПИ V (пет)-общ., кв. 25 (двадесет
и пет), с площ от 336 (триста тридесет и шест) кв.м., находящ се в Община
Варна, с. Каменар, при граници на имота: улица, улица, УПИ IV-406
(четири-четиристотин и шест), УПИ VI-407,408 (шест-четиристотин и
седем, четиристотин и осем).
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост
№9877/31.05.2018 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена 8 480 лв. (осем хиляди четиристотин и
осемдесет лева), без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 848 лв. (осемстотин четиридесет и осем 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 848
лв.(осемстотин четиридесет и осем 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. , 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.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 13, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно възлагане на кмета на Община Варна да
издаде разрешително за ползване на воден обект публична общинска
собственост – „Елпромско дере“ в участъка на пресичане от кабелните
линии в ПИ 10135.3514.293, район Владислав Варненчик, гр. Варна, ПК
„Собственост и стопанство“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не виждам мнения и съображения? Режим на гласуване.

1383-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1,
б. „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за водите и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № РД18018621ВН/25.09.2018 г., Общински
съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да издаде разрешително

за ползване на воден обект публична общинска собственост – „Елпромско
дере“ в участъка на пресичане от кабелните линии в ПИ с идентификатор
10135.3514.293 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и
четиринадесет.двеста деветдесет и три), район Владислав Варненчик, град
Варна с цел реализация на проект: „Изграждане на БКТП 1х 630kVA,
20/0,4kV (с монтаж на трансформатор 160kVA) в ПИ с идентификатор
10135.3514.293, по плана на ЗПЗ, район Владислав Варненчик, град Варна
и електрозахранването му с кабелни линии 20kV от стълб СРС, изв.
„Езерово“, град Варна“.
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 12, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно даване на съгласие за придобиване в
собственост на Община Варна на 100 % от акциите на „Централен
универсален магазин Варна“ АД, ПК „Собственост и стопанство“ дава
положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Очаквам вашите мнения и съображения, колеги. Господин Григоров.
След това господин Костадинов… излизате на трибуната…
Григор ГРИГОРОВ
Уважаеми колеги, вземам думата по повод на това предложение с
бележки относно състоятелността на направената оценка и направеното
предложение. В началото само ще отбележа, нали, че как се развива цялата
преписка между Община Варна и собствениците на „дупката“, така да
кажем. На 24.08. пристига… Община Варна изпраща писмо на
собствениците на „дупката“, на 28-ми те отговарят, на 31-ви същия месец
се сключва договор с оценители, на 21.09. имаме готова оценка и днес вече
минахме през комисия наскоро и днес вече разлежахме предложението, т.е.
горе-долу за по-малко от месец ние придвижваме един такъв грандиозен,
една такава грандиозна преписка, която накрая се увековечава с плащане
на 43 млн. от държавата, чрез Община Варна. Но това е така само за ваша
информация, защото чувам колеги тук, че по 3-4 месеца не получават
отговор на питания, а пък това нещо… всъщност Общината може да
работи много бързо, за което … това е много добре. По същество. Е, двете
минути не мога да ги спазя сега, ще ви помоля да бъдете толерантни. Няма
да има политически изказвания. По същество ще бъде всичко. Така.
Въпросното дружество е регистрирано с основен капитал 29 млн. лв.
приблизително, като 7,2 млн. от този капитал са стойността на дупката
плюс една сграда с обща ЗП около 250 квадрата и съответно 64% идеални

части от полагаемия се парцел. Останалите 21 млн. са апорт на
апартаменти в „Порт палас“ в комплекса „Слънчев ден“. Какво прави
впечатление от счетоводните баланси. От счетоводните баланси прави
впечатление няколко неща. Първо, през периода от създаването на
дружеството до ден днешен, апортираните имоти в „Порт палас“ са
продадени, чиято балансова стойност към момента на… и оценка към
момента на създаването на дружеството е 21 млн. лв. Срещу продажбата на
тези 21 млн. лв. … активи за 21 млн. лв. в баланса се отчита загуба от 19
млн. лв., което за мен като човек, който се занимава с бизнес и който е
имал среща и с данъчни и с други органи нали е една много сериозна
индикация за това да не би случайно в това дружество през периода да са
извършвани сделки не по пазарни цени, дали са плащани съответните
данъци, как са осчетоводявани и т.н., т.е. разглеждайки тази част от
баланса, аз си мисля, че е възможно, ако ние купим тези активи, ако купим
тези дялове, да се превърнем в един игнатиевски циганин, т.е. да бъде
правоприемник на едно дружество, което има, възможно е да има, данъчни
нарушения или някакви манипулации и ние като правоприемник след това
да носим тази отговорност. Това е едната страна на аспекта. Втората
страна на аспекта е, че въпросните… към настоящия момент единствените
активи на дружеството са в размер на 7 млн. и еди-колко си хиляди лева,
които са тези въпросните две: „дупката“ и съответно сградата. Тук прави
впечатление обаче, че сградата е апортирана в дружество „Порт палас“.
Ние, чрез покупката на акциите в ЦУМ-Варна, придобиваме акциите и на
„Порт палас“, които според оценката на оценителите са около 3,1 млн. лв.
срещу тези 3,1 млн. лв. акции, които ние придобиваме стои единствено
една дупка, една сграда с РЗП 250 кв.м. и около 120 кв.м. прилежащо й се
от парцела, т.е. ако направим една проста калкулация се оказва, че 250
кв.м. ЗП ние купуваме за около 12 000 лв. на кв.м. И тук ми е забележката
към оценителите, а може би и към възложителите, защо не е направен
същия анализ и на това дружество, защото дефакто чрез покупката на тези
акции ние ставаме собственици и на другото дружество. Така…, това е
общо-взето коментара ми по …, т.е. в момента, в който ние виждаме в
баланса земи и сгради за 7 млн. и еди-колко си пари, трябва да бъдем
сигурни, че това не отговаря на истината, защото имуществото, именно
тази сграда, е вече в друго дружество, дъщерно дружество. Това е по
въпроса за финансовото състояние на дружеството. Дружеството е
декапитализирано. Според Търговския закон когато собственият капитал
падне под основния капитал, основният капитал е 29 млн., а собственият
капитал към момента е 10 млн., това дружество е декапитализирано,
източено и т.н. и тоест ние да ставаме правоприемници на едно източено
дружество, декапитализирано, със съмнение за някакви машинации и
далавери през този период, е абсолютно неаргументирано. По отношение
частта на оценката, в която според договора, който е подписал г-н Пейчев

от името на кмета, с оценителите, те във въпросната оценка трябва да
предоставят скици на оценяваните имоти, както и снимков материал.
Такива документи в направената оценка отсъстват, поради което аз се чудя
нали… как точно те са оценили имота и ако имаха те предоставени тези
скици най-вероятно щяха да забележат следното нещо… Ама това не е
скица на имота…ами не е скица на имота, как ще е скица на имота.
Скицата се издава от кадастъра и изглежда по този начин, господин
Балабанов. Аз сега мога ли да правя… да правя ….ей така изглежда ккица
от кадастъра. Това не е скица от кадастъра. Така. Продължавам с
въпросните имоти. Въпросният имот, на който се твърди, че може да се
реализира инвестиционно намерение с обща квадратура 2915 кв.м., което е
съвкупност от 4 имота. Първият имот, най-големият около 2300 дка е
безспорно собственост на „ЦУМ-Варна“ АД. Вторият имот, който ще
коментирам в размер на 123 кв.м., е също безспорно… тук се позовавам
естествено на скици, които не са приложени към данъчната оценка, а са от
2013 г., но това са ми източниците, на които мога да базирам моите
заключения… така… също е безспорен. Отиваме на един имот, който се
казва … въпросният имот, на който е построена тази сграда, апортирана в
„Порт палас“, тя е с обща стойност 221 кв.м., от която „Търговски дом“
има 64% идеални части, т.е. този парцел е в съсобственост и ние когато
обособяваме, когато казваме, че ще построим върху 2900 квадрата едикакво си, със сигурност не трябва да включваме този парцел, защото
този… неговата стойност … тя е идеални части. Тя не е и реални части, т.е.
ние на тези реални части не можем да построим нещо конкретно, защото
не знаем къде се падат тези идеални части, тя е в съсобственост. Третият
парцел, който също е включен като собственост на АД-то е от 266 кв.м.
Съгласно скицата, чета нали, собственици – Алис Екенджиан - няма данни
за идеални части, „ЦУМ-Варна“АД – няма данни за идеални части и Сета
Диктариан, която притежава 58 идеални части от имота, което по-късно
„ЦУМ“АД купува тези идеални части от този собственик и практически от
предоставените документи става ясно, че върху този имот „ЦУМВарна“АД притежава 58% идеални части и нищо повече, т.е. хипотезата за
този имот в съсобственост е същата като хипотезата за предходния имот. И
тогава настъпва следващият въпрос. Следващият въпрос е следния, ако
ние…много Ви моля, това е съществено…сега извинявайте…
Тодор БАЛАБАНОВ
… 10 минути дадох…
Григор ГРИГОРОВ
… никой не си е направил труда да направи този анализ, моля Ви
изслушайте ме.

Тодор БАЛАБАНОВ
… този анализ можеше да го направите на комисия, когато няма
ограничения…
Григор ГРИГОРОВ
… ами как да го направя на комисия, когато…
Тодор БАЛАБАНОВ
… можеше да направите и процедура.
Григор ГРИГОРОВ
Искате ли да ме чуете?
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз Ви слушам от 10 мин. Всички Ви слушаме. Заповядайте.
Григор ГРИГОРОВ
Още малко…
Тодор БАЛАБАНОВ
Още една минутка, последно…
Григор ГРИГОРОВ
Още две минутки, може ли? Благодаря Ви. Така, което стигаме до
обоснованото заключение, че ние когато изчисляваме евентуално какво
може да се построи на това място, тези два имота, с неизяснена
собственост, които ние искаме да придобием, не би трябвало да бъдат
включени в направените изчисления. Така. Не на последно място искам да
отбележа и едно решение на общинския…. Когато въпросното дружество
моли да получи, да се направи нов ПУП, разработка във връзка с раз… и
т.н. и т.н., то пише в своята обяснителна заповед: „Планът на подземно
застрояване предвижда изграждането на подземен паркинг за около 50
коли, максимум“ и във връзка с това и във връзка с ПУР и план за
подземно застрояване Общински съвет - Варна през 2006 г., за да може да
се изпълни проекта по ЗУТ, той господин Бузев е тук и знае, че когато се
построи тоя билдинг отгоре, отдолу трябва да се осигури от съответните
подземни паркоместа, обаче според Общинския съвет тогава и според
експертите и всичко, нали, там не може да се построи такива паркоместа,
защото отдолу има разкопки и куп други неща, които аз не съм
компетентен да коментирам. И тогава, за да може да се реализира, да се
спази ЗУТ и за да може да се реализира проекта се разрешава, Общинският
съвет взема решение да се направят подземни паркинги, които не са в
обхвата на търговския дом, а са извън неговия обхват – в подземието,

пешеходната зона и т.н. и т.н. Т.е. когато правим отново ние тази оценка,
на която се позоваваме, ние трябва да имаме предвид, че всъщност
заложените 760 паркоместа, те не могат да се реализират в този обект, т.е.
за мен тази оценка е дълбоко опорочена. В нея, както преди малко
споменах, е заложено… се смята едни акции на стойност 3,1 млн. лв.
срещу, които стоят, пак ви казвам, 250 квадрата РЗП. И всички тези неща,
за да ги прецизираме и за да имаме усещането, че ние постъпваме
правилно и че всичко е законно и след това няма да имаме някакви
главоболия, било с данъчни, било с когото и да било и т.н., ви моля да
отложим тази точка, да направим един по-задълбочен правен анализ, ако
трябва да помолим данъчните да извършат една проверка, с която да видим
има ли някакви данъчни нарушения в дружеството и бихме ли били
отговорни, ако станем правоприемник на това дружество.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, господин Григоров. Изтече времето.
Григор ГРИГОРОВ
Моля да отложим точката и…
Тодор БАЛАБАНОВ
Давам думата на…. разбрах предложението, ще го подложа на
гласуване… Костадин Костадинов. И наистина моля, нека да влизаме във
времето, т.като…
Костадин КОСТАДИНОВ
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз ще започна от
това, че тази сделка определено трябва да се случи, защото това е
единственият начин да се затвори една огромна, грозна язва в центъра на
Варна, която стои там вече близо 40 години, повече от 35 години, и която
през годините е направено и невъзможното, за да не бъде затворена,
въпреки че е имало намерения в тази посока, още от 80-те години. Сега
обаче искам да споделя някои неща, които една част от тях колегата
Григоров каза, аз ще ги развия в друга посока, за която както спомена, не е
достатъчно компетентен. Цената на този имот безспорно е завишена и
според мен оценката е завишена повече от 14 пъти, може би 15 даже. Този
терен е натоварен с много тежък сервитут. Беше споменато преди малко за
археологическите разкопки. Една част от вас може би помнят, а други ако
не помнят могат да проверят, причината за спирането на този
изключително мащабен проект, в средата на 80-те години е откриването на
една огромна част от античния Одесос. Между другото, тогава не се е
знаело предварително къде горе-долу се падат стените на Одесос и точно
по тази причина е взето това решение, доста смело и безотговорно, както

се оказа в последствие и в резултат на това, буквално само няколко месеца
след началото на изкопните работи, целият строеж е спрян. Започват
археологически разкопки, които траят в продължение на 2 години.
Междувременно комунизмът пада и всичко приключва. Това, което всички
сме виждали, ако сте ходили там - знаете, че има една бетонна основа.
Тази основа всъщност е запечатала разкопките, които не са довършени. Да
си представим хипотетично, че утре имотът стане общинска собственост и
там започне нещо да се осъществява, каквото и да било. Без значение дали
говорим за сграда или за парк. Преди да се предприемат каквито и да било
действия трябва да се довършат разкопките. Така е по закон и той не може
да бъде заобиколен, още повече пък когато Общината е собственик.
Законът в този случай е много категоричен и изключително тежък. Тук
господин Бузев може да спомене, има такива случаи с хора, които в града
са имали инвестиции и в рамките на стария град и са попадали на
разкопки, между другото са попадали на не чак толкова ценни и важни
обекти. В случая говорим за един обект, който дълбочината на неговия
археологически пласт, на културните слоеве там е минимум 2 метра в
дълбочина, от това което в момента имаме, защото Варна е град с история,
която е от 560 г. пр.н.е., но преди това тук има и праисторически
поселения. Всеки знае за Варненския Некропол, но никой не знае къде се е
намирал - това е гробището на града тогава, образно казано или
поселището. Никой не знае обаче къде е самото селище и твърде вероятно
да е някъде там. Това са хипотези, разбира се. Те нямат как да бъдат
проверени докато не се довършат разкопките. Разкопките са скъпи,
изключително бавни, трудни, продължителни. Те не се случват в рамките
на ден, два, три. Знаете дори и на магистралите, когато попаднат на нещо и
там трябва да се работи по закон до три месеца, понякога се нарушават
сроковете, което е предизвиквало даже и съответно така протести и гняв
от страна на държавните ръководители, къде основателно, къде
неоснователно. В случая говорим, обаче за градска археология. Тя е
изключително тежка и трудна. Аз лично се съмнявам, че в един момент, в
който да кажем, хипотетично в рамките на 4-5 г. най-рано, защото толкова
ще се копае минимум и то ако се копае с екип от минимум 70-80 човека, аз
лично се съмнявам, че този обект след това ще може да бъде направен
каквото и да било друго, освен един чисто и просто археологически парк,
което би било прекрасно, между другото. За мен това трябва да стане там,
т.като в крайна сметка на практика това ще превърне Варна в един град,
такъв какъвто примерно да кажем е всеки един класически италиански
град с един хубав, стар, античен център, който ще ни превърне в много
сериозна и туристическа, и всяка още друга забележителност. Това вече е
предмет, който по-нататък ще се коментира, евентуално ако станат нещата.
Да се говори обаче за строеж на сгради е абсурдно там и съответно от там
насетне е оценката – 43 млн.лв. Това е пълен абсурд. В Балчик беше

открита преди около, не мога да се сетя колко точно, да кажем 10 години,
беше открита уникална сграда. Тази уникална сграда беше храмът на
Кибела. Уникалната сграда, колеги, е с размери 10 на 5 метра. Там спряха
строежа во веки веков, заради това малко нещо. Ние не знаем какво ще
открием там. Ако сте ходили долу знаете, че при разкопките една част от
камъните там бяха демонтирани. Стената е много добре запазена. В найвисоката си част е 3 метра, но тя продължава и надолу още в основи. Не се
знае какво ще се намери отдолу. Може да има храмове. Може да има други
градски съоръжения. Може да намерим гражданската базилика или иначе
казано общината на древния Одесос. Всичко може да се намери. И то
неща, които смело мога да кажа биха били уникални, защо просто не са
откривани такива. Все пак, пак повтарям, Одесос е един от най-старите
градове в България. И точно поради тази причина инвестиционни
намерения с такъв замах, размах, колегата Григоров достатъчно добре го
описа, а и аз мисля, че който е гледал документацията ги е видял, са меко
казано фантасмагории. Няма как да стане подобно нещо, освен ако не се
наруши закона. Има и такива примери, между другото, за нарушен закон,
когато беше открит амфитеатъра в София, една част, много малка част от
амфитеатъра, ако не се лъжа западната му трибуна, на гърба на бившия
партиен дом в София, когато обаче в мътните години на
посткомунистическото управление беше дадено едно разрешение, за което
после се водиха в продължение на около 20 г. дела, в крайна сметка се
получи така, че завършиха по един много неустановен начин, така или
иначе беше направен хотел и ако сега някой иска да види една част от
древния амфитеатър на Сердика може да влезе в хотела долу и да го види,
но това е нещо, което по принцип не се допуска и е забранено вече
категорично. Моето мнение е, че тази сделка, с това започнах и с това ще
приключа трябва да стане, безспорно, но в никакъв случай категорично не
и при тези цени. Това е пълен абсурд и граничи с престъпление.
Престъпление, за което между другото няма как да не останат несезирани
съответните органи в страната. Независимо дали някой общински съветник
или гражданин би се ангажирал или други хора, които не са от Варна,
защото тук мащабът на сделката надхвърля рамките на нашия град,
безспорно. И точно поради тази причина, подкрепям това, което беше
казано от Григор. Смятам, че трябва да се даде малко по-сериозен
разговор. Да се включат и хора, които са от съответната, да кажем,
археологическа, историческа гилдия, защото и тяхното мнение е много
важно в този случай. Аз съм сигурен, че е говорено с тях, но не видях поне
никъде, може и мой пропуск да е, не видях никъде в документацията нещо,
което да е коментирано от тях. Ако е така, моля да бъда уведомен. Ако не,
това е първото нещо, което трябва да се направи, защото когато говорим за
това и коментираме в тази зала подобни мащабни сделки без да се знае със
сигурност как точно и по какъв начин един много важен закон, какъвто е

Закона за културното наследство, регулира подобен тип отношения между
купувач и продавач, просто е проява на престъпно безотговорство и
нехайство. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Без, разбира се, квалификациите - всеки има право да си състави
мнение по въпроса и да прецени как да гласува. Други заявки за изказване?
Госпожо Гърдева, заповядайте. Ще искам да чуя и след това господин
Бузев, евентуално, ако е в залата… не виждам. По отношение на
възможността за застрояване, ама нека първо госпожа…
Марица ГЪРДЕВА
В контекста на преждеговорящия аз много се радвам за това, че
господин Костадинов така емоционално, то това му е и професията,
разясни колко ценни са археологическите находки, които ще излязат на
бял свят, ако там се направят разкопките за Варна и какви ползи могат да
имат за нашия град, и че ние трябва да поработим там много сериозно,
трябва да поработим… Че в контекста на тези мисли, аз пък много се
радвам, че оценителите не са взели това предвид да направят оценката,
колеги, защото тогава тези безценни археологии, които са там, щяха да
завишат много параметрите. За друго става дума, обаче. Сагата с
търговския дом не е от вчера. Не е от вчера, това е една дълго подготвена
преди години по… така… далавера. Направили са я. И както много неща,
които се случват и за които одеве говорех, сега трябва ние да решим. На
нас се пада тази чест. Тази язва в центъра на Варна от години, не само
загрозява града, но и поставя една такава дилема – ако собственикът
започне да строи, ще се разминем с наистина ценно историческо богатство.
Всеки гражданин на Варна иска да решим проблема с „дупката“. Не съм
съгласна с това, че независимите оценители, които са избрани от
Общинския съвет… нали… и с внушенията, че тук има някаква далавера.
Ние в момента даваме едно съгласие Община Варна да реши проблема с
„дупката“. От общинския бюджет ние няма да харчим средства за това.
Идеята е най-сетне да махнем платната един ден и в центъра на Варна
варненци да се чувстват наистина в една прекрасна градска среда, а не
утре, вдругиден там да израсте едно нещо, което никой от нас не знае
какво ще бъде. И с което никой от нас не е съгласен, нали така? Така че,
далеч съм от мисълта, че тази добре подготвена навремето далавера е
лесна за разрешаване, но пък ние можем да направим днес първата стъпка
към нейното решаване, защото не сме го подготвили ние. Не е лесно,
трудно е решението. Ще отнеме време. Търсят се варианти, но сега е
моментът с вота си да изразим желанието си за решаване на проблема. И
още един път казвам: слава Богу, средствата няма да са от общинския
бюджет. Така, че колеги, аз ви призовавам да подкрепим началото на

разрешаването на един много сериозен проблем за нашия град. И както
вече решихме няколко такива проблеми, да разрешим и този.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Няма други заявки за изказване. Последно давам
думата на госпожа Савова… А, доктор Станев, извинявам се. Ами то сега
излезе и на Костадин Костадинов заявка. Има ли? Реплика искате? Първо
давам думата на Костадин Костадинов за реплика? Реплика към кого? Към
госпожа Гърдева. Добре. Ама тя не Ви е споменавала, че да я репликирате.
Заповядайте, господин Костадинов.
Костадин КОСТАДИНОВ
Това, което искам да кажа само е да изясним – няма как да се строи
там това, което беше споменато, че един вид оценката щяла да бъде още
по-завишена заради археологическите находки. Напротив. Практиката
показва, че в случая в който инвеститор попадне на археологически
находки първата му работа е, ако може да се опита да ги зарине, да ги
засипе по някакъв начин. Така беше в Балчик и тогава стана скандал,
защото беше…
Тодор БАЛАБАНОВ
… Варна е засипана в централната част….
Костадин КОСТАДИНОВ
…. Точно така. Аз давам пример обаче, който намери национална
известност тогава. Това е първото нещо, което панически прави
инвеститорът. Второто нещо, което ако и това не може да свърши, такива
примери в страната има много, за съжаление през последните 30 години,
второто нещо, което прави е да продаде, да се отърве от имота, защото той
тогава цената му пада в пъти, на практика той става непродаваем и чак
третото нещо, което му остава, ако вече от немай къде, ако реши все пак
нещо да направи, защото хората у нас за съжаление не мислят, че от тези
неща може да се печели, аз не случайно преди малко дадох пример за това
как може да се печели и то се печели много добре, но ние още сме на
съвсем друг тип мислене по отношение на туризъм, атракции. За нас те са
съвсем друго естество – скара, бира и плаж, нищо повече. За съжаление,
обаче при нас това нещо го няма, така че ако разсъждаваме в тази посока,
която беше спомената от Гърдева, на практика цената става още по-ниска.
Това исках да уточня. Благодаря.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря за уточнението. Господин Григоров, реплика? Ама пак
реплика към вас има, затова господин Григоров, ама вие не сте го
споменали. Той ще бъде кратък…
Григор ГРИГОРОВ
Само искам да кажа две неща. Това, че ние… аз съм жител на град
Варна, но съм гражданин на РБ и това, че парите ще ги даде държавата…
тя е моята държава и няма значение дали е от бюджета на Община Варна
или е от националния бюджет. Това първо. Второто, което е, наистина до
този момент вие в тази подготвена далавера, имам предвид ГЕРБ, нямате
никакво отношение. Цялата драма е създадена от други хора и по друго
време. Но ако днес приемете това нещо, вие вече ще бъдете част от тази
далавера, защото вие ще я довършите и ще бъде финансирана цялата
история.
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Григоров, … Марица Гърдева, Янко Станев…
Марица ГЪРДЕВА
По първия въпрос на Костадин Костадинов. Много съжалявам, че
колегата Костадинов не разбра закачката, в това което казах. Там
археологията е безценна. Тя няма как да се оцени. Това исках да ви кажа и
понеже е безценна, затова се радвам, че не направено оценка на
археологията, защото тогава цената става наистина огромна, като стойност
и морална и ако се изчисли като приходи, които ще носи на общината,
само че… така… излезте малко от праволинейното. Колкото до
изказването на господин Григоров, аз помолих още на комисията като
бяхме, да се разграничим от всякакъв такъв тип внушения, защото
напоследък съм свидетел на хора, на политически сили… не визирам Вас,
за да не се засегнете, ами въобще така на всякакви обединения, които в
общественото съзнание се свързват с думичката корупция, как най-много
след това говорят ама вие сте корумпирани, ама вие сте не знам какви…
Значи, хайде да избягваме от подобни внушения, защото не е хубаво.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Доктор Станев. Последна заявка за изказване от страна на
съветници. Няма други в системата, освен ако доктор Станев не провокира
някой с изказването си.
Янко СТАНЕВ
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, за търговски дом
съм съден 3 пъти по 3 години, от хора, които в тази зала нарекох „крадци“.

Така че, ако някой иска, мога подробно да му разкажа всичко как се случи.
Три дела срещу мен по 3 години. Накрая намерих един документ, където
обезсилването на акциите на Община Варна, които бяха продадени на
външен човек, неакционер, вътрешен акционер – един от тези малките,
които прочетохте, е предложил 11,2 млн., а те бяха продадени за 1 млн.
Дал съм подробни показания във всички служби, които можеше да се
намерят в ония години и не знам защо нищо не беше направено и накрая
вие, т.е. тези, които бяха тогава, ме изпратиха на едно събрание на
акционерите където ме изхвърлиха, защото се оказа, че Община Варна има
нула дяла, с полиция. Приключвам с историята. Мога около час и половина
да говоря с апломб. Така че, знам всичко, но това не ми дава възможност
да мисля занапред. Единственото в днешното решение, което ме смущава е
голямата, високата цена и наистина се притеснявам, защото аз лично не
вярвам, че там ще строим нещо. Аз не искам да строим там нещо. Аз искам
там да направим, навремето гледах едни красиви работи с отгоре да
вървим, отдолу да гледаме разкопките; господин Костадинов каза около
3,5 метра, нали, надолу още стените, аз съм роден и израснал в тази среда,
там и всичко това ми е милно, никога не можех да си представя как ще
направим подземните паркинги за 750 места, защото те също отиват в
друга зона, където също има същите разкопки и въобще не ми беше ясно,
но аз ще подкрепя това предложение. Не виждам алтернатива. Ще го
подкрепя, защото искам това да стане собственост на Общината и да
направим археологическите разкопки и да направим, не мога да си го
представя, някакъв знак. С ясното съзнание, че пак някой може, както
преди 15 години, да търси отговорност. Лошото в случая е едно: този
въпрос трябваше да се дъвче няколко пъти, но аз си мисля, че бързаме само
по една причина, защото това сигурно е еднократно предложение. Тези,
които се занимаваме с бизнес, знаем какво означава това. Не се
притеснявам, че парите ще бъдат платени от моите данъци, защото аз не
плащам данъци в Община Варна, а ги плащам в националния бюджет. Не
се притеснявам от това, че тези средства ще бъдат платени на частен
инвеститор. Повече бих желал и това щяха да бъдат въпросите, ако
участвах в обсъжданията, какъв е проекта, който ще извършим реално и
който ще оправдае тази огромна инвестиция, с която си връщаме имота,
който ни беше откраднат. Нали това правим в момента? Възстановяваме си
един откраднат имот. Аз ще гласувам да си върна откраднатия имот.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви и се радвам, че… искам даже по-скоро ще се радвам,
ако направим същия дебат живот и здраве, ако се стигне до сделка и
съответно… Извинявам се, само да се изкажа и ще Ви дам … ще Ви дам
възможност. Видях ръката. Да. Ще се радвам да проведем даже и по-широк

дебат евентуално, ако се стигне до сделка. Заповядайте, господин Златев.
Това исках само да кажа. По отношение на бъдещето на терена.
Светлан ЗЛАТЕВ
Приветствам всичко, което каза Янко Станев. Присъединявам се към
неговите притеснения и т.като не сме обвързани, аз не случайно зададох на
комисията въпрос – обвързани ли сме с някакъв срок, аджеба? Никой не
можа да ми отговори адекватно. Имаме ли срок, в който трябва да вземем
подобен вид решение сега, при тези условия. Не случайно направих
предложение още при гласуването на самия дневен ред да се оттегли тази
точка, за да може спокойно, на спокойствие след направен нормален,
правен анализ, икономически анализ да видим аджеба какво ще правим от
тук насетне. Че всеки един варненец иска, аз също като варненец, роден
във Варна човек, това нещо да се превърне в нещо, което си му е ред и му
се пада, дето се казва, нали… за това, което говори и Косьо преди малко.
По никакъв начин не сме притиснати с тези срокове и това, че е
еднократно предложение, само с това не мога да се съглася с господин
Станев, като бизнесмен. Заради това ви моля, нека прегласуваме моето
предложение преди окончателно да вземем подобно решение. Затова
защото като гледам в социалните мрежи какво се случва, някои хора
очевидно онлайн следят нашето заседание, притеснявам се да не станем за
смях в очите на хората с тази висока цена. Това ме притеснява. Като
включа също и онова, което каза и Гришата, ние сме го и коментирали.
Тодор БАЛАБАНОВ
Неговото предложение беше същото.
Светлан ЗЛАТЕВ
Защо бързаме? От какво сме притиснати? Като отговорни варненци
трябва да вземем с чиста съвест подобен вид решение. Става въпрос за 43
млн., не става въпрос за 4300 лв., в крайна сметка. За какво бързаме?
Тодор БАЛАБАНОВ
В крайна сметка, пак казвам,…
Светлан ЗЛАТЕВ
Ако трябва и сълза ще пророня, разбираш ли… просто нека го
прегласуваме това мое предложение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз ще подложа на гласуване предложението на колегата Григоров.
То е идентично - да се отложи разглеждането на точката. Което направи

преди малко в изказването. Последно, госпожо Савова, кратичко изказване
моля.
Веселина САВОВА
Защо винаги ми го казвате кога аз по принцип гледам да съм
кратка…
Тодор БАЛАБАНОВ
Защото имате дар слово, което аз например нямам.
Веселина САВОВА
Благодаря. Ще бъда много кратка. Всичко, което се казва тук е
хубаво. Едно нещо пропусна да каже Янко Станев, че имаше в цялата сага
един момент, когато господин Гергов, който е започнал бизнеса си от
свинекомплекс, това само в скоба, в един момент той дори върна акциите
на Общината, т.е. в един момент той прави, прави каквото прави и накрая
ги даде. Да вземе и сега да върне имота, който както каза Янко, открадна.
Просто да го върне. Сега, въпросът е следния обаче, съвсем друга теза,
която може би ще ви даде отговор на въпроса защо се бърза. А се бърза по
следната причина: някои от вас между другото знаят, а пък аз имам от три
независими източника информация, но тук един човек, който много рядко
виждаме на заседания на Общинския съвет, нищо че е избран, но на
практика той би могъл да ни даде отговор на това дали са слухове или е
така. Радостта от присъствието на господин Папазов на заседание е
всеобща…
Тодор БАЛАБАНОВ
Госпожо Савова….
Веселина САВОВА
… зададох въпрос за търговски дом…
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще Ви прекъсна и ще ви отнема думата.
Веселина САВОВА
За търговски дом…. Защо? Защо ще задавам … въпроси…
Тодор БАЛАБАНОВ
Защото правите тук едни внушения…
Веселина САВОВА
Господин Папазов, въпросът ми е следния…

Тодор БАЛАБАНОВ
А, можеше да започнете с това…
Веселина САВОВА
Въпросът ми е следния. Имате ли информация като човек близък до
господин Доган и съответно до господин Пеевски…
Тодор БАЛАБАНОВ
Госпожо Савова, това е журналистически въпрос, който ще имате
възможност да си зададете след заседанието в случай, че господин Папазов
желае да Ви отговори… няма нищо общо с темата…, не ви губя времето.
Ако имате по същество, не да питате въпроси към конкретни общински
съветници… Госпожо Савова, помолете господин Папазов да Ви даде едно
обширно интервю. Той, съм сигурен, че ще откликне. Не правете
интервюто в залата.
Веселина САВОВА
… това, което се коментира….
Тодор БАЛАБАНОВ
Ама коментирате нероден Петко, госпожо Савова. Отнемам думата.
Това, което се коментира в жълти медии и т.н. Благодаря Ви. Отнемам
думата. Благодаря. Благодаря Ви. Отнемам думата. Благодаря. Не,
напротив удобно се чувствам, но господин Папазов понеже беше споменат,
иска да се изкаже. Ето, ще му зададете извън залата… тук не е място за
конкретни въпроси към съветници. Заповядайте, господин Папазов.
Данаил ПАПАЗОВ
Смаян съм от въпросите, които ми задавате, защото аз… не мога да
отговоря на тези въпроси. Разбира се, това какво правя в бизнеса си е
лично моя работа и не давам обяснения на когото и да било за каквото и да
било. За това нямам никаква информация. Нямам идея за какво става
въпрос. Лично мога да Ви кажа моето мнение. Аз смятам като Григор, че
цената е изключително висока, за мен, многократно завишена. Аз не мога
да си представя… не можах да сметна колко… 3 декара и нещо е общата…
да, 2,5 дка. – 42 млн. е нереална цена за мен, дори за центъра на Лондон,
така че какво може да се направи. При всички положения трябва да се
предупреди министерството на финансите, което ще вземе крайното
решение, че тази цена е просто невъзможно. Няма как тя да бъде платена,
дали било от Общината, дали било от държавата, защото в началото при
клетвата чухте в кого се кълнем. Парите са общи. Това е, което имам да
кажа. А пък на госпожа Савова, ако има въпроси лично към мен, ще й
отговоря.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Колеги, след широкия дебат, който проведохме,
подлагам първо на гласуване процедурното предложение, което беше и на
колегата Григоров, и на колегата Златев с идентично съдържание за
оттегляне на точката и разглеждането й отново на комисия. А, господин
Бузев, само по отношение на застрояването две думи да кажете и да
преминавам към гласуване. Да, благодаря, колега Костадинов.
Виктор БУЗЕВ
Господин председател, уважаеми господа общински съветници, аз в
момента ще говоря единствено и само по отношение на застрояването и
това възможности, това са хипотези, пак искам да кажа. Това не е моята
визия, това е документите, които действат на територията на РБ – ЗУТ и
нашия местен закон, Общия устройствен план на гр. Варна. Това, с което
искам да започна, е че има в момента действащ план, който е от преди
повече от 10 години, който е с конкретно отреждане за търговски дом.
Този план е в сила и в неговите параметри на застрояване коефициента на
интензивност е 4. Това, което в е момента действащо, след приемането на
ОУП през 2012 г., е зона Ц2, зона „стари градски център“, параметрите на
застрояване са плътност от 60% до 80%, коефициента на интензивност от
3,5 до 5. Нито защитавам цената, нито мога да се съглася с нея, лично аз.
Казвам, че оценката най-вероятно е правена с коефициента 4, който е към
действащия план. Възможностите са за още повече, а…
Тодор БАЛАБАНОВ
Дайте в конкретика. Какво би могло да се случи като сграда.
Виктор БУЗЕВ
Друго, което искам да кажа….
Тодор БАЛАБАНОВ
…защото голяма част от нас няма да разберат…плътност и т.н.
Какво може да се построи там…
Виктор БУЗЕВ
Т.като имотът се намира на 3 улици – бул.“Княз Борис“, „Шипка“ и
„Воден“, на всичкото отгоре по „Воден“ на границата на имота има стара
кооперация, която е подала калкан, което означава свързано застрояване,
който и да е може да се възползва от хипотезата на действащия ЗУТ, който
казва, че имот на 3 улици със свързано застрояване поне в един имот няма
ограничения в коефициента на интензивност, което на практика,…
Естествено, има други ограничения, част от тях колегите съвсем разумно
ги казаха, това е паркирането, това е отстояние от други сгради, засенчване

на жилищни помещения, но в крайна сметка има голям риск там да се
появи от частен инвеститор или какъвто и да е, фантазьор, да се появи една
аморфна форма, която да спазва всички малки ограниченийца по ъглите и
да се получи едно, в името на безкрайното застрояване, едно чудовище,
което няма да върши работа на никой и всъщност аз лично не бих приел.
Но пак казвам, това всичко са хипотези. Естествено, господин Костадинов
беше много ясен като каза, че там, т.като територията се намира в
архитектурно-исторически и археологически резерват “Одесос“, всяко
действие е със санкция на Министерството на културата. И в
заключение…, в смисъл, да, много ще е сложно, много ще е трудно, много
така…., но има инати, които аз съм засичал в своята практика, които
въпреки всички тези обструкции, и сложнотии, и трудности се борят да
постигнат някакви такива безобразия, защото тук се говореше за няколко
ценности. Ценността на парите и една друга ценност, която за съжаление
изчезна напоследък, а за мен тя е всъщност безценното на това място,
затова аз бих… Не коментирам цената, естествено, през цялото време. Аз
много бих желал тази дупка, т.нар. „дупка“-язва да стане собственост на
Община Варна, за да можете вие, общинските съветници, да контролирате
какво може да се случи там. Докато тя е в частни ръце, аз ви обрисувах
черния надвиснал облак над това място. Ако е в ръцете на Община Варна,
Общинският съвет ще може да се разпорежда какво да се случва… в
смисъл гражданството чрез общинския съвет, с тази за мен безценна
територия в града. Аз лично смятам, че безценността, която госпожа
Гърдева каза, това е именно нашата идентичност, културата и това
подрастващите поколения да знаят в кой град са се родили, в каква
държава живеят и достойно да заемат мястото си в света, което смятам
пък, че това е работа на всички родители, какъвто съм и аз. И ще спра до
тук, защото много се вълнувам. „Дупката“ е изключително ценна за
развитието на града. Пловдивчани имаха такава дупка в центъра и
направиха невероятно съоръжение, което има толкова принадена стойност
и ще има за в бъдеще, че никой не може да определи колко струва. А пък
туй един лев колко струва днес, колко струва утре, дали ще е йена, долар…
швейцарски… не знам какъв, няма никакво значение. Това са някакви
хартийки. За друга ценност говорим, която Варна трябва да се бори на
всяка цена да придобие. Благодаря ви за вниманието.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, господин Бузев. Подлагам на гласуване процедурното
предложение, систематизирано първо то колегата Григоров, след това от
колегата Златев, за оттегляне на точката и допълнителното й разглеждане.
Режим на гласуване.

Резултати от гласуването: за – 10; против – 3; въздържали се – 25;
отсъстващи – 13, предложението не се приема.*
За протокола: Григор Григоров – „за“.
Светлан ЗЛАТЕВ
От името на нашата група, искам 10 мин. Почивка.
Тодор БАЛАБАНОВ
В режим на гласуване…
Светлан ЗЛАТЕВ
След.
Тодор БАЛАБАНОВ
… след гласуването. Подлагам на гласуване предложението за… по
същество, което беше изчетено от…, което го имате…, относното, на което
беше изчетено от председателя на комисията. Основното предложение
гласуваме.

1384-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 185, ал. 2 от Търговския
закон и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД18018920ВН/28.09.2018 г., Общински съвет – Варна взема следните
решения:
1. Одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител,
имаща за обект определянето на пазарната стойност на 100 % от
собствения капитал на „Централен универсален магазин Варна“ АД, в
размер на 43 244 000 лв. при цена на една акция в размер на 1,50 лв. (един
лев и петдесет стотинки).
2. Възлага и упълномощава кмета на Община Варна да предприеме
всички действия за осигуряване на необходимите средства чрез отправяне
на искане за целево финансиране от държавния бюджет, в размер на
43 244 000 лв., съгласно одобрената пазарна оценка, необходими за
придобиване на 100 % от капитала на „Централен универсален магазин
Варна“ АД.
3. След получаване на целевото финансиране по т. 2 от настоящото
решение, Общински съвет – Варна упълномощава и възлага на кмета на
Община Варна да сключи договор за придобиване в собственост 100 % от
акциите на „Централен универсален магазин Варна“ АД с
представляващите „Пълдин Туринвест“ АД и „Централен универсален

магазин Варна“ АД лица, да подпише джиро, както и да извърши всички
други правни и фактически действия за придобиване на акциите.
4. Сключването на договор по т. 3 от настоящото решение ще се
осъществи само в случай, че бъдат предоставени средства от държавния
бюджет.
5. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
горните решения, тъй като от закъснението на изпълнението може да
последва значителна или трудно поправима вреда – с оглед защитата
интересите на Община Варна, която ще бъде едноличен собственик на
капитала на търговско дружество, в чиито активи е включен недвижим
имот с отреждане за „търговски дом“, с местонахождение УПИ I, кв. 39, по
плана на 8-ми микрорайон на град Варна.
Резултати от гласуването: за – 28; против – 8; въздържали се – 2;
отсъстващи – 13, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
10 минути почивка по предложение на… по искане на господин…
има поискана процедура, след това ще дам възможност за отрицателния
вот. Уважете желанието на колегата.
Колеги, във връзка с предложението на колегата Златев, постъпи
предложение на колегата Гърдева до 13:10 ч. почивка – обедна. Обявявам
обедна почивка до 13:10 ч.
/Общинските съветници ползваха обедна почивка за времето от
12:10 до13:10 ч./

Следобедно заседание – начало от 13:10 ч.
Присъстват 39 общински съветника, отсъстват:
Антон АПОСТОЛОВ
Антраник ШАКАРИЯН
Божидар ЧАПАРОВ
Данаил ПАПАЗОВ
Даниел НИКОЛОВ
Димитър КОЛЕВ
Добрин ИВАНОВ
Ивайло МИТКОВСКИ
Костадин КОСТАДИНОВ
Надя ГЕОРГИЕВА
Петър ЛИПЧЕВ
Чавдар ТРИФОНОВ

IV.
По точка втора от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Собственост и стопанство“ относно:
(1) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, одобряване на пазарна
оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху
имоти, находящи се в:
- гр. Варна, ул. „Ропотамо“ № 14.
- с. Каменар, Община Варна, ул. „Хан Аспарух“ № 9.
- гр. Варна, со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.5188.
- гр. Варна, кв. „Галата“, ПИ 10135.5510.926.
(2) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2018 г.“ и вземане на решение за
учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти, находящи се
в:
- гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24, ет. 8 в полза на Районна колегия
на български лекарски съюз – Варна.
- гр. Варна, ПЗ „Планова“ 119, сграда № 10, в полза на Дирекция
„Социални дейности“ за разкриване на Център за временно настаняване.
– гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7 в полза на Професионална
гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай
Хайтов".
(3) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, одобряване на пазарна
оценка във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17 от
ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имоти, находящи се в:
- гр. Варна, со „Манастирски рид, бялата чешма, Дъбравата“,
ПИ 10135.2517.9587.
- гр. Варна, со „Ален мак“, ПИ 10135.2515.3609 и ПИ
10135.2515.3610.
- гр. Варна, жк „Изгрев“, ПИ 10135.2552.1024.
- Община Варна, с. Звездица, со „Под село“, ПИ 30497.505.113 и
ПИ 30407.505.960.
(4) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“ и вземане на
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи се
в:
- гр. Варна, жк „Чайка“, в полза на Математическа гимназия „Д-р
Петър Берон“.
- гр. Варна, парк „Приморски парк – Салтанат“ № 81, в полза на
Детска градина № 20 „Бриз“.

- гр. Варна, ул. „Анри Барбюс“ № 63, в полза на „Областна
дирекция на Министерството на вътрешните работи – Варна“.
- гр. Варна, Вилна зона, ул. „28-ма“, №28, в полза на Дирекция
„Образование и младежки дейности“.
(5) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти - общинска собственост през 2018 г.“, одобряване на пазарна
оценка и вземане на решение за продажба на недвижими имоти на
собственици на законно построени сгради, находящи се в:
- гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров" №10.
- гр. Варна, ул. „Добри Христов“ № 32.
- гр. Варна, ул. „Младежка“ № 16.
(6) – отмяна на решения на Общински съвет – Варна:
- № 815-10-1/20/26,27.07.2017 г.
- № 816-10-1/20/26,27.07.2017 г.
- № 817-10-1/20/26,27.07.2017 г.
(7) – промяна на адрес на управление на „Обреди“ ЕООД.
(8) – даване на съгласие на „Медицински център за рехабилитация и
спортна медицина I“ ЕООД за предоставяне на безвъзмездно право на
ползване върху МПС, собственост на дружеството в полза на ОП
„Комплекс за детско хранене“.
(9) – изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община Варна.
(10) – приемане на Наредба за привличане и насърчаване на
инвестиции с общинско значение в Община Варна и ред за издаване на
сертификат за инвестиция клас „В“.
(11) – одобряване на застраховател на имуществото на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД.
(12) – предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху
движима вещ общинска собственост – подводница „Слава“ в полза на
„ИНХОМ“ ООД, ЕИК 813129266.
(13) – даване на съгласие за изключване от фонд „Ведомствен“ на
имот, находящ се в гр. Варна, жк „Дружба“, бл. 17 и предоставянето му за
реализиране на Проект „Център за подкрепа на лица с увреждания,
включително с тежки множествени увреждания“
(14) – одобряване на пазарна оценка във връзка с учредяване право
на пристрояване върху имот, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, ул.
„Ангел Главчев“ № 2.
(15) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост,
находящ се в Община Варна, с. Каменар.
(16) – възлагане на кмета на Община Варна да издаде разрешително
за ползване на воден обект публична общинска собственост – „Елпромско

дере“ в участъка на пресичане от кабелните линии в ПИ 10135.3514.293,
район Владислав Варненчик, гр. Варна.
(17) – даване на съгласие за придобиване в собственост на Община
Варна на 100 % от акциите на „Централен универсален магазин Варна“
АД.
(18) – поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1279-22(32)/28.06.2018 г. на Общински съвет – Варна.
(19) – поправка на решение № 990-9(22)30.11.2017 г.,01.12.2017 г. на
Общински съвет – Варна.
(20) – изменение на решение № 1274-2-1(32)28.06.2018 г. на
Общински съвет – Варна.
(21) – дарение на движими вещи – частна общинска собственост.
(22) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г.“ и одобряване
на предварително съгласие за замяна на имоти между Община Варна и
„Св.Св. Константин и Елена Холдинг“ АД.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте… Да, да, Вие ми казахте, аз го записах.
Григор ГРИГОРОВ
Имаме ли кворум?
Тодор БАЛАБАНОВ
Имаме кворум.
Григор ГРИГОРОВ
Уважаеми колеги, умишлено пропуснах тази част от моето изказване
в дебатите по същество, защото не исках да ви разказвам за другата страна
на това нещо, което гласувахме преди малко. Най-общо казано, това което
гласувахме преди малко, е осребряването на политическата подкрепа на
ДПС за ГЕРБ в Парламента и в национален мащаб. За какво става въпрос?
Става въпрос за това, че целият бизнес на г-н Гергов в момента е
договорен между него и Делян Пеевски за определена сума пари, като
крайната цел е да бъдат „Слънчев ден“ да остане без пари на г-н Пеевски.
Това е цялата схема. Как се случва това?
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Григоров, оставете как се случва това. Доказателства ни
дайте първо, защото …. аз ще ви кажа, че Вие искате да купите на г-н
Пеевски бизнеса и….

Григор ГРИГОРОВ
След малко може да ме реплекирате, като вземете думата…. Моля
Ви…..
Тодор БАЛАБАНОВ
Точно обяснение на отрицателен вот имате…
Григор ГРИГОРОВ
….отрицателен вот, защото съм загрижен за бъдещето на Варна,
затова… Затова правя това обяснение, ще ми свърши времето,
извинявайте, така…
Следващото, първата покупка на „дупката“ става с това се финансира
едната част; следващата покупка ще бъдат ЦУМ – София; след това ще
бъдат преструктурирани и акциите в Пловдив. И така господин Гергов ще
си получи в съответните общини съответните пари, а „Слънчев ден“ ще
остане без пари на господин Пеевски. Това е цялата работа. Това е цената
на политическата подкрепа на ДПС, благодарение на която ГЕРБ
управлява стабилно в момента. Искам само да ви кажа и още нещо. И още
нещо искам да ви кажа. Това, което се случи не е грижа за бъдещето на
Варна, защото ако беше грижа за бъдещето на Варна и за бизнеса на Варна,
това….
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Григоров, няма нищо общо изказването Ви с отрицателен
вот по темата.
Григор ГРИГОРОВ
…… /не се разбира/…
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви.
Григор ГРИГОРОВ
Паркинга на Пристанището нямаше да го вземат мутрите…
Тодор БАЛАБАНОВ
На стадиона можете да ги правите тези изказвания. Няма нищо общо
с темата. Благодаря Ви. Госпожо Боева, заповядайте. И не използвайте, не
злоупотребявайте с процедурните си права. Това не е позволено, казва се
„злоупотреба с право“. И не забравяйте, че се води официален протокол и
всеки носи отговорност за думите си.

Григор ГРИГОРОВ
Нищо не забравям….. /не се разбира/
Тодор БАЛАБАНОВ
Защото обикновено забравяте, специално Вие. И после се налага да
се извинявате.
Григор ГРИГОРОВ
Никога не съм се извинявал…
Тодор БАЛАБАНОВ
И ще Ви покажа на следващата сесия официален документ, по силата
на който сте се извинили… Аз разбирам, че Ви е яд, че не можахте да се
преборите, ама…. Госпожо Боева, заповядайте.
Юлияна БОЕВА
Следваща точка на комисията относно поправка на очевидна
фактическа грешка в Решение № 1279-2-2(32)/28.06.2018 г. на Общински
съвет – Варна, комисия „Собственост и стопанство“ дава положително
становище по това.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. Колеги, някой
има ли проблеми с таблета? Обявявам гласуване отново, тъй като много
„за“-та… Моля да съдействате на колегите в тази част на залата, имат
проблеми с таблетите. А, Вие нямате изобщо система? Тук, в тази част на
залата има някакъв проблем с таблетите. Пускам отново, колеги,
гласуване.

1385-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от
Административно-процесуалния кодекс и във връзка с писмо от Петко
Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и
стопански дейности“ с рег. № РД18002186ВН-007ВН/25.07.2018 .,
Общински съвет – Варна променя свое Решение № 1279-22(32)/28.06.2018 г., като текста: „поземлен имот с идентификатор
10135.2552.1383“., да се чете както следва: „поземлен имот с
идентификатор 10135.2552.1024“, като същото в цялост придобива следния
вид:
„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.
1-1. 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.
1-2. 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 10135.2552.1024, 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 № 5526/26,27.07.2012г. 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.“
Резултати от гласуването: за – 30; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 20, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следващо предложение за решение относно поправка на решение №
990-9(22)30.11.2017 г.,01.12.2017 г. на Общински съвет – Варна, ПК
„Собственост и стопанство“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Режим на гласуване.

1386-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 62, ал. 2 от
Административно-процесуалния кодекс и по предложение от Пейчо
Пейчев – заместник-кмет на Община Варна с рег. №РД16007423ВН005ВН/30.08.2018 г., Общински съвет – Варна изменя свое Решение №
990-9(22)/30.11.2017 г.,01.12.2017 г., като същото придобива следния вид:
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за
общинската собственост, чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № РД16007423ВН-004ВН/24.10.2017г.,
изменено по предложение на Григор Григоров – общински съветник, в
заседание на ПК „Собственост и стопанство“, проведено на 31.10.2017 г.,
Общински съвет – Варна учредява възмездно право на ползване върху
част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул.
„Драгоман“ № 14, представляващ помещение, разположено на втория
етаж, със застроена площ от 23,90 (двадесет и три цяло и деветдесет
стотни) кв.м. от сграда с идентификатор 10135.1507.196.3 (десет хиляди
сто тридесет и пет.хиляда петстотин и седем.сто деветдесет и шест.три),

разположена върху ПИ 10135.1507.196 (десет хиляди сто тридесет и
пет.хиляда петстотин и седем.сто деветдесет и шест), предмет на Акт за
общинска собственост № 2713/09.07.2004 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Варна, вх. рег. № 15621/26.07.2004 г., том LI, при цена,
определена съгласно Методика за определяне на стартови базисни цени
при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за
отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи – общинска собственост,
приета от Общински съвет – Варна, за срок от 5 (пет) години, в полза на
Сдружение „Асоциация на българите по света /АБС/“, ЕИК 175621933,
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Джеймс Баучер“ № 38,
представлявано от Кирил Петров Йорданов – Председател.
Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови
отпадъци, данък върху недвижимия имот се заплащат от Сдружение
„Асоциация на българите по света /АБС/“ за негова сметка.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за възмездно право на
ползване върху частта от гореописания имот, както и осъществяването на
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно
изпълнение на решението.“
Резултати от гласуването: за – 30; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 21, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно изменение на решение № 1274-21(32)28.06.2018 г. на Общински съвет – Варна, ПК „Собственост и
стопанство“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Режим на гласуване.

1387-4. На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка със заповед № 183686-09.05.2018 г. на Началника на СГКК – Варна и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № РД18008463ВН-006ВН/25.09.2018 г.,
Общински съвет – Варна изменя свое Решение № 1274-2-1(32)28.06.2018
г., като текста: „сгради с идентификатори 10135.2575.201.3 (десет хиляди
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.двеста и
едно.три)“, да се чете както следва: „сгради с идентификатори
10135.2575.201.13 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
седемдесет и пет.двеста и едно.тринадесет)“, 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 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
10135.2575.201.13 (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.
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 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 10135.2575.201.13 (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 съответните 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 АПК, Общински съвет – Варна допуска
предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.“
Резултати от гласуването: за – 31; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 19, предложението се приема.*
За протокола: Григор Григоров – „за“, Милена Георгиева – „за“,
Кирил Георгиев – „за“.
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно дарение на движими вещи частна общинска
собственост:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и
местната администрация, чл. 34, ал. 4 oт Закона за общинската
собственост, чл. 25, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № Д18000750ВН_001ВН/28.09.2018 г., Общински
съвет – Варна решава придобитите с Договори за дарение №
Д18000750ВН/04.05.2018 г., № Д18000751ВН/04.05.2018 г., №
Д18000752ВН/04.05.2018 г., дълготрайни материални активи на обща
стойност 5 3174,31 лв. с включен ДДС, да бъдат
предоставени
безвъзмездно, като бъдат дарени на Центъра за специализация и
професионална подготовка по „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – Варна, както следва:
№ Наименование
Единица Количество Единична Обща
мярка
стойност стойност
/лева/
/лева/
1 Стенни плочки
кв. м
1008
18,90
19051,20
2 Гранитогрес
кв. м
539,296
15,90
8574,81
3 ПАП
брой
60
132,00
7920,00
(тоалетна+казанче)
4 Мивки
брой
60
48,00
2880,00
5 Плоски стъкла
кв. м
2300
6,21
14283,00
6 Огледала
кв. м
45
10,34
465,30
ОБЩО:
5 3174,31
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на горното решение.

Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване.

1388-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно

самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 4 oт Закона за
общинската собственост, чл. 25, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № Д18000750ВН_001ВН/28.09.2018 г.,
Общински съвет – Варна решава придобитите с Договори за дарение №
Д18000750ВН/04.05.2018 г., № Д18000751ВН/04.05.2018 г., №
Д18000752ВН/04.05.2018 г., дълготрайни материални активи на обща
стойност 5 3174,31 лв. с включен ДДС, да бъдат
предоставени
безвъзмездно, като бъдат дарени на Центъра за специализация и
професионална подготовка по „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – Варна, както следва:
№ Наименование
Единица Количество Единична Обща
мярка
стойност стойност
/лева/
/лева/
1 Стенни плочки
кв. м
1008
18,90
19051,20
2 Гранитогрес
кв. м
539,296
15,90
8574,81
3 ПАП
брой
60
132,00
7920,00
(тоалетна+казанче)
4 Мивки
брой
60
48,00
2880,00
5 Плоски стъкла
кв. м
2300
6,21
14283,00
6 Огледала
кв. м
45
10,34
465,30
ОБЩО:
5 3174,31
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на горното решение.
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 18, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
И втората допълнителна точка относно допълване на „Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост
през 2018 г.“ и одобряване на предварително съгласие за замяна на имоти
между Община Варна и „Св.Св. Константин и Елена Холдинг“ АД.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и
местната администрация, чл. 21, ал. 5 от Закона за общинската

собственост, във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 3 и чл. 21, ал. 4, предложение второ
от същия и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16026977ВН_049ВН/03.10.2018 г., Общински съвет – Варна реши:
I. Допълва в „Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост през 2018 г.“, както следва:
В Раздел IX. 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 ЮЛ, замяна, да се добавят следните имоти:
- ПИ 10135.2569.240 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин шестдесет и девет.двеста и четиридесет), с площ 75/1 019
кв.м.ид.ч., актуван с АОС № 9948/2018 г.,
- ПИ 10135.2569.299 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин шестдесет и девет.двеста деветдесет и девет), с площ 35/957
кв.м. ид.ч., актуван с АОС № 9949/2018 г.,
- ПИ 10135.2569.303 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин шестдесет и девет.триста и три), с площ 64/10 642 кв.м. ид.ч.,
актуван с АОС № 9950/2018 г.
II. Допълва в „Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост през 2018 г.“, както следва:
В Раздел XVIII. 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, се добавя
нова т. 12:
- ПИ 10135.2569.341 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин шестдесет и девет.триста четиридесет и едно), с площ 72 кв.м.
собственост на „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД,
- ПИ 10135.2569.352 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин шестдесет и девет.триста петдесет и две), с площ 71 кв.м.,
собственост на „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД,
III. Одобрява предварително съгласие, постигнато със „Св. Св.
Константин и Елена Холдинг“ АД, за извършване на замяна, по силата на
което:
1. „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД, прехвърля на Община
Варна правото на собственост върху собствените си поземлени имоти,
както следва:
- ПИ 10135.2569.341(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин шестдесет и девет.триста четиридесет и едно), с площ 72 кв.м.,
Начин на трайно ползване – за второстепенна улица, с пазарна стойност 70
300.лв. /седемдесет хиляди и триста/ лв., при граници: 10135.2569.10,
10135.25869.194, 10135.2569.89, 10135.2569.301, 10135.2569.350;

- ПИ 10135.2569.352 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин шестдесет и девет.триста петдесет и две), с площ 71 кв.м., Начин
на трайно ползване – за второстепенна улица, с пазарна стойност 69 400 лв.
/шестдесет и девет хиляди и четиристотин/ лв., при граници:
10135.2569.302, 10135.2569.108;
2. Община Варна прехвърля на „Св. Св. Константин и Елена
Холдинг“ АД, правото на собственост върху следните имоти:
- 75 кв.м. ид.ч. от ПИ 10135.2569.240 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин шестдесет и девет.двеста и четиридесет), целия с
площ 1019 кв.м., с пазарна стойност 73 300 лв. /седемдесет и три хиляди и
триста/ лв.
- 35 кв.м. ид.ч. от ПИ 101352569.299 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин шестдесет и девет.двеста деветдесет и девет),
целия с площ 957 кв.м., с пазарна стойност 34 200 лв. /тридесет и четири
хиляди и двеста/ лв.
- 64 кв.м. ид.ч. от ПИ 10135.2569.303 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин шестдесет и девет.триста и три), целия с площ
10 642 кв.м с пазарна стойност 62 500 лв. /шестдесет и две хиляди и
петстотин/ лв.
IV. „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД, следва да заплати на
Община Варна, сумата от 30 300 лв. /тридесет хиляди и триста/ лв.
представляваща разликата в цените на имотите, предмет на заменителната
сделка, подробно описана в раздел III от настоящото решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги? Режим на гласуване.

1389-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно

самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 5 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 3 и чл. 21, ал. 4,
предложение второ от същия и по предложение на кмета на Община Варна
с рег. № РД16026977ВН_049ВН/03.10.2018 г., Общински съвет – Варна
реши:
I. Допълва в „Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост през 2018 г.“, както следва:
В Раздел IX. 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 ЮЛ, замяна, да се добавят следните имоти:

- ПИ 10135.2569.240 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин шестдесет и девет.двеста и четиридесет), с площ 75/1 019
кв.м.ид.ч., актуван с АОС № 9948/2018 г.,
- ПИ 10135.2569.299 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин шестдесет и девет.двеста деветдесет и девет), с площ 35/957
кв.м. ид.ч., актуван с АОС № 9949/2018 г.,
- ПИ 10135.2569.303 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин шестдесет и девет.триста и три), с площ 64/10 642 кв.м. ид.ч.,
актуван с АОС № 9950/2018 г.
II. Допълва в „Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост през 2018 г.“, както следва:
В Раздел XVIII. 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, се добавя
нова т. 12:
- ПИ 10135.2569.341 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин шестдесет и девет.триста четиридесет и едно), с площ 72 кв.м.
собственост на „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД,
- ПИ 10135.2569.352 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин шестдесет и девет.триста петдесет и две), с площ 71 кв.м.,
собственост на „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД,
III. Одобрява предварително съгласие, постигнато със „Св. Св.
Константин и Елена Холдинг“ АД, за извършване на замяна, по силата на
което:
1. „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД, прехвърля на
Община Варна правото на собственост върху собствените си поземлени
имоти, както следва:
- ПИ 10135.2569.341(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин шестдесет и девет.триста четиридесет и едно), с площ 72 кв.м.,
Начин на трайно ползване – за второстепенна улица, с пазарна стойност
70 300.лв. /седемдесет хиляди и триста/ лв., при граници: 10135.2569.10,
10135.25869.194, 10135.2569.89, 10135.2569.301, 10135.2569.350;
- ПИ 10135.2569.352 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин шестдесет и девет.триста петдесет и две), с площ 71 кв.м.,
Начин на трайно ползване – за второстепенна улица, с пазарна стойност
69 400 лв. /шестдесет и девет хиляди и четиристотин/ лв., при граници:
10135.2569.302, 10135.2569.108;
2. Община Варна прехвърля на „Св. Св. Константин и Елена
Холдинг“ АД, правото на собственост върху следните имоти:
- 75 кв.м. ид.ч. от ПИ 10135.2569.240 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин шестдесет и девет.двеста и четиридесет), целия с
площ 1019 кв.м., с пазарна стойност 73 300 лв. /седемдесет и три хиляди
и триста/ лв.

- 35 кв.м. ид.ч. от ПИ 101352569.299 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин шестдесет и девет.двеста деветдесет и девет),
целия с площ 957 кв.м., с пазарна стойност 34 200 лв. /тридесет и четири
хиляди и двеста/ лв.
- 64 кв.м. ид.ч. от ПИ 10135.2569.303 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин шестдесет и девет.триста и три), целия с площ
10 642 кв.м с пазарна стойност 62 500 лв. /шестдесет и две хиляди и
петстотин/ лв.
IV. „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД, следва да заплати на
Община Варна, сумата от 30 300 лв. /тридесет хиляди и триста/лв.
представляваща разликата в цените на имотите, предмет на заменителната
сделка, подробно описана в раздел III от настоящото решение.
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 15, предложението се приема.*
ред.

Благодаря, госпожо Боева. Преминаваме към точка пета от дневния

V.
По точка пета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ относно:
(1) – даване на съгласие за изменение на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие - гр. Варна 2014-2020 г. и актуализация на
Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г.
(2) – даване на съгласие за побратимяване на Район „Младост“ Община Варна, Република България с град Арциз, Одеска област,
Република Украйна.
(3) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор
по проектно предложение „Отворени платформи за демокрация:
насърчаване на активното гражданство чрез създаване на отворени
инструменти за демокрация в Централна и Източна Европа за създаване на
мрежа от градове и организации“ по Фонд на Европейското икономическо
пространство и Норвежки грантове за регионално сътрудничество.
(4) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в
проект „Стартъп модел за градове – смарт технологии и стратегии за
брандиране на градове“ по програма УРБАКТ III.
(5) – даване на съгласие едноличните търговски дружества,
собственост на Община Варна за кандидатстване по европейски програми
и проекти за финансова помощ.
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Георгиев, имате думата.
Николай ГЕОРГИЕВ
Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги,
относно даване на съгласие за изменение на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие - гр. Варна 2014-2020 г. и актуализация на
Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г., ПК
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дава положително
становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата за мнения и съображения. Няма. Режим на гласуване.

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

1390-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, т. 4 от Методическите насоки
за разработване и прилагане на Интегриран план за градско възстановяване
и развитие и чл. 35 и чл. 38 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие и по предложение на Иван Портних – кмет на
Община Варна с рег. № РД18007072ВН-001ВН/20.07.2018 г., Общински
съвет – Варна:
- възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изменение на
Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна
2014-2020 г., съгласно Методически насоки за разработване и прилагане на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (изменение) на
Министерство на регионалното развитие и благоустройство от 19.05.2015
г.
- възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички
дейности, необходими за правилната и законосъобразна актуализация на
Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г., в
съответствие с чл. 35, ал. 1, чл. 38, ал. 2 и 3 от Правилника за прилагане на
Закона за регионалното развитие.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
Николай ГЕОРГИЕВ
Втора точка, относно даване на съгласие за побратимяване на Район
„Младост“ - Община Варна, Република България с град Арциз, Одеска
област, Република Украйна, ПК „Европейски въпроси и международно
сътрудничество“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги, тук е и кметът на района, ако някой има
въпроси към него, ще се радва да отговори. Няма мнения и съображения.
Режим на гласуване.

1391-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, т. 19 и т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на
Христо Видолов Христов – кмет на Район „Младост“ при Община Варна с
рег. № РД18013068МЛ-001ВН/27.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава
съгласие за сключване на Споразумение за побратимяване между Район

„Младост“ – Община Варна, Република България и град Арциз, Одеска
област, Република Украйна, съгласно приложение към настоящото
решение и упълномощава кмета на Район „Младост“ при Община Варна да
го подпише, като му възлага да извърши всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на горното решение.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
Николай ГЕОРГИЕВ
Относно даване на съгласие за участие на Община Варна като
партньор по проектно предложение „Отворени платформи за демокрация:
насърчаване на активното гражданство чрез създаване на отворени
инструменти за демокрация в Централна и Източна Европа за създаване на
мрежа от градове и организации“ по Фонд на Европейското икономическо
пространство и Норвежки грантове за регионално сътрудничество, ПК
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дава положително
становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.

1392-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12, и т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на
Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. № РД18015789ВН/07.08.2018
г., Общински съвет – Варна:
- дава съгласие Община Варна да кандидатства, като партньор по
проектно предложение „Отворени платформи за демокрация:
насърчаване на активното гражданство чрез създаване на отворени
инструменти за демокрация в Централна и Източна Европа за
създаване на мрежа от градове и организации“ по Фонд на Европейското
икономическо пространство и Норвежки грантове за регионално
сътрудничество.
- дава съгласие, след одобрение на проектното предложение и
подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, за
финансирането на проект „Отворени платформи за демокрация:
насърчаване на активното гражданство чрез създаване на отворени
инструменти за демокрация в Централна и Източна Европа за
създаване на мрежа от градове и организации“ по Фонд на Европейското
икономическо пространство и Норвежки грантове за регионално
сътрудничество, Община Варна да осигури средства от Общинския бюджет

за покриване на допустимите разходи, преди те да бъдат възстановени от
финансиращата Програма.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
Николай ГЕОРГИЕВ
Четвърто, относно даване на съгласие за участие на Община Варна
като партньор в проект „Стартъп модел за градове – смарт технологии и
стратегии за брандиране на градове“ по програма УРБАКТ III, ПК
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дава положително
становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Няма мнения и съображения, режим на гласуване.

1393-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12, и т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на
Иван Портних - кмет на Община Варна с рег. № РД18018367ВН/19.09.2018
г., Общински съвет – Варна:
- дава съгласие за участие на Община Варна като партньор по проект
„Стартъп модел за градове – смарт технологии и стратегии за
брандиране на градове“ по програма УРБАКТ III.
- дава съгласие да се осигурят средства от Бюджета на Община
Варна за покриване на разходите за извършените дейности по проекта
преди те да бъдат възстановени от Програмата.
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
Николай ГЕОРГИЕВ
И пето, относно даване на съгласие едноличните търговски
дружества, собственост на Община Варна за кандидатстване по европейски
програми и проекти за финансова помощ, ПК „Европейски въпроси и
международно сътрудничество“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнение и съображения няма. Режим на гласуване.

1394-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 5 от Наредбата за реда за
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от

капитала на търговските дружества и по предложение на Николай
Георгиев – Председател на ПК „Европейски въпроси и международно
сътрудничество”, Общински съвет – Варна дава съгласие едноличните
търговски дружества, собственост на Община Варна да кандидатстват за
финансиране по европейски програми и проекти към Фонд за устойчиво
градско развитие и за финансиране на инвестиционни проекти за
енергийна ефективност към Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми
източници“, както и по други европейски програми и проекти за
финансова помощ.
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
Благодаря на господин Георгиев. Преминаваме към точка шеста от
дневния ред, предложения за решения от ПК „Здравеопазване“, госпожо
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 на финансови средства за дейности и изследвания по
асистирана репродукция.
Докл.: Антоанета Цветкова – Председател на ПК „Здравеопазване“
Антоанета ЦВЕТКОВА
Проекти за решения на 35-то заседание на ПК „Здравеопазване“
относно отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ по
молби на граждани за лечение, ПК „Здравеопазване“ дава положително
становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1395-6. 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. № ЗК18002366ВН/19.09.2018 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.
1395-6-1. 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. № ЗК18002366ВН/19.09.2018 г., Общински съвет –
Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в
приложение към настоящото решение.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
Антоанета ЦВЕТКОВА

Относно отпускане и неотпускане на финансова помощ по молби на
граждани за лечение, ПК „Здравеопазване“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Това вече мина като гласуване, следващото - отпускане на
финансови средства…..трябва да изчетете - за дейности и изследвания по
асистирана репродукция.
Антоанета ЦВЕТКОВА
Извинявам се, добре.
Относно отпускане на финансови средства за дейности и
изследвания по асистирана репродукция, ПК „Здравеопазване“ дава
положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Ако няма, режим на гласуване.

1396-6. 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. № ЗК18002367ВН/19.09.2018 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.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 15, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте, господин Гуцанов.
Борислав ГУЦАНОВ
Защо „ПК….дава положително становище.“? Тя е водеща комисия.
По някой път се изчитат подобни неща…. Излиза така, че финансовата
комисия е тази, която одобрява всичко, което…
Тодор БАЛАБАНОВ
Ами…. Не, не, не, то не е минавало през финансова това. Защото те
комисиите не излизат със своего рода решения. Комисията…

Борислав ГУЦАНОВ
… изразява положително становище…
Тодор БАЛАБАНОВ
Комисията излиза със становище по въпроса. Нееееее, чисто
юридически, колега, комисията не излиза с решение, тъй като тя няма
самостоятелен статут.
Борислав ГУЦАНОВ
… щом комисията излиза с решение…
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, не, не…
Борислав ГУЦАНОВ
….а Общинският съвет потвърждава…
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, чисто юридически комисията не взема решения. Тя е помощен
орган.
Борислав ГУЦАНОВ
Комисията взема решение, а когато се казва, че дава становище по
нещо…
Тодор БАЛАБАНОВ
…по предложението за решение…
Борислав ГУЦАНОВ
….в комисия…
Тодор БАЛАБАНОВ
По предложението за решение.
Борислав ГУЦАНОВ
Аз Ви моля да го проверите това нещо.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще го проверим, няма проблем, но не мисля, че да…. Ето, колегата
Атанасов е проверявал; каза, че може да отговори.
Христо АТАНАСОВ
Така е, ако искате можем да погледнем и ЗМСМА…

Тодор БАЛАБАНОВ
Да, аз това и казах…. Продължаваме с точка седма от дневния ред –
предложения за решения от ПК „Социални дейности и жилищна
политика“. Доктор Маринова, заповядайте.

VII.
По точка седма от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Социални дейности и жилищна политика“ относно:
(1) ̶ вземане на решение за промяна на наименованията и
местоположението на социалните услуги, делегирани от държавата
дейности и местни дейности, реализирани на територията на Община
Варна.
(2) – даване на съгласие за отписване на еднократни финансови
помощи за инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално –
битови потребности.
(3) – даване на съгласие за участие на Община Варна в процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за
деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с
увреждания“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
(4) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ за
задоволяване на основни жилищни и комунално-битови потребности на
лица.
Докл.: Лидия Маринова – Председател на ПК „СДЖП“
Лидия МАРИНОВА
Относно вземане на решение за промяна на наименованията и
местоположението на социалните услуги, делегирани от държавата
дейности и местни дейности, реализирани на територията на община
Варна, ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава положително
становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги, за мнения и съображения. Няма. Режим на
гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1397-7. 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, § 11 от
Преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 246 на
Министерски съвет от 02.11.2017 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка
с чл. 36, ал. 2, т. 4 б.АА, чл. 36 В, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение от кмета
на Община Варна с рег. № РД18013459ВН/03.07.2018 г., Общински съвет –

Варна дава съгласие за промяна на наименованието от „Център за
настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания“ на „Център
за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ с капацитет 8
места, делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на
Община Варна, с адрес: град Варна, ул. „Генерал Колев“ № 90.
1397-7-1. 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, § 11
от Преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 246 на
Министерски съвет от 02.11.2017 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка
с чл. 36, ал. 2, т. 4 б.АА, чл. 36 В, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение от кмета
на Община Варна с рег. № РД18013459ВН/03.07.2018 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие за промяна на наименованието от „Център за
настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания“ на „Център
за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ с капацитет 14
места, делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на
Община Варна, с адрес: град Варна, кв. „Изгрев“ № 364 А.
1397-7-2. 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, § 11
от Преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 246 на
Министерски съвет от 02.11.2017г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка
с чл. 36, ал. 2, т. 4 б.АА, чл. 36 В, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение от кмета
на Община Варна с рег. № РД18013459ВН/03.07.2018 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие за промяна на наименованието от „Център за
настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания“ на „Център
за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ с капацитет 14
места, делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на
Община Варна, с адрес: град Варна, кв. „Изгрев“ № 364 Б.
1397-7-3. 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 по
предложение
от
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД18013459ВН/03.07.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие
променените наименования на социалните услуги да бъдат актуализирани
в Социална програма на Община Варна.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 15, предложението се приема.*

Лидия МАРИНОВА
Следваща точка, относно даване на съгласие за отписване на
еднократни финансови помощи за инцидентно възникнали жизнени,
образователни и комунално – битови потребности, ПК „Социални
дейности и жилищна политика“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване.

1398-7. 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
и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД18013718ВН/05.07.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие
еднократните финансови помощи за инцидентно възникнали жизнени,
образователни и комунално-битови потребности, отпуснати от Общински
съвет – Варна и непотърсени до 31.12.2016 г. от 221 лица в общ размер на
55 870,00 лв., да бъдат отписани поради отпаднала необходимост от
задоволяване на инцидентно възникнали потребности, съгласно
приложение към настоящото решение.
1398-7-1. 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
и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД18013718ВН/05.07.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за
отписване задълженията на Община Варна по отпуснати с решения на
Общински съвет – Варна и неполучени еднократни финансови помощи за
инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови
потребности на граждани в рамките на 12 /дванадесет/ календарни месеца
от датата на решението на Общински съвет – Варна за отпускането им.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 15, предложението се приема.*
За протокола: Борислав Гуцанов – „за“
Лидия МАРИНОВА
Относно даване на съгласие за участие на Община Варна в
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа
за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с
увреждания“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., ПК „Социални
дейности и жилищна политика“ дава положително становище.

Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване.

1399-7. 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 от кмета
на Община Варна с рег. № РД18018370ВН/19.09.2018 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие:
1. Община Варна да подаде проектно предложение по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP0015.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за
възрастни и хора с увреждания“.
2. Община Варна да създаде функциониращи:
2.1. „Дневен център за подкрепа на лица с различна форма на
деменция и техните семейства“ на адрес: град Варна, район „Младост“, ул.
„Петко Стайнов“ 7, имот с идентификатор 10135.3513.148.24.
2.2. „Център за грижа за лица с различна форма на деменция“,
находящ се в град Варна, жк „Владислав Варненчик“, ПИ с идентификатор
10135.4504.724, акт за частна общинска собственост № 8186/22.06.2015 г.
като стартира създаването на съответните социални услуги до
приключване на строително-ремонтните работи по проекта.
3. Община Варна да поддържа социалните услуги минимум 5 години
след датата на приключване на дейностите по проекта и верифициране на
искането за окончателно плащане от страна на Управляващия орган на ОП
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
4. Предназначението на сградата/помещенията обект на интервенция
по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години
след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на
искането за окончателно плащане от страна на Управляващия орган.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс
предвид определения срок за подаване на проектно предложение по
процедурата до 01.10.2018 г. и поради необходимостта от защита на важни
обществени интереси, Общински съвет – Варна допуска предварително
изпълнение на решението.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
Лидия МАРИНОВА
Следваща точка, относно отпускане на еднократна финансова помощ
за задоволяване на основни жилищни и комунално-битови потребности на

лица, ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава положително
становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Ако няма, режим на гласуване.

1400-7. 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 № 10664(26)/31.01.2018 г. и на база социален доклад по чл. 27 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение от кмета
на Община Варна с рег. № РД 18018368ВН/19.09.2018 г., Общински съвет
– Варна отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на основни
жизнени и комунално-битови потребности на лицата, посочени в
приложение към настоящото решение.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 15, предложението се приема.*
Лидия МАРИНОВА
Относно неотпускане на еднократна финансова помощ за
задоволяване на основни жилищни и комунално-битови потребности на
лица, ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава положително
становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не виждам мнения и съображения, режим на гласуване.

1401-7. 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 предложение от кмета на Община Варна с рег.
№ РД 18018368ВН/19.09.2018 г., 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.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 15, предложението се приема.*
Преминаваме към точка осма от дневния ред.

VIII.
По точка осма 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) – одобряване на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване за
приемно-предавателна станция за GSM/UMTS № VA4055-A в ПИ
10135.5069.6 по плана на местност Патрабана, град Варна.“
(2) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация
и застрояване за урегулиран поземлен имот V-208,210 „за общ. обсл.,
хотел, озеленяване и ТП“, кв. 16 по плана на кк „Св. Св. Константин и
Елена“, Община Варна.
(3) – 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. 5 и т. 6,
приложение № 1.
(4) – поправка на очевидна фактическа грешка в решения № 5749(14)/20.12.2016 г. и № 1088-10(26)31.01.2018 г. на Общински съвет –
Варна.
Докл.: Димитър Карбов – Председател на „АСУОРТОНМ“
Димитър КАРБОВ
Проекти за решения за 35-то заседание на Общински съвет – Варна
от постоянна комисия по архитектура:
Първо, относно одобряване на ПУП-ПП за обект: „Външно ел.
захранване за приемно-предавателна станция за GSM/UMTS № VA4055-A
в ПИ 10135.5069.6 по плана на местност Патрабана, град Варна.“, ПК
“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на
територията на общината и населените места” дава положително
становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1402-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл.
110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията и по доклад от кмета
на Община Варна с рег. № АУ014480АС-012ВН/03.07.2018 г. , Общински
съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план на

обект „Външно ел.захранване за приемно-предавателна станция за
GSM/UMTS № VA4055-A в ПИ 10135.5069.6 по плана на местност
„Патрабана“, град Варна.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
Димитър КАРБОВ
Колеги, втора точка, относно одобряване на Подробен устройствен
план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот V208,210 „за общ. обсл., хотел, озеленяване и ТП“, кв. 16 по плана на кк „Св.
Св. Константин и Елена“, Община Варна, ПК “Архитектура, строителство,
устройство, организация и развитие на територията на общината и
населените места” дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Въпроси и мнения, колеги?
Януарий ВИЧЕВ
По-подробно можете ли да обясните все пак какъв е този хотел, къде
се намира….. не съм бил на комисия, но понеже все пак, когато става
въпрос за „Св. Св. Константин и Елена“ е хубаво малко повече разяснения
да се получават, защото това е….
Димитър КАРБОВ
Разбира се. Аз правя едно предложение, тъй като в залата е главният
архитект господин Бузев, да му дадем думата…
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбира се. Заповядайте, господин Бузев.
Виктор БУЗЕВ
Благодаря. Господин Председател, колеги, дами и господа общински
съветници, става въпрос за промяна в подробния устройствен план на кк
„Св. Св. Константин и Елена“, който стана факт в началото на годината. С
приемането и влизането в сила на този план започнаха и неговите
изменения, тъй като се променят обстоятелствата по отношение на
собствеността, инвестиционни намерения и т.н. В случая става въпрос за
два урегулирани поземлени имота, които са един до друг и желанието на
собственика е те да бъдат обединени в едно ново УПИ. Двете УПИ-та,
които трябва да се обединят се намират в зона „А“ и застрояването, което
се предвижда в тях е с височина 7,5 м – два етажа, с плътност 20 %,
съгласно изискванията на Закона за черноморското крайбрежие. Това е

територията на т.нар. ресторант „The Bay“. Да. Това, което сме гледали и
представих и на комисията е във връзка с изискванията на ЗУТ и запазване
възможността за пешеходците и неограничен достъп до морските плажове
в новообразуваното УПИ има оставена сигнатурата, която е по действащия
план за пешеходен достъп, от южната страна на имота има автомобилен
достъп за специализирана техника, пожарна безопасност, линейка и от
северната част на имота има съществуваща алея, която достига до имота
плюс новопроектирана такава, така че достъпът – за нас, което беше найважното – достъпа до плажа ще бъде осъществен безпрепятствено. На
практика това е тази задача, за която говорихме.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на арх. Бузев. Няма други мнения и съображения. Режим
на гласуване.

1403-8. 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, Заповед № 119/02.04.2018 г. на Главен
архитект на Община Варна за изработване на проект за изменение на
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на
основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, представена скица
по чл. 135, ал. 2 от Закона за устройство на територията, като се имат
предвид решение по т. 15 от Протокол № 28/24-07.11.2018 г. на ЕСУТ при
Община
Варна
и
административна
преписка
с
рег.
№
АУ068999ВН/13.07.2018 г. по предложение от кмета на Община Варна с
рег. № АУ068999ВН-001ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна
одобрява Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване
за урегулиран поземлен имот V-208,210 „за обществено обслужване,
хотел, озеленяване и трафопост“, кв. 16, по плана на кк „Св. Св.
Константин и Елена“, Община Варна, представляващ изменение на ПУП,
одобрен със заповед № РД-02-15-90/12.10.2017 г. на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез
Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*

Димитър КАРБОВ
Колеги, третото предложение е относно 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. 5 и т. 6, приложение № 1, ПК “Архитектура,
строителство, устройство, организация и развитие на територията на
общината и населените места” дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата за мнения и съображения, колеги. Това е
предложението на Кмета на община Варна за частична /той даде
разяснения и сутринта в точката по питания/.
Димитър КАРБОВ
В началото на заседанието коментирахме въпроса.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, да, по отношение на частично отпадане на забраната за
застрояване. Няма мнения и съображения. Подлагам на гласуване
предложението, което изчете господин Карбов и е с автор Кметът на
община Варна.

1404-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Иван
Портних – кмет на Община Варна с рег. № РД18018491ВН/21.09.2018 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.,
приложение № 1, т. 5 и т. 6, като от зоната на строителна забрана за ж.к.
„Бриз“, местностите „Св. Никола“ и „Траката“ в град Варна – отпада
уличната мрежа в рамките определени от действащия ПУП-ПРЗ. В
строителна забрана остават всички останали зони.
Отмяната на строителната забрана и застрояването на територията да
стане съгласно „Оценка на геодинамичното състояние на част от кв.
„Свети Никола“, район „Приморски“, гр. Варна, с оглед на възможността
за редуциране и отмяна на строителната забрана по заповед № РД-02-14300/21.04.1997 г. на Министерство на регионалното развитие и
благоустройство. Райониране и условия за застрояване“ и инженерногеоложкото райониране по проектите за обекти „Град Варна – спирка
„Траката“ – част И Г Д – 2000 год. и „Град Варна – укрепване на път I – 9 в

местност „Св. Никола“ – част И Г Д – 2000 год. приети от Националния
експертен съвет по устройство на територията и регионална политика с
протокол № НЕС-02-06/20.04.2004 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да
предприеме необходимите действия за изпълнение на решението.
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 17, предложението се приема.*
За протокола: Ганчо Ганев – „за“, Янко Станев – „за“
Димитър КАРБОВ
Четвърта точка, относно поправка на очевидна фактическа грешка,
която сме допуснали в решения № 574-9(14)/20.12.2016 г. и № 108810(26)31.01.2018 г. на Общински съвет – Варна, ПК “Архитектура,
строителство, устройство, организация и развитие на територията на
общината и населените места” дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Ако няма такива, режим на
гласуване.

1405-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от
Административно-процесуалния кодекс и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД18018655ВН/25.09.2018 г., Общински съвет –
Варна поправя очевидна фактическа грешка в свое Решение № 5749(14)/20.12.2016 г., като текста: „чл. 16, ал. 1-5 от Закона за устройство на
територията“, да се чете, както следва: „чл. 16, ал. 1 и ал. 7 от Закона за
устройство на територията“, съгласно ДВ, бр. 51 от 05.07.2016 г., като
същото в цялост придобива следния вид:
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 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 и ал. 7 и чл. 124б от Закона за устройство
на територията и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
АУ070387ВН-002ВН/23.11.2016 г., Общински съвет – Варна разрешава
изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване на ПИ с идентификатори 72709.38.64, 72709.38.65, 72709.38.4,
72709.38.5, 72709.38.6, 72709.38.9, 72709.38.11, 72709.38.12, 72709.38.13,
72709.38.7, м-ст „Бостан тарла“, землище на с. Тополи, Община Варна (по
КККР на землище Тополи, одобрена със Заповед № РД-18-29/23.04.2015 г.
на Изпълнителния Директор на АГКК – София).“

1405-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от
Административно-процесуалния кодекс и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД18018655ВН/25.09.2018 г., Общински съвет –
Варна поправя очевидна фактическа грешка в свое Решение № 108810(26)/31.01.2018 г., във връзка с изменение в Закона за устройство на
територията, като текста: „чл. 16, ал. 1 и ал. 7 от Закона за устройство на
територията“, да се чете, както следва: „чл. 16, ал. 1 и чл. 16а от Закона за
устройство на територията“, съгласно ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., като
същото в цялост придобива следния вид:
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал.
1 и ал. 7, чл. 16, ал. 1 и чл. 16а, чл. 124б, чл. 129, ал. 1 и във връзка с чл.
112, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията, Протокол №
2/16.01.2018 г. на Експертен съвет по устройство на територията - Община
Варна и по доклад от кмета на Община Варна с рег. № АУ070387ВН006/26.01.2018 г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен
устройствен план - План за регулация и застрояване за урегулирани
поземлени имоти № №: кв. 249 - за гробищен парк, I - за гробище кв. 250, I
- за гробище кв. 251, I - За гробище кв. 252, II - за гробище кв. 253, II - за
гробище кв. 254, ІІ - за гробище кв. 255, I - за гробище кв. 256, II - за
озеленяване кв. 256, кв. 257 - за гробище, кв. 258 - за гробище, кв. 259 - за
гробище, I - за гробище кв. 260, II - за озеленяване кв. 260, кв. 261 - за
урнови стени, кв. 262 - за урнови стени, кв. 263 - за урнови стени, кв. 264 за урнови стени, I - за озеленяване кв. 265, I - за озеленяване кв. 266, I - за
озеленяване кв. 267, кв. 270 - за гробище, кв. 271 - за гробище, кв. 272 - за
гробище, I - за гробище кв. 273, I - за гробище кв. 274, ІІ - за гробище кв.
275, II - за гробище кв. 276, кв. 277 - за гробище, кв. 278 - за гробище, кв.
279 - за гробище, кв. 280 - за гробище, кв. 281 - за гробище, кв. 282 - за
гробище, кв. 283 - за гробище, кв. 284 - за гробище, кв. 285 - за гробище,
кв. 286 - за гробище, кв. 287 - за гробище, кв. 288 - за гробище, кв. 289 - за
озеленяване, кв. 290 - за гробище, кв. 291 - за гробище, кв. 292 - за
гробище, I - за гробище кв. 293, II - за гробни места кв. 293, I - за гробище
кв. 294, II - за озеленяване кв. 294, кв. 295 - за озеленяване, кв. 296 - за
гробни места, кв. 297 - за гробни места, кв. 298 - за озеленяване, кв. 299 - за
озеленяване, кв. 300 - за сметище, кв. 301 - за гробище за домашни
любимци, кв. 302 - за гробище за домашни любимци, кв. 303 - за
озеленяване и за участък от уличната мрежа, образувана от осови точки
о.т. 530 до о.т. 542, о.т. 550, о.т. 552, о.т. 554 до о.т. 559, о.т. 563, о.т. 571,
о.т. 572, о.т. 577, о.т. 579, о.т. 581 до о.т. 607, всички урегулирани
поземлени имоти и осови точки - част от разширението на съществуващия

„Гробищен парк – Тополи“, местност „Бостан Тарла“, землище с. Тополи,
община Варна.“
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
Благодаря на господин Карбов.
Преминаваме към точка девета от дневния ред относно отчет от
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общинския
съвет и неговите комисии за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.

IХ.
По точка девета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински
съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за
периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате отчета разпространен. Тази година въведохме една нова
практика да е малко по-подробен, по-детайлен, с цел по-голяма
прозрачност. Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1406-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и

във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от Правилника за организация и дейността на
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общински съвет – Варна приема отчет на
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински
съвет – Варна и неговите комисии за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.,
съгласно приложение към настоящото решение.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*

Преминаваме към точка десета от дневния ред, а именно:
Упълномощаване на представителя на Община Варна за участие в
извънредно Общо събрание на „Асоциация по В и К”, в област с
административен център Варна, което е насрочено на 16.10.2018 г.

Х.
По точка десета от дневния ред:
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна
за участие в извънредно Общо събрание на „Асоциация по В и К”, в
област с административен център Варна, насрочено на 16.10.2018 г.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата за мнения и съображения. Ако няма, режим на
гласуване.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1407-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1,

т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.
198е от Закона за водите, и във връзка с писмо с №
РД18018246ВН/18.09.2018 г. от Областния управител на област с
административен център Варна, Общински съвет – Варна упълномощава,
при невъзможност на кмета на Община Варна да присъства, представителя
на Община Варна – общинския съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев, да
участва в извънредното Общо събрание на Асоциация по В и К в област с
административен център – Варна, което ще се проведе на 16 октомври
2018 г. /вторник/ от 14,00 часа, в заседателната зала на Областна
администрация Варна, и да гласува по посочените в предварително
обявения дневен ред точки, като има следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на
препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциацията за 2018 год., в размер на 14962,50 /четиринадесет хиляди
деветстотин шестдесет и два лева и 50 ст./ лв., съгласно чл. 20, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 год.)“ - Да
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разглеждане, обсъждане и
изразяване на становище относно променената инвестиционна програма на
„Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, Варна за 2018 г.“ - Да
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на Община Варна.

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други“ - Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на Община Варна.
1407-10-1. 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 Асоциация по В и К в
област с административен център – Варна, представителят на Община
Варна, общинският съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев, на следващото
заседание на Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад за взетите
решения на Общото събрание, за сведение.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 15, предложението се приема.*
Преминаваме към точка единадесета от дневния ред.

ХI.
По точка единадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Вземане на решение Община Варна да придобие 100%
от дружествените дялове от капитала на „ВАРНА ЕФКОН“ ООД и
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
Тук има в проекта за решение, наясно сте, че предстои….бяха
финализирани преговорите със съдружник австрийското дружество, бе
постигната договорка да бъдат придобити дяловете за цена в размер на
2 600 лв. по номинална стойност. Така или иначе, от тяхна страна се иска
да бъде променено наименованието на дружеството, да бъде избран нов
управител и да бъде променен адреса на управление на дружеството. В
тази връзка аз ви предлагам, тъй като знаете, че по наша наредба трябва да
обявим конкурс, така или иначе за избор на нов управител, ви предлагам
като временно изпълняващ длъжността, до провеждане на конкурс, да бъде
избран Александър Савчев Кайков, който е с техническо образование;
съответно бил е технически директор в различни търговски дружества, има
мениджърски познания. Пак казвам, той е временно, до провеждане на
конкурса. Предлагам ви също така адреса на управление да бъде: гр.
Варна, бул. „Съборни“ № 19А – това е сграда общинска собственост, в
която е разположена….от коя дирекция беше…. От общинска собственост,
от социални дейности и „Жилфонд“ също така. Това е в допълнение на
проекта за решение, който имате изпратен. Имате думата за мнения и
съображения. Ако няма, режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1408-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 129 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна реши:
1. Община Варна и Ефкон ГМБХ, Австрия да прекратят своето
съвместно участие във „Варна Ефкон“ ООД, ЕИК 148114865, като за целта
Община Варна да закупи от Ефкон ГМБХ всички дружествени дялове
от капитала на „Варна Ефкон“ ООД, собственост на Ефкон ГМБХ, по
номиналната им стойност възлизаща в размер на 2 600 лв. (две хиляди и
шестстотин лева).

2. Упълномощава и възлага на кмета на Община Варна да сключи
нотариално заверен Договор за продажба на дружествени дялове от
капитала на „Варна Ефкон“ ООД, ЕИК 148114865 с Ефкон ГМБХ,
Австрия, съгласно горното решение.
1408-11-1. 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, във връзка с покана рег. №
РД18000578ВН/03.10.2018 г. от управителя на „Варна Ефкон“ ООД,
Общински съвет – Варна упълномощава представителя на Община Варна –
общинския съветник Христо Атанасов Атанасов, да участва в Общото
събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ ООД, ЕИК 148114865, което
ще се проведе на 24.10.2018 г. от 10:00 часа, а при липса на кворум на
30.10.2018 г. от 10:00 часа, в гр. Варна, бул. „8-ми Приморски полк“ № 43,
и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки,
като има следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение Община
Варна и Ефкон ГМБХ, Австрия да прекратят своето съвместно участие във
ВАРНА ЕФКОН ООД, ЕИК 148114865, като за целта Община Варна
закупи от Ефкон ГМБХ всички дялове от „Варна Ефкон“ ООД,
собственост на Ефкон ГМБХ, по номиналната им стойност в размер на
2 600 лв. (две хиляди и шестстотин лева). След придобиването на всички
дялове от капитала на „Варна Ефкон“ ООД, ЕИК 148114865, Община
Варна следва да гарантира и осигури пълно спазване на всички данъчни и
други законови разпоредби.“ - 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: „Дяловете от капитала на
„Варна Ефкон“ ООД, ЕИК 148114865, се придобиват като такива от
Община Варна, без каквито и да било гаранции към тях.“ - 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: „Управителят на „Варна
Ефкон“ ООД, ЕИК 148114865 – г-н Волфранг Бо, гражданин на Република
Австрия, роден на 30/06/1970 г., в гр. Грац се освобождава от длъжност и
от отговорност за дейността му като такъв и на негово място се назначава
за нов управител на Дружеството Александър Славчев Кайков
Съдружниците неотменимо заявяват и потвърждават, че управителят на
„Варна Ефкон“ ООД, ЕИК 148114865 – г-н Волфранг Бо и всички бивши
управители са изпълнявали задълженията си с необходимия
професионализъм и всички евентуални претенции към тях са уредени.“ -

Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Променя наименованието на
Дружеството от „Варна Ефкон“ ООД, ЕИК 148114865 на
……………………………..………, ЕИК 148114865“ - Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на Община Варна, като предложи промяна на
наименованието на дружеството и промени адреса на управление,
както следва: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 19а.
ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Съдружниците отменят досега
действащия дружествен договор на „Варна Ефкон“ ООД, ЕИК 148114865,
и приемат нов Учредителен акт съобразен с решенията по предходните
точки.“ - 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: „Съдружниците вземат решение
да бъде сключено споразумение за уреждане на отношенията между
Община Варна, ЕФКОН ГМБХ и „Варна Ефкон“ ООД, както е посочено в
Писмо от 18.04.2018 г., отправено от ЕФКОН ГМБХ до Община Варна и
Протокол № 31/18.06.2018 г. от Заседание на Общински съвет – Варна,
съгласно приложения проект към настоящата Покана.“ - Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на Община Варна.
1408-11-2. 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 съдружниците на „Варна
Ефкон“ ООД, представителят на Община Варна общинският съветник
Христо Атанасов Атанасов, на следващото заседание на Общински съвет –
Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за
сведение.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 16, предложението се приема.*
Преминаваме към точка дванадесета от дневния ред относно
определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – гр.
Варна.

ХII.
По точка дванадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за
Окръжен съд – град Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Комисията приключи своята работа, съставени бяха съответните
протоколи за работата на комисията и предложи на нашето внимание
списък с кандидати, които да бъдат разгледани на заседание на
Апелативната колегия при Апелативен съд гр. Варна за избор на съдебни
заседатели към Окръжния съд във Варна. Имате списъка с лицата, които са
кандидатствали и одобрени от комисията. За съжаление, по-малък е броят
им отколкото е изискуемия, но това са…
Юлияна БОЕВА
Не, не е по-малък….
Тодор БАЛАБАНОВ
Не е ли? Последно, не е ли? С един повече е? Аха, окей, разбрах. Да,
добре. Така, че имате думата за мнения и съображения. Ако няма, режим
на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1409-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 68а, ал. 4 от Закона за
съдебната власт, чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните
заседатели, в изпълнение на свое решение № 1328-11/32/28.06.2018 г. и във
връзка с доклад на Комисията за изготвяне на предложения за съдебни
заседатели при Окръжен съд-Варна, рег. № ОС18000238ВН_001ВН/28.09.2018
г., Общински съвет – Варна утвърждава списък на кандидатите за съдебни
заседатели при Окръжен съд-Варна, които предлага за избиране от Общото
събрание на Апелативен съд-Варна, съгласно приложение към настоящото
решение.
1409-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 68в от Закона за съдебната
власт, списък на кандидатите за съдебни заседатели, ведно с решенията на
комисията и документите по чл. 68, ал.3 от Закона за съдебната власт да се
изпрати до Председателя на Апелативен съд-Варна.

Резултати от гласуването: за – 32; против – 4; въздържали се – 0;
отсъстващи – 15, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Интересно ще ми е да чуя аргументите на хората, които са „против“.
Доктор Станев, заповядайте. Дайте да чуем, ако има някакви възражения,
да мислим какво правим…
Янко СТАНЕВ
Имам сериозни възражения, уважаеми господин председател,
уважаеми колеги, към някои от хората вътре в списъка, но тъй като не съм
участвал в работата на комисията, не съм бил информиран и нямам този
списък, едва днес сутринта успях да го прочета…. Вътре има хора, които
са бивши служители на „Държавна сигурност“; вътре има хора, които са в
миналото си с неща, които не са лицеприемливи; вътре има хора, които по
една или друга причина, според мен, нямат морален облик да бъдат
съдебни заседатели. Ей затова гласувахме „против“, като заради тези
четири случая, които бих могъл да визирам, всъщност може би трябва да
се извиня на тези, които гласувах „против“, а да заслужават. Смятам, че
когато се избират съдебни заседатели, трябва да се знае точно кой ги
предлага, защото в такъв случай аз ще търся отговорност от тези, които са
предложили тези четири човека. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Момент, само да кажа. Никой не ги е предлагал тези хора, те са
кандидатствали и са се явили на конкурс. Нито партия ги предлага, редът е
променен в закона. Има обява на сайта, те са кандидатствали хората,
разгледани са кандидатурите и е проведено интервю на втория етап.
Янко СТАНЕВ
Не може служители на Държавна сигурност да бъдат…
Тодор БАЛАБАНОВ
Доктор Станев, това е мнение от морален аспект. Не е законово.
Законово ограничение няма.
Янко СТАНЕВ
Аз политически гласувам.
Тодор БАЛАБАНОВ
Госпожо Боева, ааааа, момент – тук нещо много важно в допълнение,
че има изискване за принадлежност, за удостоверение за принадлежност –
ами представили са. Заповядайте, госпожо Боева.

Юлияна БОЕВА
От една страна, по изискване на Закона за съдебната власт, всички
процедури са спазени и кандидатите още след подаване на заявленията са
публикувани на списък на сайта на Общината и изобщо, получил е
обнародване този списък, като е даден двуседмичен срок, ако някой има
възражение, да ги отправи към комисията. Такива не бяха постъпили. И
освен това, има официални…
Тодор БАЛАБАНОВ
Чакай малко, доктор Станев…
Юлияна БОЕВА
…освен това, всеки от кандидатите е представил документ…
Тодор БАЛАБАНОВ
….доктор Станев…
Юлияна БОЕВА
….за липса на принадлежност към Държавна сигурност, издаден от
София, от съответната комисия.
Тодор БАЛАБАНОВ
Съответно, има приложен документ за липса на принадлежност към
Държавна сигурност.
Юлияна БОЕВА
Ако комисията беше запозната с възраженията на д-р Станев,
можеше и да ги вземе под внимание, но такива не постъпиха.
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах. Отрицателен вот ли? Госпожо Савова, заповядайте.
Веселина САВОВА
Нали това е всъщност предложение на Съвета към Съда? Нали има
втора фаза?
Тодор БАЛАБАНОВ
Ама разбира се…
Веселина САВОВА
Господин Станев, ако Вие кажете имената, може би Съдът ще се
съобрази и няма да ги одобри… Кажете ги…

Янко СТАНЕВ
Няма Веселина Савова да ми казва. Аз съм направил каквото
трябва…
Тодор БАЛАБАНОВ
Спора премина на съвсем друга писта. Така или иначе, решението
беше прието, съответно предстои разглеждане от Апелативната колегия
съдийска, която да разгледа кандидатурите.
Преминаваме към точка тринадесета от дневния ред.

ХIII.
По точка тринадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Закриване на досега действащите комисии и
създаване на комисия 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
Точка тринадесета касае отново, колеги и поставям на вашето
внимание комисията по Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество, която сме длъжни по
закон да създадем със статут на постоянна комисия, което означава че
желаещите да участват в нея трябва да преустановят участието си в някои
от другите постоянни комисии, тъй като пък има ограничение от три общо.
Така че, отново ви призовавам да се включим в състава на тази комисия и
да я създадем, не за друго, а защото законът ни задължава – най-малко.
Кирил ГЕОРГИЕВ
Досега бях член на ПК „Обществен ред и сигурност“, искам да я
напусна и да се включа в състава на новосъздадената постоянна комисия.
Тодор БАЛАБАНОВ
Добре, записвайте, до тук: Кирил Георгиев…. Господин Вичев?
Януарий ВИЧЕВ
Аз също смятам да напусна комисията по търговия и туризъм, тъй
като тя въобще не се събира и да вляза в тази комисия. И дори имам
предложение г-жа Гърдева да преосмисли дали може да управлява тази
комисия, защото тя въобще не се събира…
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще коментираме това в друга точка, за състава на останалите
комисии. Сега имаме комисия по КОНПИ. Желаете да влезете в състава на
комисията?
Януарий ВИЧЕВ
Да.
Тодор БАЛАБАНОВ
Добре. Колеги? Госпожо Боева, коя комисия бихте желала да
освободите?

Юлияна БОЕВА
Искам да изляза от БКД.
Тодор БАЛАБАНОВ
От „Благоустройство и комунални дейности“?
Юлияна БОЕВА
Да, да.
Тодор БАЛАБАНОВ
Други колеги да се включат, тъй като минимума е …., такъв е
законът. Калин Калевски – от туризъм и търговия? Господин Лазаров?
Стен ЛАЗАРОВ
От „Европейски въпроси“…
Тодор БАЛАБАНОВ
„Европейски въпроси“ е с временен характер… Постоянна ли е?
Извинявам се, моя я грешката. Господин Лазаров желае да напусне
„Европейски въпроси“ и да влезе в новосформираната комисия.
Деяна СТЕФАНОВА
Комисията е не по-малко от трима души.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да. Имаме достатъчен брой кандидатури за състав на комисията.
Подлагам на гласуване следния състав на комисията: Кирил Георгиев,
Януарий Вичев, Юлияна Боева, Калин Калевски и Стен Лазаров. Режим на
гласуване по така изчетените от мен предложения, анблок. Благодаря за
допълнението.
Избира състав на Постоянна Комисия за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при
Общински съвет – Варна, както следва:
1. Кирил Георгиев Георгиев
2. Януарий Марков Вичев
3. Юлияна Атанасова Боева
4. Калин Светославов Калевски
5. Стен Иванов Лазаров
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 13, предложението се приема.*

Тодор БАЛАБАНОВ
Давам възможност за предложения за председател на комисията.
Госпожо Гърдева? След това господин Златев. Господин Георгиев не
може да бъде, защото вече е председател на една комисия.
Марица ГЪРДЕВА
Предлагам Калин Калевски, той е подходящ.
Тодор БАЛАБАНОВ
А, ето, има предложение и от колегата Златев.
Марица ГЪРДЕВА
Ами значи, да го подложим на гласуване.
Тодор БАЛАБАНОВ
Подлагам на гласуване предложението на колегата Златев и колегата
Гърдева, дружното предложение.
Избира председател на Постоянна Комисия за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при
Общински съвет – Варна - Калин Светославов Калевски.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Честито на колегата Калевски. Трябва да вземем решение за
закриване на предходната комисия, която беше по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, така или иначе,
нейната необходимост отпада. Както и на временната комисия за борба с
корупцията и корупционни практики. Те съвпадат по съдържание с
новосформираната, така че, режим на гласуване за закриване на двете
комисии – конфликт на интереси и борба с корупцията, временни които са.
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.

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

1410-13. 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. Кирил Георгиев Георгиев
2. Януарий Марков Вичев
3. Юлияна Атанасова Боева
4. Калин Светославов Калевски
5. Стен Иванов Лазаров
4. Избира председател на Постоянна Комисия за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при
Общински съвет – Варна - Калин Светославов Калевски.
5. Упълномощава Постоянна Комисия за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при
Общински съвет – Варна да приема и съхранява декларации по чл. 35 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, както и да проверява декларираните данни по
отношение на лицата по § 2, т. 2, както и по т. 5, предложение 1 и
предложение 2.
6. Утвърждава образец на Декларация за несъвместимост по чл. 35,
ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество при Общински съвет – Варна,

приложение № 1 и образец на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество при Общински съвет – Варна за промяна в декларирани
обстоятелства, приложение № 2.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 16, предложението се приема.*
За протокола: Янко Станев – „за“.
Преминаваме към точка четиринадесета от дневния ред.

ХIV.
По точка четиринадесета 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 до момента предложения от такъв характер. По тази
причина преминаваме към точка петнадесета от дневния ред.
Общински съвет – Варна няма решения.

ХV.
По точка петнадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински
съвет – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Колегите, които заявиха желание в последната комисия, ще подложа
на гласуване освобождаването им съответно от тези комисии, които са
заявили, а именно:
- Кирил Георгиев да напусне състава на ПК „Обществен ред и
сигурност“
- Януарий Вичев да напусне състава на ПК „Туризъм, търговия и
рекламна дейност“
- Юлияна Боева да напусне състава на ПК „Благоустройство и
комунални“
- Калин Калевски да напусне състава на ПК „Туризъм, търговия и
рекламна дейност“
- Стен Лазаров да напусне състава на ПК „Европейски въпроси и
международно сътрудничество“
Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1411-15. 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
„Обществен ред и сигурност”, общинският съветник Кирил Георгиев
Георгиев.
1411-15-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1,
т.1 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация”, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК
„Туризъм, търговия и рекламна дейност”, общинският съветник Януарий
Марков Вичев.
1411-15-2. 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

„Благоустройство и комунални дейности”, общинският съветник Юлияна
Атанасова Боева.
1411-15-3. 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
„Туризъм, търговия и рекламна дейност”, общинският съветник Калин
Светославов Калевски.
1411-15-4. 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
„Европейски въпроси и международно сътрудничество”, общинският
съветник Стен Иванов Лазаров.
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 17, предложението се приема.*
За протокола: Добромир Джиков – „за“
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега Няголов, дайте заявка на микрофон за комисиите, в които
бихте искали да вземете участие?
Николай НЯГОЛОВ
Уважаеми господин председател, колеги, предлагам и заявявам
желанието си да участвам в комисията по Обществен ред и сигурност – на
първо място, комисията по Благоустройство и комунални дейности,
комисията по Здравеопазване и Екологичната комисия.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, колега Няголов. Подлагам на гласуване предложението за
включване в състава на ПК „Здравеопазване“, ВрК „Опазване и
възпроизводство на околната среда“, ПК „Благоустройство и комунални
дейности“ и ПК „Обществен ред и сигурност“. Няма конфликт на
интереси, госпожо Атанасова, той вече не е служител на община Варна, от
днес не е.

1412-15. 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
Николай

Георгиев Няголов да бъде член на: ПК “Обществен ред и сигурност”, ПК
“Благоустройство и комунални дейности”, ПК ”Здравеопазване” и ВрК
“Опазване и възпроизводство на околната среда”.
Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 18, предложението се приема.*
За протокола: Мартин Андонов – „за“.
Преминаваме към точка шестнадесета от дневния ред.

ХVI.
По точка шестнадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Дискусия с граждани.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към точка шестнадесета от дневния ред, а именно
дискусия с гражданите. Госпожо Савова, момент. Имаме две писмени
заявки преди Вас от вчера. Напомниха ми току-що. При Вас е устна
заявката. Първо давам възможност на госпожа Атанасова и госпожа
Радулова след това. Госпожо Атанасова, времето тече.
Маргарита АТАНАСОВА
Защото започва да тече времето нека да запиша и това нещо, тъй
като имате навик да влизаме в дебат с Вас. Не се обичаме ние.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ама нямате право да записвате без мое разрешение.
Маргарита АТАНАСОВА
Публично не се обичаме. Така, както и да е.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ама обичаме се, напротив. Не, не, не, само държа да уточня, че
публично се обичаме.
Маргарита АТАНАСОВА
Не, не се обичаме.
Тодор БАЛАБАНОВ
Е, Вие го казвате това. Значи Вие не ме обичате.
Маргарита АТАНАСОВА
Започвате да ми режете от времето, така. Значи по същество.
Тодор БАЛАБАНОВ
Преустановете снимането само, наистина.
Маргарита АТАНАСОВА
Ама аз не ви снимам, записвам…

Тодор БАЛАБАНОВ
Нямате право да водите нито звукозапис, нито видеозапис без мое
разрешение.
Маргарита АТАНАСОВА
Вижте как се снима, господине. Така се записва.
Тодор БАЛАБАНОВ
Нито звукозапис, нито видеозапис.
Маргарита АТАНАСОВА
Ще има, че се манипулират моите думи. Така. Уважаеми г-н
Председател, уважаеми господа съветници и съветнички, както и гостите,
които са тук, тук съм по един въпрос. Оказва се, че документи, които сме
събирали и сме доказали, че са манипулирани и се работи в противовес на
Община Варна; подала съм тия документи до всички съветници с жалба,
като самата папка е около тридесет листа. Вкарана е в деловодството преди
месец и нещо. До ден днешен това не е раздадено на съветниците.
Проследих, и то днес, когато дойдох, проследих какво става с тази
документация, защото исках да я дебатирам с вас. Месец март е затворен
общински приют Каменар. Дадено е разпореждане да се оправят нещата не отговаря по Наредба №41 от 2008 г. До месец май нищо не е оправено.
Дават още един месец. До месец юни нищо не е оправено, след което
пристига комисия от Министерството на земеделието и горите, правят
цялостно един тараш горе в Каменарския приют, така, и категорично
затварят Каменарския приют, като му отнемат лиценза за срок от шест
месеца до 03.01.2019 г. Това нещо остава скрито от обществото като вътре
от министерското постановление е, че са предписали абсолютно всичко и
какво са уловили, какво са правели горе в Каменарски приют, как потъват
и изчезват документи и се описват дейности, които не са извършени.
Поради тази причина сме си направили труда да съберем всичко това, да го
входирам и да го дам на съветниците, защото постоянно се искат някакви
средства, които се наливат от пусто в празно. Моля ви, господа и госпожи
съветници, ще си направя отново труда, обещавам да мина по всички
централи, партийни, да връча на отговорниците, ще им видя кои са там
съветниците, за следващия път когато се явя, моля ви да разчетете всичко:
какво е правено, какво се прави, какви пари се изискват от вас да им
отпуснете. Вие ги давате, нищо не се прави, а в същия момент се натиска
по всякакъв начин да се прави Дирекция главно за кучета горе. Като
парите, които сте отпуснали за ремонт, сменена е алуминиевата дограма,
построени са отстрани още допълнително стая работниците да стоят и
самата госпожа, която е разписано да бъде управителка на 3 часа
министерството се е произнесло, че тя няма право да работи. Не може да

упражнява тази професия в противовес на договорите. Така тя натиска по
всякакъв начин да бъде управител пак на три часа, но да прави главна
дирекция. Много ви моля, това е от пусто в празно. Вече толкова години
стана се борим с това нещо. Другото, второто нещо и приключвам.
Второто нещо е „Лъки хънт“ – една много известна фондация. Намира се в
град Девня. Самите собственици са чужденци. Сключиха договор с всички
села наоколо кметове. Прекрати се тази история с кучешките набези много
бързо. Те направиха предложение на град Варна. Срещнаха се с нашите
организации, които са работещи и предложиха половината на това, което е
гласувано като бюджет само него искат. Ще си работят със собствени
лекари, със собствено взимане, всичко ще направят, ще се спре тази
история.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз мога ли само нещо да кажа?
Маргарита АТАНАСОВА
Момент само. Всичко това обаче, всичко това обаче е далеч от вас.
Това се скрива.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ама не е скрито, напротив. Това исках да Ви кажа.
Маргарита АТАНАСОВА
Затова в момента ви моля, ще ви дам всички документи за „Лъки
хънт“, ако ми дадете възможност да се срещнем с тях.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ама, госпожо Атанасова, това исках да Ви кажа аз. Само ме чуйте, аз
това исках да Ви кажа.
Маргарита АТАНАСОВА
Взимате ми от времето.
Тодор БАЛАБАНОВ
То Вашето време изтече 5-те минутки, ама аз ви давам
допълнително.
Маргарита АТАНАСОВА
А, не, не, не. Тука пише.

Тодор БАЛАБАНОВ
Само да кажа. С „Лъки хънт“ водим кореспонденция, дори се виждах
онзи ден със собственика.
Маргарита АТАНАСОВА
Да, да, с господин Филип сте се видели.
Тодор БАЛАБАНОВ
С господин Ромбаут съм се видял, не с господин Филип.
Маргарита АТАНАСОВА
Филип е малкото му име.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз нямам толкова близки отношения с него.
Маргарита АТАНАСОВА
Аз съм в течение, защото работя само с организации, които наистина
работят.
Тодор БАЛАБАНОВ
Прекрасна организация. Водим разговори и предстои да ….
Маргарита АТАНАСОВА
Така, само още нещо да ви кажа. Тези хора, които са горе се
представят за доктори. Единият стрелец е завършил техникум ветеринарен
навремето и се представя за доктор. Самата управителка, която работи три
часа се представя за доктор Георгиева. Отиват, правят каквото си искат и
използват някакви бланки, карат хората без да са администратори, да
попълват своите ЕГН-та, лични данни, да подписват тези бланки, че са
ухапани. Но вместо да се носи медицинско, се представя амбулаторен лист.
Имаме тука в залата лекари. Много моля към лекарите. Когато, госпожо
Маринова, даден човек е ухапан при лекар, когато отиде, изпраща се бързо
известие до РЗИ. След това се прави специално един тетанус, след това се
слага една ваксина противобясна, която не слага тук-таме. И личният лекар
не може да я сложи. Точно на определено място. След което това куче,
което е посочено се затваря при определени условия да се наблюдава през
14-дневния период. Това не е спазено към този момент. Просто се
разчистват някакви сметки. Кучетата, които са в много зле състояние
изчезват, пише се инфаркт, инсулт, а другите се пъхат, които са от
кварталите, оядените, нахранените горе да се отчита дейност. Благодаря
ви.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Аз съжалявам, че и колегата Добрин Иванов го няма
на днешното заседание, който щеше да вземе отношение по въпроса.
Госпожо Радулова, заповядайте. След това заявка от госпожа Савова и от
госпожа Димитрова. Заповядайте.
Мария ДИМИТРОВА-РАДУЛОВА
Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници, аз
миналата година бях се явила тука нали, с едно предложение и за котките,
защото проблемът става много страшен в кварталите. Хората го решават
по най-добър начин. Аз даже ще направя апел, вече котетата да бъдат
пуснати при вас тука, пред Общината. Те минават в районите, в самите
паркове, на Червения площад тази година са пуснати около осем-десет
котета. Представяте ли си, зимно време…..
Тодор БАЛАБАНОВ
Цели осем-десет.
Мария ДИМИТРОВА-РАДУЛОВА
….. тези котета нахлуват към нашата част, което е голям проблем,
защото те подивяват, когато се пуснат и не могат да се уловят. Разберете
това нещо, че проблемът става страшен, затова аз тази година пак идвам да
ви напомня. Вие ми бяхте посочили „Четирите лапи“. Аз ги познавам
много добре. Самият представител, който е Явор Гечев, с него се познавам
от лични срещи в София по срещи с институциите. Той заяви, че повече
във Варна е прекъснал отношенията, никога няма да дойдат тука
„Четирите лапи“ да помогнат за решаване на проблемите. Той казва, че се
ръководи всичко това от некомпетентни лица. Най-после трябва да мине в
отдел „Екология“, както наистина в другите населени места с хора, които
разбират от тези неща. Защото, когато се освобождават ниши нашите хора
смятат като приберат животните в Каменар, но аз съм искала достъпи и ще
искам достъпи за всички животни снимките. И ще искам кога са
реваксинирани животните, защото вижте какво става колко болести
нахлуха и по селскостопанските. Представяте ли си, ако се появи някакъв
бяс?! Всички животни подлежат на унищожение. И ще искам дали тези
животни са реваксинирани. Постоянно от Каменар излизат болни животни.
Докога хората ще лекуват тези болни животни. Как ще се осиновяват.
Затова аз имам един апел към вас. Запознати сме с „Лъки хънт“
фондацията какво иска и за да решим глобално проблема в този морски
град, който знаете има нали с чужденци контакт и хората биха помогнали
чужденците. Самата „Лъки хънт“ разполага с ресурси, нали, от чужбина, с
допълнителни средства. Аз знам за срещата, нали… И смятам, че за да
облекчим положението на Общината да не наливаме от пусто в празно,

защото колко в момента е затворен Каменар за не добри условия,
неотговарящи на животновъден обект. Всичко е пуснато ей-така
навремето, под натиск. Но приюта не отговаря на Наредба № 41. Разберете,
тука има законови положения, които трябва да се спазят. Аз имам цялата
документация и знам как е пуснат обекта и затова е затворен под натиска
на Министерството на земеделието. Инспекторатът е установил тези
нередности в приюта, инспекторатът на Министерството. И крайно време е
да се вземе отношение, всички общински съветници да се намесят, да не се
отпускат средства непрекъснато за ремонти. Ето, първо хале скоро се
ремонтира 20 000 за окачен таван. Този окачен таван скоро пак ще падне.
Самите ламаринени халета вече са изгнили. При големи снегове, дъждове
тече вода.
Тодор БАЛАБАНОВ
Само малко се отместете, че госпожа Атанасова не може да снима
зад Вас.
Мария ДИМИТРОВА-РАДУЛОВА
Така че… Не, аз идвам от това, че и в нейна подкрепа наистина тя е
малко по-емоционална, но и аз ще стана емоционална, щото вече не се
търпи.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз разбрах, да, разбрах Ви.
Мария ДИМИТРОВА-РАДУЛОВА
Нали… И ще ви благодарим ако наистина този град получи нов
облик с един хубав модерен приют. Крайно време е. Той каза, че ще
вложи…
Тодор БАЛАБАНОВ
Ето затова частният инвеститор е готов да направи един модерен
приют извън Варна…
Мария ДИМИТРОВА-РАДУЛОВА
Той е казал с вас, знаем за разговора и ние ще подкрепим господина
Тодор БАЛАБАНОВ
Ние също ще подкрепим при едно рационално предложение, разбира
се, което е законово издържано. Ние също ще го подкрепим. Няма човек в
залата, който да се противопостави.

Мария ДИМИТРОВА-РАДУЛОВА
Защото той има ресурс и да осиновява животни, нали.
Тодор БАЛАБАНОВ
Точно така. Има и много добър медицински център за животните.
Мария ДИМИТРОВА-РАДУЛОВА
Благодаря ви. И вярвам, че нещо ново ще стане и нещо по-…
Тодор БАЛАБАНОВ
И аз Ви благодаря. Заповядайте, госпожо Савова. След това да се
готви колегата Димитрова.
Веселина САВОВА
Чрез Вас отправям питане към кмета на Община Варна. Ще Ви бъде
предоставено също. Така. Има ли решение на Общинския съвет за
участието на Община Варна в Българска фестивална асоциация? В
публикуваните протоколи от заседанията на Общински съвет такова
решение няма. Моля, ако все пак такова има и не е публикувано, да ми
бъде предоставено. С кое решение на Общински съвет или Заповед на кмет
е упълномощена Десислава Георгиева – Началник на отдел „Фестивали и
проекти“, да представлява Община Варна в това НПО? Има ли заповед на
кмета на Община Варна, с която Десислава Георгиева да е упълномощена
да е член на Управителния съвет на Фестивалната асоциация, в качеството
й на общински служител на Община Варна? Кои от организаторите на
фестивали и конкурси, получили финансиране от Фонд „Култура“ на
Община Варна, както и по линия на Варна – Европейска младежка
столица, са членове на въпросната Фестивална асоциация? Колко от
финансираните от Фонд „Култура“ организации са НПО-та със софийска
регистрация? Има ли изплатени хонорари към общински служители и
общински съветници от НПО-тата с одобрени проекти от Фонд „Култура“?
Каква е сумата, преведена от Община Варна на Театрално-музикален
продуцентски център Варна, с Директор председателката на ПК „Култура
и духовно развитие“ – Даниела Димова? Кой е взел решенията за всяка
сума поотделно? Ползвани ли са тези средства за покриване на загуби на
НПО-та, свързани с Театрално-музикалния продуцентски център и има ли
такива, изплащани по изпълнителни дела към съдия-изплънител? Има ли
членове на Експертния съвет на Фонд „Култура“, които да са на трудови
или граждански договори с Театрално-музикален продуцентски център
Варна с Директор г-жа Димова? Колко от организаторите на културни
събития са отказали подписването на договор за съфинансиране от

Община Варна заради несъгласие с решението на Експертния съвет за
2016, 2017 и 2018 г.? Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-жо Савова. Вие ще го дадете. То си е едно
формулирано грамотно питане по ЗДОИ, което, нали... Заповядайте.
Мария ДИМИТРОВА
Адвокат инженер Мария Димитрова. Чувам ли се?
Тодор БАЛАБАНОВ
Ние се познаваме. Да, да, пуснат е микрофона.
Мария ДИМИТРОВА
Сега чува ли се? Моите теми, които ще засегна съм ги засягала
няколкократно, но засега без резултат. Надявам се да е малко порезултатно вече. „Изгрев“ – липсата на вода. Имаме ПУП от 2012 г.
Половината квартал няма вода. Обещахте предната сесия, понеже не
всички общински съветници бяха останали, до изграждане на общинска
инфраструктура да намалите данъците от трета в пета зона така, както сме
поискали с искане входящ номер ИИБ1800489ПР/26.02.2018 г. предвид
факта, че на практика ние сме бивше селищно образувание по фактическа
обстановка. Квартал сме все още само на хартия. Вторият въпрос е:
господин Карбов обеща предния…..
Тодор БАЛАБАНОВ
Само по първия въпрос да кажа, че никой не си е позволявал да
обещава да намалим данъците. Аз присъствам обикновено на заседанията,
не си спомням такова нещо.
Мария ДИМИТРОВА
Аз мисля, че Вие лично обещахте, че не може да изградите с
магическа пръчка инфраструктурата…
Тодор БАЛАБАНОВ
Казах, че бихме могли да разгледаме предложение, но не съм
обещавал да намалим данъците.

Мария ДИМИТРОВА
Все нещо е. Господин Карбов обеща да действа по въпроса за
отваряне пътеката към моста на „Подвис“, ползвана 40 години, но до
момента тя не е отворена. С нашите сигнали на практика беше съборена
пристройката, която затваряше достъпа до старата пътека между колоните
на сградата. Собственикът загради всичко зад сградата и остави майките с
колички и инвалидите да преминават по ръба на дерето. Не считам, че в
двадесет и първи век, при положение, че имаше изградена общинска
инфраструктура пътека до мост, ползвана четиридесет години, трябва да
продължава да се допуска от някакъв собственик той да нарушава правата
на всичките около 2000 жители на Цветния квартал, които години наред
ползваха тази пътека. Имайте предвид, че идва зимния сезон. Много ви
моля, направете си труда, идете и вижте откъде минават хората. Това е
хлъзгавия ръб на едно дере. Много тясна пътека по ръба на дерето. Освен
това по околовръстното - вярно е, там има тротоар. Първо, че възрастните
хора трябва да обикалят и второ този тротоар трябва да ви кажа, че е срам
за Варна. Защото той е широк не повече от 40 см и майки с колички не
могат да преминават, защото е в ужасно разбито състояние. Не могат да
преминават инвалиди. Здрав човек не може да мине. Казвам ви го от
собствен опит. Така че, много ви моля, направете всичко възможно.
Действително, това е много голям обществен интерес. Не може да се
оправдаваме, че имотът е частен, защото съгласно Конституцията на
Република България чл. 57, ал. 2 частния интерес, много ви моля, не
пъшкайте,
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, не, не, момент само, недейте да се отклонявате да…
Мария ДИМИТРОВА
…защото винаги се оправдаваме с това. Конституцията на Република
България твърди, че не може частния интерес да нарушава интересите на
другите. Не може да упражняваме правата си в нарушение на правата на
2000 души. Между другото, ние сме подали освен че в Акт 16, т. 11 на
строителното разрешително има, че собственикът трябва да възстанови
общинската инфраструктура и докато не я възстанови не би следвало да му
се издава Акт 16. Въпреки това главният архитект е издал Акт 16. До кмета
сме подали и искане за право на преминаване, абстрахирайки се че 40
години сме ползвали пътеката с искане от 27.04.2018 г., но до момента не
е направено. Третият въпрос е свързан с т.нар. „синя зона“. Понеже
изказването ми предния общински съвет не сте го записали както трябва,
искам да уведомя общинските съветници, че с правата, които давате на
собствениците на имоти в синята зона да паркират една кола
преференциално, примерно 55 лв. на година, вие на практика стимулирате

нарушителите на ЗУТ, които ползват гаражите си или са ги продали, или са
ги дали под наем, или ги ползват като търговски обекти. Вместо да ги
санкционирате или да наредите общинската администрация, да изискате,
защото имате това право, да ги санкционира, вие с наредбата си….
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз се извинявам, че Ви прекъсвам. Да отправя едно обещание
официално.
Мария ДИМИТРОВА
….момент, в Наредбата си ги стимулирате. Или си променете
наредбата с изрично записано, че не може собственик на гараж, който го е
отчуждил, дал го е под наем или го ползва за търговски обект, тоест не го
ползва за паркиране на колата си,..
Тодор БАЛАБАНОВ
Без значение как го ползва. Изобщо собственик на гараж няма да има
право на преференции. Аз се ангажирам да вкарам, /ето това обещание
имах в предвид, но вие не ми давате думата/, да няма право на
преференции в синята зона.
Мария ДИМИТРОВА
Благодаря много, защото аз съм пуснала още преди април месец
коментирахме многократно и с вашите колеги от правната комисия, с
общинската администрация. Във връзка с фактическата обстановка около
Морската градина. Кога ще изпълните, ще изискате от общинската
администрация и от полицията, включително и общинска полиция, да
изпълни чл. 31, т. 4 от Наредбата за обществения ред. Защо гласувате
наредби, след като не контролирате тяхното прилагане. И ще освободите
Морската градина от автомобили. Обществено известно е….
Тодор БАЛАБАНОВ
Изтече Ви времето.
Мария ДИМИТРОВА
Момент само да довърша, че вече има тежка катастрофа с пострадали
деца. Интересно как в Морската градина катастрофа, смачкана колата и
пострадали деца. Каква работа имат тези коли в Морската градина?

ПТП.

Тодор БАЛАБАНОВ
Няма тежка катастрофа, само не подвеждайте. Има катастрофа, има
Мария ДИМИТРОВА
Добре, ПТП-то е със смачкана наполовина кола.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не е, добре, наполовина, сега ще спорим.
Мария ДИМИТРОВА
Това са подробности.

Тодор БАЛАБАНОВ
Ааа, подробности. Тежко ПТП обаче звучи подвеждащо, само да Ви
кажа, никак не е подробност. Никак не е подробност, недейте да…
Мария ДИМИТРОВА
Ако утре почине човек или има тежка телесна повреда тогава кой ще
носи, г-н Председател, отговорността, че вие гласувате нещо, но не
контролирате спазването му. Освен това, последното нещо са детските
площадки и кучетата. Много добре знаете, че сте гласували в Наредбата на
детските площадки да има оградки.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не сме гласували да има оградки. Гласували сме забрана за
разхождане на домашни любимци, употреба на тютюневи изделия,
алкохол.
Мария ДИМИТРОВА
И разходка на кучета.
Тодор БАЛАБАНОВ
Домашни любимци.
Мария ДИМИТРОВА
Така. Има една Наредба 1, с която общинската администрация си
измива ръцете и 15 милиона облигационен заем се взе за ремонта на 240
близо детски площадки, които можеха да се ремонтират с 1 милион
лева…….

Тодор БАЛАБАНОВ
Свърши времето, госпожо Димитрова. Благодаря Ви. Дайте писмено
останалите неща. Да, благодаря Ви. Уважаеми колеги, закривам днешното
тридесет и пето заседание на Общински съвет – Варна. Пожелавам
успешен ден.
* 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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