П Р О Т О К О Л
№7
Седмото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на
Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, се проведе на
20.04.2016 г. (сряда) от 09:00 ч. до 18:30 ч.
Присъстват 49 общински съветника, отсъстват:
Антраник Шакариян
Лидия Маринова
Тодор БАЛАБАНОВ
Уважаеми колеги, имаме кворум. Днес ще положи клетва новоизбрания
общински съветник. Г-н Карбов беше поискал думата, заповядайте.
Димитър КАРБОВ
Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н
заместник-кмет, уважаеми съграждани. Днес е бележита дата в българската
история. Днес отбелязваме 140 години от избухването на Априлското
въстание. На 20-ти Април 1876 г. в Копривщица започва пътя на България
към свободата и независимостта. Априлското въстание е организирано от
Българския революционен комитет и избухва предсрочно на 20-ти Април. То
е потушено от турските власти, в резултат на което загиват над 30 хил.
български мъже. В резултат на него са опожарени и унищожени над 75 хил.
български къщи. Така че предлагам да започнем днешното ни заседание с
едноминутно мълчание в знак на признателност и почит към тези, които са
дали живота си, за това България днес да я има.
/Последва едноминутно мълчание./
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н Карбов, благодаря колеги.
Преди да пристъпим към откриване на днешното заседание ще дам
думата на г-н Венелин Жеков – председател на Общинска избирателна
комисия – Варна, за да ни запознае с последното решение на Общинската
избирателна комисия.
Венелин ЖЕКОВ
Уважаеми дами и господа, ще ви запозная с решение № 420 на ОИК –
Варна: след постъпило писмо от председателя на Общински съвет – Варна,
ведно с препис – извлечение от смъртен акт на общинския съветник д-р
Ивайло Бояджиев, комисията намира, че са установени обстоятелства

съгласно чл. 30, ал. 5 от ЗМСМА за прекратяване пълномощията на
общинския съветник Ивайло Бояджиев.
На основания чл. 87, ал. 1, т. 24 от ИК, ОИК – Варна реши:
1. установява наличието на обстоятелства за прекратяване
пълномощията на д-р Бояджиев;
2. обявява следващия в листата на Коалиция от партии Варна „Атака,
Възраждане, Нова сила“ Антон Христов Апостолов за избран за общински
съветник и му издава удостоверение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Г-н Антон Апостолов, заповядайте за полагане на клетва.
Моля повтаряйте след мен, колеги моля за внимание:
Заклевам се в името на Република България да спазвам
Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да
се ръководя от интересите на гражданите от Варненската община и да
работя за тяхното благоденствие.
Заклех се!
/Общинския съветник Антон Христов Апостолов полага клетва и
подписва клетвения лист./
Тодор БАЛАБАНОВ
Честито на г-н Апостолов, успех.
Антон АПОСТОЛОВ
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Давам думата на г-н Апостолов за изказване.
Антон АПОСТОЛОВ
Уважаеми колеги, уважаеми г-н председател, искам да изявя желанието
си за в бъдещата си работа в общинския съвет, да участвам в групата на
„Реформаторски блок – Народен съюз“. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н Апостолов. Освен това колеги, ви уведомявам, че със
заявление от г-н Григор Григоров ни е уведомил, че прекратява членството
си в групата общински съветници „Реформатори и патриоти“ и продължава
да изпълнява ангажиментите си, като независим общински съветник.
И е постъпило заявление от „Реформаторски блок – Народен съюз“, с
което ни уведомяват, че Петър Липчев, колегата е включен като член на
групата. Последно „Реформаторски блок – Народен съюз“, тъй като в едно от

заявленията е записано „Реформатори и патриоти“, затова така го изчетох.
….. От „Народен съюз“, точно така.
Уважаеми колеги, пристъпваме към разглеждане на дневния ред на
днешното заседание. Постъпило е предложение от председателя на комисия
„Собственост и стопанство“, относно отпадане от точка шест, на подточка 48
от дневния ред, а именно определяне предназначението на жилища
собственост на Община Варна. Причината за поисканото отпадане е, тъй като
има още неща, технически детайли, които следва да се уточнят в
предложението и да бъде коректно внесено за разглеждане в съответната
комисия.
Постъпило е също така предложение за включване като допълнителна
точка в дневния ред от г-н Димитър Карбов, председател на комисия
„Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на
територията на Община Варна и населените места”, относно включване към
т. 8 от дневния ред, включване на две допълнителни подточки, които са
разгледани на заседание на комисията и приети, а именно: одобряване на
ПУП – ПРЗ на УПИ IV-19 и следващи, които са изброени подробно в
материалите, както и подточка 5 – одобряване на ПУП - изменение на ПРЗ за
кв. 1, кв. 2, кв. 3 и следващите от устройствена зона „Саръ Баир“, гр. Варна.
Това предложение също е разгледано на заседание на комисия по
„Архитектура“, съответно е изпратено по имейлите ви, за запознаване и е
прието на заседание на комисията.
Постъпило е предложение от г-н Станислав Иванов, като допълнителна
точка към дневния ред, т. 9 – да бъде включено предложение за решение от
ПК „Финанси и бюджет“, относно изменение на решение № 828-4, т. XX от
протокол № 15 от 20.02.2013 г. на Общински съвет – Варна.
Както и две предложения от г-н Николай Георгиев относно включване,
като т. 10 на предложение за решение от ПК „Европейски въпроси и
международно сътрудничество“, относно даване съгласие за участие на
Община Варна, като партньор в проект „Регионално и транспортно развитие
в Дунавско-черноморския регион за превръщането му в транснационален,
мулти пристанищен портал по програма „Дунав 2014 – 2020 г.“, и точка две:
даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по проект „Варна
Европейска младежка столица“, „Черноморски, младежки център по
предприемачество“, Програма „Интеррег“.
Постъпило е също така предложение за включване към т. 4 - ПК
„Култура и духовно развитие“, подточка четири „Преименуване на хорова
школа „Морски звуци“.
Всички тези материали са изпратени на имейлите ви за запознаване,
още вчера. Имате думата за мнения и съображения по така направените
предложения първо. Не виждам. Много се извинявам, обаче имам проблем с
компютъра, рестартира се в момента и малко ще се наложи да …
Иванка КАЗАКОВА
Извинете …

Тодор БАЛАБАНОВ
Подлагам на гласуване предложението за отпадане …
Иванка КАЗАКОВА
Извинете, имам предложение към дневния ред, ако обичате да ми
дадете думата.
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте.
Иванка КАЗАКОВА
Благодаря. Имам предложение към общинските съветници в
извънредните точи от дневния ред да бъде гласуван отпадане на проекта за 17
м.р. за благоустрояване, тъй като се оказа, че с едно и също наименование са
процедирани два различни проекта. Предлагам на общинските съветници да
гласуват проекта да бъде върнат за разглеждане в комисия по „Архитектура“.
Въпреки, че има издадени разрешения за строеж и 12 заповеди за одобрение
на ПУП-а, тука е кмета на града и предлагам кмета на града да отмени тези
12 заповеди на заместник-кмета г-н Пейчев и проекта да бъде върнат
наистина на истинско обществено обсъждане, тъй като в този му вид, той не
може да бъде реализиран. Говоря от името на Инициативен комитет на самия
квартал „Васил Левски“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви.
Марияна СЛАВОВА
И аз. Здравейте.
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте.
Марияна СЛАВОВА
Имам предложение за включване на точка в дневния ред.
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля да се представите само за протокола.
Марияна СЛАВОВА
Марияна Славова се казвам, здравейте на всички в залата. Искам да
попитам как две площадки детски, зад китайската стена на бул. „Осми
Приморски полк“ сменят статута си от публична собственост в частнаобщинска собственост без обществено обсъждане. Благодаря ви.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Но това по съществото си представляваше въпрос,
уважаема госпожо, а не предложение за включване на точка в дневния ред.
Марияна СЛАВОВА
Може би обърках.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, ще Ви дадем възможност в точката съответната да поставите
отново въпроса и да го дебатираме.
Марияна СЛАВОВА
Да. Добре, благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Има ли други предложения?
Екатерина БЕЧЕВА
Да. Екатерина Бечева съм, искам да изляза с предложение да разгледате
случая относно детската площадка между блок едно и блок две, която беше
построена без да ни се отговори на две наши становища към общината, плюс
уведомление към Районна прокуратура по случая. Нито от Районна
прокуратура получихме отговор по сигнала, нито от Вас. И площадката е
факт. Разбрахме, че са Ви внесени протоколи, с които уж се желае строежа на
тази площадка и тези протоколи не мога да разбера как могат да включват
над 40 хора, след като реалните собственици от блоковете максимум са 30.
Има два общински апартамента в първи блок. Това е моето.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви госпожо. Други предложения? Бих Ви призовал с такива
предложения да заповядате на заседанията на съответните комисии, където
биха могли да бъдат разгледани по-обстойно. Това е моят апел към вас. Ще
ги подложа на гласуване, разбира се.
Иванка КАЗАКОВА
Едно уточнение за първото ми предложение, което аз направих.
Тодор БАЛАБАНОВ
Много моля, само да не ме прекъсвате.
Иванка КАЗАКОВА
Извинявайте.
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте.

Иванка КАЗАКОВА
Понеже Вие казахте да присъстваме на комисия, ние на всички
комисии присъстваме, Вие лично знаете на последната комисия беше внесена
подписка от г-жа Проданова от район „Приморски“ на 1200 човека от
квартала, които искат благоустрояването, но във вида, в който всъщност и
ние го искаме. И всъщност стана ясно, че има два проекта, всъщност ние
говорим за проекта, който предвижда застрояване, а не за проекта, който
предвижда само рехабилитация на пътните платна. Ние сме били на три
комисии за този проект, ние сме го обсъждали това и на последната комисия
си спомняте, че комисия по „Благоустройството“ разпореди съответната
администрация да й даде становища. Но понеже времето тече, разрешението
за строеж е влязло в сила, ще възникнат много сериозни проблеми, когато
строителят тръгне да го прави този проект и аз затова предложих от името на
голяма част от хората живущи в старите блокове. В момента г-н Портних е
тук, умолявам го да отмени 12-те заповеди, с които са одобрени целите в 17
м.р. всичките ПУП-ове вътре и въз основа, на които е издадено разрешение
за строеж за целия квартал, за да може реално да има обсъждане на този
проект, за да може той реално да се случи. Иначе ще стигнем до ситуацията с
кв. „Чайка“, никой не го желае.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Подлагам на гласуване колеги, предложенията по реда
на тяхното постъпване.
Първо предложението за отпадане от т. 6, подточка 48, за отпадане от
дневния ред. Режим на гласуване. … Отпадане от точката по „Собственост“,
т. 6 на подточка 48.
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Следващото предложение към точка „Архитектура“, а именно т. 8, да
бъдат включени като подточки четвърта и пета одобряване на ПУП-ове,
които изброих преди малко. Ще ги подложа на общо гласуване. Режим на
гласуване, колеги.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 3; въздържали се – 0;
отсъстващи – 3, предложението се приема.
Моля да не ме прекъсвате само, ще Ви дам възможност. Заповядайте, гн Гуцанов.
Борислав ГУЦАНОВ
Първо по чисто технически въпрос, моля да оправите системата,
защото гласувам, а не излиза гласуването – един път.

Втори път, имаше предложение от страна на госпожата в залата, също
да има към точка „Архитектура“ нещо, което да се гледа. Вие ги подлагате на
две различни гласувания, на всички е ясно защо, защото това ще се приеме, а
нейното няма да се приеме. Освен това мисля, че прекаляваме с
архитектурата и правилно преди малко отбелязаха, че ще се случи същото,
което стана в „Чайка“. Независимо, че по правилник има право подобно нещо
да се направи мисля, че тази порочна практика коментирахме няколко пъти,
да бъде преустановена. Не да се коментират неща в последните дни преди
сесията, след което те да бъдат подлагани без половината от съветниците
дори да знаят в момента за какво става въпрос, когато ще коментираме след
малко ПУП-овете, за които председателя говори. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега Гуцанов, тези въпросни ПУП-ове са разгледани на заседание на
комисия „Архитектура“. Това не са внесени материали в последния момент,
подкрепени са включително от колегите Ви в групата на заседанието на
комисията и са единодушно приети.
Борислав ГУЦАНОВ
Колега, председател ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Това не са материали, които са вкарани в последния момент. И това не
е порочна практика, правилника го позволява.
Борислав ГУЦАНОВ
Колега, председател, само преди 30 секунди казах, че правилника го
позволява, но заедно с това нещо Ви казах, че тази практика трябва да бъде
преустановена, да се вкарват материали, след като е публикуван дневния ред.
Мисля, че пределно ясно и Вие и аз знаем, за какво става въпрос. А не дали е
подкрепено или не е подкрепено.
Тодор БАЛАБАНОВ
Вие още по-добре от мен знаете, като …
Борислав ГУЦАНОВ
Нали така?
Тодор БАЛАБАНОВ
Да.
Борислав ГУЦАНОВ
След малко е ясно, че няма да се приеме предложението на госпожата ..

Тодор БАЛАБАНОВ
Дали е ясно или не, това ще покаже гласуването.
Борислав ГУЦАНОВ
Предполагам, че гласуването след две минути ще покаже това, което
говоря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви.
Колеги, подлагам на гласуване включване на т. 9 ПК „Финанси и
бюджет“. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 7;
отсъстващи – 3, предложението се приема.
Има ли проблем с гласуването от някой от колегите? Мартин Байчев за
протокола „за“. Г-н Гуцанов?
Борислав ГУЦАНОВ
Дайте на екрана, да видим дали има …
Тодор БАЛАБАНОВ
Той се върти автоматично, системата го върти. Вие сте гласувал
„въздържал се“. …. Моля колегите, които се занимават с излъчването на
екрана, да го стеснят малко, за да може да се виждат абсолютно всички
имена.
Колеги, подлагам на гласуване предложението за включване на т. 10 в
дневния ред, относно предложение за решение от ПК „Европейски въпроси и
международно сътрудничество“. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 4, предложението се приема.
Следващото предложение за включване на точка в дневния ред, в т. 4,
като подточка четири е ПК „Култура и духовно развитие“. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на … Само имената пак
да помоля, г-жа Казакова първото име?
Иванка КАЗАКОВА
Иванка Казакова.

Тодор БАЛАБАНОВ
Иванка Казакова. Предложението на г-жа Иванка Казакова го подлагам
на гласуване за включване на точка в дневния ред на заседанието, като
подточка в предложение за решение в ПК „Архитектура“. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 20; против – 6; въздържали се – 18;
отсъстващи – 7, предложението не се приема.
Следващото предложение за включване на точка в дневния ред по
отношение на детската площадка в кв. „Левски“. Само ще помоля пак за
имената.
Екатерина БЕЧЕВА
Екатерина Бечева.
Тодор БАЛАБАНОВ
Бечева. Екатерина Бечева. На г-жа Екатерина Бечева. Колеги, режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 15; против – 2; въздържали се – 29;
отсъстващи – 5, предложението не се приема.
Колеги, подлагам на гласуване дневния ред в цялост, ведно с
направените преди малко изменения и допълнения. Режим на гласуване.
Целия дневен ред.
Общински съвет – Варна прие следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Питания и отговори на питания.
2. Поправка на явна фактическа грешка на решение № 1153(5)/27.01.2016 г. на Общински съвет – Варна.
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване“
относно:
(1) – утвърждаване на класирането на комисия за избор на
управител на:
– „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД.
– „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 –
Варна” ЕООД.

(2) – вземане на решение за промяна в предмета на дейност на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение
Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД.
(3) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ по
молби на граждани за лечение.
(4) – одобряване на промени в „Правила и критерии за класиране и
прием в общинските целодневни детски ясли на територията на Община
Варна“.
(5) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по
асистирана репродукция.
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и духовно
развитие“ относно:
(1) – именуване на улица, находяща се в кв. 513 по плана на 13-ти
м.р., район „Одесос“, гр. Варна.
(2) – именуване на улици, находящи се в со „Под село“, с. Звездица,
Община Варна.
(3) – избор на временни членове на Експертния съвет към фонд
„Култура“.
(4) – преименуване на Хорова школа „Морски звуци“.
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални
дейности и жилищна политика“ относно:
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на
основни жизнени и комунално – битови потребности на лица.
(2) – приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги
за 2017 г. на Община Варна.
(3) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет за отпускане на персонална пенсия на деца.
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и
стопанство“ относно:
(1) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ
се в гр. Варна, со „Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата“,
представляващ ПИ с идентификатор 10135.2517.4760.
(2) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ
се в гр. Варна, ул. „Батак“ № 35.
(3) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ и одобряване на
пазарна оценка, във връзка с провеждане на публичен търг за продажба на
имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Злати
Бръчков“ № 14.

(4) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ
се в гр. Варна, ПЗ „Планова“, представляващ ПИ с идентификатор
10135.73.582.
(5) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ
се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Йордан Николов“ № 44.
(6) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ
се в гр. Варна, район „Приморски“, „Вилна зона“, ул. „Драган Данаилов“ №
80.
(7) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ
се в гр. Варна, кв. „Галата“, представляващ ПИ с идентификатор
10135.5510.246.
(8) – провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от
имот-частна общинска собственост, находящ се в област Варна, Община
Варна, с. Звездица, представляващ лекарски кабинет в сграда.
(9) – провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот-частна
общинска собственост, находящ се в област Варна, Община Варна, с.
Каменар, ул. „Княз Борис I“ № 5, представляващ сграда - Здравен пункт.
(10) – провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имотчастна общинска собственост, находящ се в област Варна, Община Варна, с.
Каменар, ул. „Цар Симеон I“ № 8, представляващ част от сграда-зала.
(11) – провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имотчастна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Приморски“,
административно-битова сграда в СК „Приморски“, представляващ: кафе–
сладкарница.
(12) – провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем
на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, „Приморски
парк“, вляво от входа на „Летен театър“, представляващ част от сграда с
идентификатор 10135.2561.2.2.
(13) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в гр. Варна, ул. „Света гора“ № 5-5А.
(14) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в гр. Варна, ул. „Лозарска“ № 22.
(15) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Ясен“ № 71А, 71Б, кв. 31.
(16) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в Община Варна, жк „Младост“, представляващ ПИ с
идентификатор 10135.3512.11.
(17) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Момина сълза“ № 10, 12, кв.
26.

(18) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Липа“ № 24, 26, кв. 18.
(19) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Момина сълза“ № 14.
(20) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Липа“ № 6, кв. 17.
(21) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“, одобряване на
пазарна оценка във връзка с продажба на имот, находящ се в гр. Варна, кв.
„Аспарухово“, ул. „Балкапан“ № 2.
(22) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон“ № 12.
(23) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со
„Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата“, представляващ ПИ с
идентификатор 10135.2516.4663.
(24) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Свети
Седмочисленици“ № 15.
(25) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со „Виница север“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2052.617.
(26) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Баба
Рада“ № 27.
(27) – одобряване на пазарни оценки, във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез замяна върху поземлени имоти с идентификатори
10135.5426.2319, 10135.5426.2320 и 10135.5426.2321, находящи се в гр.
Варна, со „Ракитника“, землище „Галата“.
(28) – одобряване на пазарни оценки във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез замяна върху поземлени имоти с идентификатори
10135.2515.3868 и 10135.2515.3869, находящи се в гр. Варна, со „Ален мак“.
(29) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба и
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул.
„Рощок“ № 4.
(30) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл. 15, ал. 3
от ЗУТ за ПИ с идентификатор 10135.2564.232.
(31) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл. 15, ал. 3
от ЗУТ за ПИ с идентификатор 10135.5403.9500.
(32) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл. 15, ал. 3
от ЗУТ за ПИ с идентификатор 10135.5403.9510.

(33) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл. 15, ал. 3
от ЗУТ за ПИ с идентификатор 10135.5403.9500.
(34) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл. 15, ал. 3
от ЗУТ за ПИ с идентификатор 10135.2516.9510.
(35) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ във връзка с
учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в област Варна, Община Варна, с. Тополи,
представляващ ПИ с идентификатор 72709.520.153.
(36) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“, даване на съгласие
за подписване на анекс към Договор № Д11-9200/1183/20.09.2011 г. за
учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот –
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане“ бл.
79, вх. А, ет. 2, ап. 4.
(37) – даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на
ползване, върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.
Варна, ул. „Воден“ № 18.
(38) – предоставяне безвъзмездно за управление и учредяване на
безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост,
находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев“ № 1 в полза на ОП „Спорт –
Варна“ и Министерство на младежта и спорта.
(39) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление
имот -публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Средец“
№ 12, Детска ясла № 9 „Детелина“, в полза на ОП „Комплекс за детско
хранене“.
(40) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление
имоти – публична държавна собственост, находящи се на територията на
Община Варна, в полза на РИМ - Варна.
(41) – отмяна на решение № 2732-8(28)/10, 17.11.2010 г. на Общински
съвет – Варна и даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за
управление имот -частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кк
„Св. Св. Константин и Елена“, представляващ ПИ с идентификатор
10135.2570.38, в полза на Дом за стари хора „Гергана“ и Дом за възрастни
хора с физически увреждания.
(42) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление
част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул.
„Владислав Варненчик“ № 48, в полза на район „Младост“, Община Варна.
(43) – даване на съгласие за учредяване на възмездно безсрочно право
на строеж върху имот частна-общинска собственост, находящ се в гр. Варна,
жк „Чайка“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2562.134, в полза на
„Диагностично – консултативен център „Чайка”” ЕООД.
(44) – одобряване на застраховател за сградата и имуществото на
„Обреди“ ЕООД.

(45) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на
културата и спорта“ ЕАД.
(46) – одобряване на застраховател на имуществото на „Диагностично
– консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна”
ЕООД.
(47) – одобряване на застраховател на имуществото на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД.
(48) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ във връзка с
придобиване в собственост на Община Варна на недвижими имоти,
находящи се в гр. Варна, район „Младост“, ул. „Орех“ № 11, за нуждите на
Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване
„Николай Хайтов“ гр. Варна.
(49) – даване на съгласие за придобиване в собственост на Община
Варна на недвижими имоти с идентификатори 10135.5502.102,
10135.5502.103 и 10135.5502.551, включени в капитала на „РИБНИ
РЕСУРСИ“ ЕООД.
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Благоустройство и
комунални дейности“ относно:
(1) – вземане на решение за удължаване срока на договори
№
Д-9200/7852/02.11.1999
г.,
№
Д-9200/7853/02.11.1999
г.
и
№ Д-9200/7854/02.11.1999 г.
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 – ПР – план - извадка в обхват от ул. „Горна
Студена“ през ул. „Галац“, през бул. „Народни будители“ и ул. „Орел“ до
заустването в Канал-море-езеро, по проекта за ПУП-ПРЗ на 27-ми м.р., гр.
Варна.
(2) - одобряване на ПУП – ПР – план - извадка в обхват на ул.
„Моряшка“, южно от кръстовището с ул. „Лайош Кошут“, по проекта за
ПУП-ПРЗ на 28-ми м.р. и част от 29 м.р., гр. Варна.
(3) - разрешаване изработването на проект за ПУП-ПРЗ за „Разширение
на гробищен парк „Запад“ в землището на с. „Тополи“, гр. Варна“ и
одобряване техническото задание за проектиране.
(4) – одобряване на ПУП – ПРЗ за УПИ IV-19, УПИ V-24, УПИ VI-7,
УПИ VII-25, УПИ X-26, УПИ LX-20 и УПИ LXII-26 – „за инж. инфр.“, кв.
207 и улична регулация от о.т. 1590 до о.т. 1593 през о.т. 1613 и о.т. 1614, м.
„Коджа тепе“, гр. Варна.
(5) – одобряване на ПУП - изменение на ПРЗ за кв. 1, кв. 2, кв. 3, кв. 4,
кв. 5, кв. 6, кв. 7 и кв. 8, част от устройствена зона ЖМ (м. Дели Сава и м.
Саръ Баир), гр. Варна.

9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и
бюджет“ относно:
(1) – изменение на решение № 828-4, т. XX от Протокол № 15 от
20.02.2013 г. на Общински съвет – Варна.
10. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски
въпроси и международно сътрудничество” относно:
(1) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в
проект „Регионално и транспортно развитие в Дунавско-черноморския
регион за превръщането му в транснационален мултипристанищен портал“,
по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020.
(2) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна като
проект „Варна Европейска младежка столица - Черноморски младежки
център по предприемачество” по програма Интеррег „Балкани Средиземно
Море“.
11. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни
органи и представители на община Варна в общото събрание на търговските
дружества, собственост на Община Варна.
12. Създаване на постоянни, временни и специализирани комисии към
Общински съвет – Варна, избор на председатели на комисии и утвърждаване
на съставите им.
13. Дискусия с гражданите.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 3, предложението се приема.
Преминаваме към точка първа от дневния ред.

І.
По точка първа от дневния ред:
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте г-н Гуцанов, г-н Костадинов после.
Борислав ГУЦАНОВ
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги,
уважаеми присъстващи в залата. Преди да направя своите две питания, не че
имам качествата на пророк, но се оказах прав, че няма да премине
гласуването преди малко. Предполагам и Вие също не бяхте учуден от това,
че не мина. И едното и другото гласуване на хората, които искаха да бъдат
разгледани въпроси, в интерес на истината важни въпроси бяха и единия и
другия, които бяха поставени.
Относно двата въпроса. Първо искам да поздравя кмета и
администрацията за това, че се намериха средства за начало на ремонта на
Аспарухов мост, тъй като не един или два пъти сме се сблъсквали с подобни
проблеми и съм на ясно колко трудно се осигуряват пари от държавния
бюджет за подобно начинание. Последното такова беше по времето на
управлението на Иван Костов, когато беше направен последния планов
ремонт на Аспарухов мост. В порядъка на около 10 год. са необходими за
такъв планов ремонт. Така че наистина едно трудно начинание и браво на
администрацията, че е намерила средствата за Аспарухов мост.
На следващо място обаче няма голямо мероприятие, в която и да е
сфера, което да започва и да няма предварително план за действие. Това че в
България се отрече плановостта не значи, че в другите страни това не е
направено. Не значи, че е били правилно нашето виждане. Аз не считам, че е
нормално да няма съгласуваност и да няма информираност преди да започне
подобно голямо мероприятие. И не считам, че е нормално с часове хората да
седят на задръстванията. Аз смятам, че всичко, което е необходимо трябва да
бъде направено от администрацията, ако е необходимо и от общинския съвет,
въпреки че не виждам каква функция той би имал, но ако е необходимо г-н
кмете смятам, че сега е времето да го кажете. Също и каквото е необходимо
от Агенция пътна инфраструктура. Но не е нормално преди началото на
туристическия сезон и преди началото на подобно голямо мероприятие да
има подобни събития, които да се случват в града. Подобни задръствания и
ненормално решаване на въпроса. Затова аз се надявам, че са взети вече
мерки след метода „проба - грешка“, видяло се е какво се е случило и
наистина ще бъдат направени нужните действия.
На следващо място, нека да се направи така, че да се работи в 24-часов
режим. Да не стане ситуация, в която туристическия сезон идва и ремонта не
е завършил, за което нито Вие ще имате вина, нито администрацията, нито
общинския съвет. Но в крайна сметка всички ние ще отнесем това, което ще

бъде като недоволство от страна на гражданите на Варна и то с пълно
основание.
И на следващо място, самият ни град няма да изглежда лицеприятно от
гледна точка на пристигащите туристи.
На следващо място една тема, която е поставена не един или два пъти,
включително имаше решение и тя е включена в Общият устройствен план на
града. Нещо, което аз съм го коментирал многократно в тази зала и не само в
нея. Начало на проектирането на втори мост. Аз мисля, че сега е времето,
когато трябва да бъде оказан натиск в добрия смисъл на думата към
правителството и към всички, които имат отношение към начално
проектиране на този толкова необходим за Варна мост и такова важно
съоръжение. Освен това знаете, че в момента тече проектирането на
интермодалния терминал, в своята завършваща фаза е. Също по време на
неговото изграждане ще бъде необходимо и изграждането на втория мост. Аз
мисля че това, което сега се случва във Варна трябва да бъде повод
общинския съвет, администрацията да направим така, че да се разбере, че е
жизнено необходим за града ни с оглед развитието на Варна, с оглед
развитието на интермодалния терминал и с това, което се случва в момента.
Затова призовавам да има подобно решение, подобно действие от страна на
всички, които можем да окажем определено влияние.
Вторият ми въпрос. Гледам, че отново в дневния ред е включена точка
смяна на съвет на директори, бордове на директори и управляващи органи.
Две сесии преди тази по памет, бяха направени промени в определени
бордове на директорите. След което естествено последваха следващи смени.
Аз смятам, че подобни действия трябва да бъдат направени, след като се
види анализ на дружеството, за което се правят тези промени - един път.
Защо се правят тези промени? Имало е лоши резултати? Имало е добри
резултати и те трябва да бъдат влошени? Или има някакви други идеи защо
се правят смените? Настоявам да има специализирана сесия на общинския
съвет за разглеждане на общинската икономика и да бъде гледано дружество
по дружество – какви са неговите резултати, кои са членовете на Съвета на
директорите или контрольорите, защо има добри резултати, защо има слаби
резултати и в крайна сметка принципала е не кмета, принципала е общинския
съвет.
Тодор БАЛАБАНОВ
Много добре го казахте, извинявам се …
Борислав ГУЦАНОВ
И заради това нека …
Тодор БАЛАБАНОВ
Извинявам се само, но това не е питане към кмета. Точката е „Питания
и отговори на питания“. Аз съм готов с удоволствие да го обсъдим, ако
искате в точката, в която казвате, че е включена …

Борислав ГУЦАНОВ
Вие сте вече председател повече от половин година, в тази точка
„Питанията и отговори на питанията“ са към кмета и към председателя на
общинския съвет.
Тодор БАЛАБАНОВ
Категорично не съм съгласен с Вас ….
Борислав ГУЦАНОВ
Така, че … Дали Вие сте съгласен или не сте съгласен ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Много Ви моля ….
Борислав ГУЦАНОВ
… дали искате да отговаряте или не искате да отговаряте си е Ваш
проблем.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Гуцанов …
Борислав ГУЦАНОВ
Фактът е, че правя предложение да има специализирана сесия.
Тодор БАЛАБАНОВ
Направете го по надлежния ред …
Борислав ГУЦАНОВ
И Ви моля …
Тодор БАЛАБАНОВ
… и ще го разгледаме.
Борислав ГУЦАНОВ
По надлежния ред се прави по този начин. Аз разбирам, че Вие нямате
желание, както и преди малко да давате думата на …..
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля да не гадаете дали аз имам желание и така нататък …
Борислав ГУЦАНОВ
Аз дали гадая или не гадая, виждам какви са Вашите действия. Виждам
какви са действията на мнозинството на общинския съвет. И не гадая, а
давам единствено и само факти. Така че аз моля да има специализирана сесия

за общинската икономика на Варна и да се гледа предприятие по
предприятия, защо са такива резултатите.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Пак казвам - направете надлежно предложението, ще го
разгледаме. Лично ще го входирам.
Борислав ГУЦАНОВ
Г-н председател, по надлежно от това да бъдеш пред общинския съвет
и да го направиш, няма като предложение. Така че айде нека да не си правим
подобни хватки, апаратни, да има или да няма …
Тодор БАЛАБАНОВ
Вие правите хватки в момента, току що разгледахме дневния ред, г-н
Гуцанов и го приехме в цялост …
Борислав ГУЦАНОВ
Току що направих предложение …
Тодор БАЛАБАНОВ
Дадох възможност на всеки един …
Борислав ГУЦАНОВ
… към Вас като председател, да има специализирана сесия по този
въпрос …
Тодор БАЛАБАНОВ
… да направи предложение за включване в дневния ред. В момента Вие
правите процедурни хватки. Току що разгледахме и приехме дневния ред,
след което Вие правите предложение за включване. Най-добре би следвало
…
Борислав ГУЦАНОВ
Става въпрос за сесия, г-н председател. Вие или не слушате или …
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах …
Борислав ГУЦАНОВ
… не разбирате за какво говорим. Не за тази сесия, а говорим за
специализирана сесия за икономиката.
Тодор БАЛАБАНОВ
… Много добре разбирам желанието да имате изява. Разбирам Ви. Г-н
Костадинов, заповядайте.

Костадин КОСТАДИНОВ
Благодаря г-н председател. Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги,
уважаеми съграждани. Имам три въпроса, които ще се постарая да представя
възможно най-кратко.
Първия въпрос е свързан с тук присъстващите представители на клуба
за ледени спортове „Одесос“. Той щеше да е по-дълъг, но доколкото разбрах
е осъществен някакъв предварителен разговор преди началото на сесията с
кмета. Аз искам да разбера, ако е възможно сега разбира се, за да стане ясно
и за всички останали - какъв точно е подходът, който общината е избрала за
разрешаването на този случай, защото става дума за един клуб, който носи
медали на Варна, който развива един спорт, който не е типичен по принцип
за не само нашия град, а по принцип за страната. Без разбира се по никакъв
начин да се накърняват интересите на които и да било други клубове и
спортисти във Варна.
Вторият въпрос е свързан с актуалната тема за Аспаруховия мост. Аз
искам само да попитам кога ще бъде въведено организация за движението
такава, каквато има в такива големи съоръжения, пътни, инфраструктурни,
надлезни, там където в пиковите момента се сменят една част от посоките,
всъщност отделя се една част от мантинелната, вътрешната мантинелна
преграда, за да може съответно в по-ненатоварената лента да се извършва
движение в другата посока. В този случай, ако такова нещо бъде
организирано мисля, че до голяма степен ще бъдат решени проблемите,
които виждаме, че наистина са абсурдни, а все още не е започнал и сезона.
Така че моето настояване е максимално бързо да се реши това, още повече до
колкото знам има предвидени такива възможности и полицията във Варна е
правила такива предварителни учения дови за това как точно да се случи.
Ние сме втория или третия по големина град в България и не е допустимо да
допускаме подобни неща, един от кварталите на града да бъде изолиран на
практика от останалата част на Варна.
Третия въпрос е свързан с появилата се информация през миналата
седмица, че вече се забранява достъпа до училищата, до техните дворове в
извън работно време, особено в събота и неделя. Аз самия не съм на 100 %
запознат и бих желал да получа повече информация за това каква е
причината, тъй като разбрах, че има случаи, в които да кажем в училищата
във „Възраждане“ се заваряват странични входове, оставя се само един, а
хората прескачат оградите, естествено, че събота и неделя децата няма как да
бъдат спрени. Училищата нямат външна охрана, имат само вътрешна, която
функционира по време на учебния процес, но не и в извънучебно и
извънработно време. Абсурдно е дори да идва като заповед на Министъра на
образованието, пък още по-малко надявам се да няма някаква местна заповед,
наша. Абсурдно е някой да поставя ограничение за ползването на
училищните дворове и външните училищни съоръжения през извънработно
време. Така или иначе, никой няма да ги спре нито децата, нито техните
родители. Въпросът ми обаче е от къде идва това и как и по какъв начин
смята общината да реши този проблем, защото очевидно е проблем и според

мен, и според мен ще има по-нататъшно задълбочаване. Просто защото не е
нормално наистина да се ограничава достъпа, както на децата, така и на
техните родители в свободното им време, където те биха могли да спортуват,
да ползват тези съоръжения, дворовете за разходка и т.н., и т.н.
Това са моите въпроси, благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Костадинов. Колеги, има ли други въпроси? Г-жа
Георгиева, заповядайте.
Милена ГЕОРГИЕВА
Искам да благодаря на г-н Портних за ремонта на Аспаруховия мост,
който започна и да го поканя на гости довечера в къщи в „Аспарухово“,
сутринта заедно да тръгнем за работа към общината, за да видим за колко
време ще стигнем. …. Нося си маратонки и с тях днеска минах Аспарухов
мост пешком. С Вас можем утре така да тръгнем заедно, да видите колко
хора ще срещнете по пътя и така да чуете тяхното мнение за проблема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля за тишина колеги, нека да изслушаме колегата.
Милена ГЕОРГИЕВА
Така. Сега сме във фокуса „Аспарухово“, пак сме център на новините,
но преди две години също бяхме във водещите новини. Поводът за това беше
бедствието, което сполети нашия район. Въпросът ми е свързан с DMS
кампанията, със средствата, които се събираха от Фондацията „Помощ за
благотворителност в България“ и които трябваше да послужат за построяване
на жилища за пострадалите от бедствието. Въпросът ми към
администрацията е, каква е сумата, която е разполагала Фондацията и какво
се е случило с тези средства, закупени ли са къщи, апартаменти, каква е
собствеността, прехвърлена ли е собствеността на тези апартаменти към
Община Варна, колко семейства са настанени, има ли изработен списък, по
който и критерии, по които се определят хората, които ще бъдат настанени, а
също и какъв е реда, по който чрез договор за наем или според Наредбата на
Община Варна за условията и реда за установяване на жилищни нужди на
гражданите по тази ли наредба ще бъдат настанени в тези жилища? Това ми е
въпросът към администрацията. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-жа Георгиева. Колега Боев, заповядайте. После колегата
Вичев. Само ще помоля да се въздържате от други покани.
Христо БОЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги и
съграждани. Моите въпроси са два.

Г-н кмете, съгласно чл. 63, ал. 1 от Закона за устройство на територията
кмета на общината организира съставянето и актуализирането на публичния
регистър за зелените площи. Известно ми е, че в началото на тази година
един екип от специалисти от Свободния университет заедно с няколко
ландшафтни архитекта, с председател на екипа проф. Булев, представи така
на нашето внимание един така наречен зелен кадастър. Искам да Ви попитам
защо не е качен зеления кадастър на сайта на общината и г-н председател
кога ще го обсъждаме на заседание на общинския съвет? Това ми е първото
питане.
А второто е уважаеми колеги, на основание чл. 170, ал. 2 от Закона за
изпълнение на наказанията и задържане под стража към общинските съвети
се създават така наречените Наблюдателни комисии. Ние вече 6 месеца сме в
този състав, упражняваме правомощията си, а въпроса ми е защо такава
комисия все още не е създадена и просто на вашето внимание казано, че
освен неизпълнение на това законово правомощие, което ни е дадено
възпрепятстваме работата и на няколко други комисии, както на затвора, така
и на Комисията за изпълнение на наказанието.
Това са ми въпросите г-н кмете, г-н председател, мерси.
Тодор БАЛАБАНОВ
Само ще си позволя да отговоря, на всяко едно заседание на Общински
съвет и на днешното отново ще отправя апел към всички колеги да се
включат в работата и не само на Наблюдателната комисия, Правна комисия,
Комисия конфликт на интереси, там е идентична ситуацията. Отново
отправям апел в рамките на днешния ден, ако някой изявява желание да бъде
включен в съставите на съответните комисии. Благодаря за въпроса.
Христо БОЕВ
И аз благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Също, също и комисията. … Там е малко по-друг реда за сформиране
на комисията. ….. Дадени са, ще бъдат на следващото заседание включени.
Г-н Вичев, заповядайте. Извинявам се.
Януарий ВИЧЕВ
Благодаря. Уважаеми г-н Балабанов, уважаеми г-н Портних, аз имам
два въпроса. Първия въпрос е какви мерки и контрол се извършват от
общинската администрация по отношение на спазването на концесионните
договори от 2006 г. по автобусните спирки на града, където постепенно в
нарушение на въпросните договори са обсебени от търговската верига
‚Лафка“ и са се превърнали в малки супермаркети, където се продава не
правомерно алкохол, хазартни игри, тютюневи изделия и т.н. Да не говорим
и за несъобразното и неудачно поставяне на търговските обекти, фризери

върху зелени площи, които пречат за свободното преминаване на
пешеходците и детските колички на майките. Това е първия въпрос.
Вторият ми въпрос е свързан, преди три месеца писмено Ви
информирах г-н кмете за извършваното строителство и презастрояването в 17
м.р. В тази връзка Ви питам г-н Портних какво, какви стъпки ще
предприемете за преустановяването на безумното строителство в парцел ПИ
10135.2559.238 първо придобит по един скандален, по една скандална
замянка, договор и на всичкото отгоре се затваря и се обсебва улицата между
ул. „Петра“ и ул. „Д-р Железкова“, съществуваща повече от 30 год.
инфраструктура се разсипва и се включва в парцел, което е според мен това е
недопустимо и от името на гражданите на този район, категорично Ви
призоваваме да се намесите и да преустановите строителството на този обект
и улицата незабавно да бъде освободена за преминаване и за паркиране.
Призовавам също така да информирате по този случай и прокуратурата.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н Вичев. Г-н Иванов, имате думата.
Иван ИВАНОВ
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги,
уважаеми съграждани. За разлика от колегите от БСП, които блестят с
глобално икономическо мислене, моят въпрос към главата на общинската
администрация г-н Портних, ще бъде много кратък. На комисията по
„Собственост и стопанство“ се разгоря бих казал ожесточен спор, относно
казуса с кафе-сладкарницата на басейн „Приморски“. В тази връзка е и
въпросът ми. Каква административно – дисциплинарна отговорност е
потърсена или ще се потърси от служителите, които са проявили престъпна
безстопанственост, като в рамките на две календарни години нито са
прекратили договора, нито са събрали и една стотинка. Стигнахме до
хипотезата да се вади изпълнителен лист за пред евентуално Сметната палата
с дата 16.03.2016 г. Въпросът ми, повтарям отново е каква административно
– дисциплинарна, да не кажа и наказателна отговорност ще претърпят тези
служители от дирекцията, която контролира взиманията към общинския
бюджет. Благодаря за вниманието.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря г-н Иванов. Колеги, има ли други питания към г-н Портних?
Не виждам. Заповядайте госпожо, моля да се представите на микрофона за
протокола.
Татяна ИВАНОВА
Добър ден, Татяна Иванова, гражданин, съсобственик в един частен
имот, находящ се на територията на район „Одесос“ на ул. „Черни връх“ 15,
който от 17 год. е блокиран от един незаконен, неузаконяем строеж, който

строеж район „Одесос“ се опитва да спасява от премахване с документи, част
от които незаконни, част от които съдържащи неистински факти. Тези
документи, особено от последните две години лицата, в чиято полза са
издадени се представят, като доказателства в съда, те да ползват ползи за
себе си. В момента са в пет дела в Районния съд, в момента. Само един
пример, аз ще подаря на г-н кмета на Община Варна една снимка на
въпросния обект, който според документацията на район „Одесос“ е
изграден, завършен и годен за ползване. Да Ви прилича на такъв, уважаеми гн кмете? Аз ще Ви връча снимката. Миналата година на 24-ти май, март,
извинете сбърках датата, 24-ти март 2015 г. съм пуснала едно искане.
Принудих се също миналата година да пиша до Министерски съвет, до
Министър председателя г-н Бойко Борисов, като съм получила писмо от 28ми август 2015 г. от Приемната на Министерски съвет, с което сигналът ми е
изпратен и до кмета на Община Варна, г-н Иван Портних за извършване на
обстойна проверка по случая, съобразно неговите правомощия. И тъй като
виждам, че няма никакъв резултат от цялата ми писмена кореспонденция,
всичките ми писмени искания, сигнали, до момента аз не съм уведомена за
извършена проверка, вися в съда от 17 год. и в момента, затова искам да
питам г-н кмета на Община Варна, какво ще направи по случая, кога ще има
извършена проверка и какво ще се случва с този според документацията на
район „Одесос“ изграден, завършен строеж, който пък според решенията на
Съда е неузаконяем. Това ми е питането.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. До колкото разбирам има пет висящи съдебни спора. Би
следвало, би следвало да изчакаме да се произнесе съда, след което да
коментираме изобщо случая. Г-н Липчев, заповядайте. Извинявам се, че не
Ви дадох думата, първо беше редно.
Петър ЛИПЧЕВ
Едно питане към г-н председателя на общинския съвет, става въпрос за
съставяне на комисията по Приватизация и следприватизационен контрол.
По сигнал от граждани се установи, че още миналия мандат август месец е
проведен търг, аз бях член на тази комисия миналия мандат, в крайна сметка
в края на мандата от тази комисия успяха да се продадат два обекта, може би.
Това беше на 05.08.2015 г. е проведено заседанието. Надлежно след това е
одобрен протокола от проведените търгове от комисията и трябва да бъде
изчетено на сесия, за да могат хората да си внесат спечелилите конкурса, да
си внесат парите и да си получат обектите. Към днешна дата нищо такова не
е направено. Шест месеца депозитите им стоят, парите не могат да си ги
внесат и не могат да си ползват обектите, които са спечелили и не им се дава
адекватно обяснение. Аз се ангажирах със случая и отидох при председателя
на общинския съвет г-н Балабанов, той се оказа, че не знае за това нещо.
Извика директор дирекцията на общинския съвет, която каза, че там са
преписките и беше отговорено, че няма съставена такава комисия. Лично аз,

г-н Иванов и покойният вече д-р Ивайло Бояджиев бяхме входирали
предложение до Вас, тримата, че желаем да участваме, още след първата
сесия в тази комисия. Това предложение до ден днешен, не съм го чул да е
разгледано, нито да ни е дадено някакво обяснение. В момента го попитах
даже, защо той сега няма да изчете, когато няма председател на комисия по
принцип председателя може да изчете тези предложения и те да бъдат приети
на сесия и съответно да бъде одобрен и търга и съответно хората да могат да
внесат парите в общинския бюджет и да си ползват обектите. Това не е
направено, ще моля за някакви обяснения по този казус, какво стана с нашите
заявления, кога ще бъдат изчетени тези неща, да бъдат приети на сесия и
защо това не е направено до сега, след като аз Ви казах още преди месец и
Вие казахте, че ще го направите и защо ще мотаем хората по този начин?
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н Липчев. Веднага ще Ви дам отговор на всичките
въпроси. Комисията по Приватизация се състои, се състои, действията понататък …. Се състои от 18 души. По настоящем има подадени заявления от
четирима колеги общински съветници, които да участват в комисията. В
момента, в който се събере необходимия брой заявления ще ги подложим на
гласуване и няма никаква пречка всеки един от вас, който иска да бъде
включен. Момент, аз Ви изслушах … Момент, момент. Отговарям Ви по реда
на запитванията. Това по отношение на състава на комисията,
специализирана комисия е, не е постоянна комисия по смисъла на
правилника ни за работа, поради което след като бъде сформирана комисия и
бъде избран председател съответно на тази комисия, до колкото си спомням
самата комисия определя своя председател. Не съм сигурен, дали цитирам
точно. Тогава, тогава ще бъдат внесени за разглеждане от съответния
председател на комисията тези материали и ще бъдат разгледани от
заседание на Общински съвет. Това е, което мога да отговоря. Благодаря.
Татяна ИВАНОВА
Може ли да задам още един въпрос?
Тодор БАЛАБАНОВ
Момент, момент, момент, заповядайте.
Петър ЛИПЧЕВ
Г-н председател, не знам дали сте наясно как се определят реда и как се
определят хората. Те стават на квотен принцип по групи. По принцип Вие,
като председател или пък съответните групи, които си имат председатели, те
трябва да ги излъчат и Ви трябва да им дадете срок, но ако това не е
направено, няма никаква причина Вие да изчетете тези резултати от
протоколите, които са вече приети на комисията от миналия мандат и те да
встъпят в сила. И както казах просто това нещо, което е минало, да не мотаем

хората. Освен това тези средства са нужни на Община Варна. Това е, което
искам да Ви кажа.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. По отношение на твърдението Ви за квотен принцип в
комисиите, категорично не съм съгласен, нито правилник, нито който и да е
нормативен акт предвижда такова нещо. Как е било преди нали, няма да
коментирам. Четем правилника и го …
Петър ЛИПЧЕВ
………….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Четем правилника тука и коментираме. Четем правилника, дайте да не
го четем, като Дявола Евангелието. Четем си го съвсем нормално черно на
бяло, както си го пише. Така, от там нататък след като има нова комисия, пак
казах ще бъде разгледано предложението. В случай, че желаете имате
пълното право, имате пълното право да направите предложение за включване
в дневния ред ….. Точки по отношение на комисията по приватизация. Имате
пълното прави да го предложите. Защо не го предлагате?
Петър ЛИПЧЕВ
Предлагам го ….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Ама предложете го в конкретната точка за включване, като точка в
дневния ред, разглеждане на предложения в комисия Приватизация и
следприватизационен контрол. Вие сте по-дълго време от мен общински
съветник, би следвало да ги знаете по-добре тези неща. Благодаря Ви. Г-жо
Иванова, заповядайте.
Татяна ИВАНОВА
Татяна Иванова, един друг въпрос, койот искам да задам. Във Варна
няма местен Омбудсман. Ще бъде ли направено в най-скоро време нещо било
то, аз не съм запозната точно добре с процедурата, за което се извинявам. Че
може да се обърна, не към когото трябва, не знам дали е към кмета на
общината или е към председателя на общинския съвет, или към общинския
съвет. Ще бъде ли направено нещо скоро, за да има Варна местен
Омбудсман? Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Изцяло в правомощията на Общински съвет е това, отговарям Ви на
въпроса директно.

Татяна ИВАНОВА
Аз не знам, аз задавам въпрос. А кога Варна ще има местен
Омбудсман?
Тодор БАЛАБАНОВ
Когато, когато съвета вземе такова решение. Това е, което мога да Ви
отговоря. Нали, няма как да се ангажирам с решение на колективен орган
самостоятелно. Благодаря Ви. Г-н Григоров.
Григор ГРИГОРОВ
Един въпрос към г-н кмета и към заместник-кмета по обществен ред и
сигурност. Какво е правното основание част от ул. „Юджийн Скайлер“, зад
бизнес център „Шипка“ да бъде затворена с бариера и да има пропускателен
режим? Ако няма правно основание, моля да предприемете мерки това, тази
бариера да бъде премахната.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н Григоров. Колеги, ако няма други питания, давам
думата на г-н кмета да предостави отговор …
Иванка КАЗАКОВА
Извинете имам питания, не ме видяхте.
Тодор БАЛАБАНОВ
Извинявам се.
Иванка КАЗАКОВА
Извинявайте.
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте.
Иванка КАЗАКОВА
Благодаря. Иванка Казакова, пак аз. Понеже видях, че голяма част от
присъстващите общински съветници знаят за случая с „Левски“, гласуваха
„за“ да има и „против“ гласувахте, ама не всички бяхте „против“, нали така?
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля, да не влизате в диалогов режим, г-н Иванов.
Иванка КАЗАКОВА
Хайде да не ме прекъсвате, защото тези 1200 души не бяха да си
защитят подписката и са се подписвали и бебета вътре, ако не знаете.

Тодор БАЛАБАНОВ
Госпожо …
Иванка КАЗАКОВА
Знаехте ли го това?
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Казакова, не съм Ви дал думата, за да водите диалог с общинските
съветници.
Иванка КАЗАКОВА
Извинявайте.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ако имате питане, конкретно моля да го отправите.
Иванка КАЗАКОВА
Понеже ето за пореден път виждам, че хората реагират ето така,
първосигнално без да знаят ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля да отправите питането, отново.
Иванка КАЗАКОВА
Отправям предложение във вид на питане, защото явно в дневния ред
няма да стане. Питам ви искате ли, в момента ви питам всички присъстващи,
искате ли заедно с граждани да направим една специализирана комисия към
общинския съвет, временна за разглеждане на този случай? Имаме право по
правилник.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще дам възможност този въпрос да се разгледа в точката „Дискусия с
гражданите“. Благодаря Ви.
Иванка КАЗАКОВА
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н кмете, отново заповядайте, повече няма да даваме думата.
Иван ПОРТИХ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаеми съграждани. Първо днеска имаме на посещение едни
прекрасни дечица, които поканихме още изначално в Зала „Варна“, така че
след малко само, когато приключим с отговорите на питания ще седнем с Вас

да обсъдим какви са вариантите. Разбира се каня и колегите от общинския
съвет, които биха искали да присъстват на тази среща, защото в крайна
сметка решаването на техния въпрос ще е свързано и с някакво решение на
общинския съвет евентуално.
Основната тема – Аспарухов мост. Да, безусловно всеки един ремонт
създава затруднения, така беше при ремонтите и на други основни пътни
артерии на града, разбира се осъзнаваме напълно неудобството, което се
причинява. Но по отношение на Аспарухов мост знаете, че всъщност основен
ремонт на това съоръжение не е правен 40 год. Съоръжението вече е
наистина в критично състояние и укрепването му, тук не говоря за
преасфалтиране, а говоря за укрепване на конструкцията и разбира се всички
последващи действия, е от първостепенно значение. Етапът, който
започнахме всъщност е най-сложния, защото там са входно – изходни връзки,
които всички добре разбирате, че са важни и натоварени. Надявам се, че
преминавайки вече към следващите етапи и естествено пропускателната
способност на съоръжението ще бъде по-висока. Няма как да отправим
обвинение и към Агенция пътна инфраструктура защото знаете, че всъщност
ремонта се извършва чрез Агенция пътна инфраструктура, не от Община
Варна, нито към колегите от полицията, които дават всичко от себе си, за да
направят по-леко предвижването през това съоръжение. Но тук веднага
трябва да отбележим, че този ремонт, освен важността си той и като период
ще бъде доста дълъг, затова ще се направи на няколко етапа и разбира се
използвам случая всъщност да се обърна към всички жители на район
„Аспарухово“, защото много обещания са се чували в годините, но ние
наистина направихме необходимото и в близките две години, всъщност аз
поемам ангажимент към всички, които живеят в този район, района да добие
друг облик, друга инфраструктура, като за това трябва да проявим всички
нужното разбиране и търпение. Говорим освен за ремонта на моста, за
цялостна рехабилитация на бул. „Народни будители“, „Мара Тасева“ знаете в
момента там върви изграждането на основния водопровод, който ще
продължи и по „Първи май“, за да може след това същност да направим
разширение с още две платна на „Мара Тасева“, цялостна рехабилитация и на
„Първи май“, „Кирил и Методий“ във времето. Надявам се на следващата
сесия да успеем да внесем паркоустройственият план на Аспарухов парк,
което пък ще ни даде възможност да направим необходимите инвестиции в
тази прекрасна зона на града ни, уникално съчетание и даденост има в
„Аспарухово“ – плаж, огромна паркова зона, която за съжаление към
момента не е социализирана, но това е нашето желание, нашата амбиция,
това да стане втората Морска градина. Разбира се изграждането на двата
охранителни канала, приключват процедурите, днеска има да се взимат и
важни решения в тази посока, по отношение приемането на ПУП-овете там.
Така че надявам се, надявам се в края на деня да сме преминали и тази
стъпка. Днеска се взима още едно изключително важно решение за
„Аспарухово“, а именно придобиването от Община Варна на имотите на
предприятието „Рибни ресурси“, част от които ще се превърнат в Паркова

зона, която ще свързва още тази част на района по протежението на канала с
парка във времето. Част от тез имоти разбира се ще послужат за
разширението на бул. „Мара Тасева“, което също е изключително важно. А
пристанището, което е съществуващо и изградено ще ни даде възможност
всъщност да мислим в перспектива, всички заедно и за създаването на
алтернативен воден транспорт между район „Аспарухово“ и Морска гара
например. Варна е морски град, знаете, че назад във времето всички добре
знаете водния транспорт е бил част от транспортните възможности в града
ни. С тези конкретни стъпки, всъщност създаваме възможност, надявам се
днеска решението да бъде подкрепено от съвета разбира се, да мислим на
следващ етап и в една такава посока. Така че естествено, че мога да
гарантирам, че всички полагат максимални усилия по отношение максимално
бързото приключване на ремонта. Отново казвам - ремонта се извършва чрез
Агенция пътна инфраструктура, т.е. тук не е Община Варна пряко
организатор на ремонта, но всички заедно трябва да направим така, че той
естествено да мине по най-безболезнения начин и с нужното разбиране обаче
и от хората. И тук призовавам, отново казвам - призовавам всички жители на
район „Аспарухово“ да проявят и търпение и разбиране, защото огромни са
проектите за самия район и няма как без известни неудобства, такива
наистина големи инфраструктурни обекти да бъдат реализирани. Призовавам
всички да използват по-усилено в този период градския транспорт, защото по
моста има изключително много автомобили с един водач, което създава
допълнително натоварване. Провели сме разговори с ръководството на
„Градски транспорт“, ще бъдат увеличени значително броя автобуси, които
обслужват района, естествено това би било безсмислено, ако не се намали
броя на автомобилите. Така че с общи усилия да преминем през този труден
период, надявам се така, както последно заявиха от Агенция пътна
инфраструктура, че ремонта ще приключи до 15-ти, с други думи да не
излязат някакви допълнителни усложнения, защото пак казват това е
изключително сложно съоръжение, което ако желаете можем и много поподробно да ви запознаем чисто с техническите стъпки, които трябва да
бъдат извървени, но той трябва да бъде укрепен, защото моста става и
опасен, нали освен всичко останало. И съм щастлив и се радвам, че след
много години и говорене, в крайна сметка са осигурени средствата за
поетапното, цялостно рехабилитиране на това така важно съоръжение, както
за града, но бих казал и в национален мащаб, това е едно изключително
важно съоръжение. Ще спра до тук, за да може да върви работата на сесията.
Пожелавам успех в работата ви в днешния ден и най-вече с тези две наистина
важни за „Аспарухово“ решения, които предстоят да бъдат разгледани и се
надявам още веднъж да намерят подкрепата на съвета. Ползотворна работа.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н кмете.

Костадин КОСТАДИНОВ
Само, извинявам се г-н Портних, за училищните дворове ме
интересува. Това може би го пропуснахте.
Иван ПОРТНИХ
Не исках да отнемам от времето на съвета, нали за да отговоря на
всички по-конкретни въпроси. Но знаете, че това е инструкция произлязла не
разбира се от Община Варна, а от Министерството на образованието. Лично
мое мнение тук ще споделя - аз категорично от една страна разбирам
мотивите на една такава инструкция, от друга страна мога да ги приема,
защото в крайна сметка тези площи освен чисто училищни нали имат и
съвсем други функции, така както го разказахте и Вие. Така че това, което ще
предприемем, ние даже почнахме да водим определени разговори в тази
посока, а и такъв план по принцип имаме и такива намерения, така както
направихме прекрасни детски площадки в обхвата на целия град да се
опитаме да направим по същия начин и съответните спортни съоръжения,
които да са вече за по-големите и по-активните. Естествена локация на
такива съоръжения биха били общинските дворове, защото от една страна ще
се ползват и от училищата и от съответно живущите в тези райони.
Естествено във връзка с очевидно някакви съществуващи притеснения,
трябва да бъде намерен вариант тези зони, които ще бъдат със смесено
ползване всъщност да имат свободен достъп, съответно да бъдат защитени
пък другите зони, където директорите на училищата изпитват някакви
притеснения. Така че въпрос на съвместни усилия. Аз мисля, че една такава
програма може да бъде реализирана и в крайна сметка ще е добре и за
учениците, и за ръководителите на училищата, и за всички, които ползват
тези площи за друга цел. Благодаря ви.

ред.

Тодор БАЛАБАНОВ
Отново благодаря. Колеги, преминаваме към точка втора от дневния

ІI.
По точка втора от дневния ред:
ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка на решение №
115-3(5)/27.01.2016 г. на Общински съвет – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз следва да я докладвам.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от АПК,
Общински съвет – Варна променя свое решение № 115-3(5)/27.01.2016 г.,
като същото придобива следния вид:
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 2, т. 4 от Закона
за лечебните заведения и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД16000253ВН003ВН/19.01.2016 г., във връзка с писмо с рег. № РД16000253ВН/07.01.2016
г. от доц. д-р Христо Ганчев – управител на „Специализирана болница за
активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД за
заведено изпълнително дело 20157110400016, Общински съвет – Варна дава
съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 170 000 лв. за
изплащане на задължения на „Специализирана болница за активно лечение
по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД по изпълнително дело
20157110400016 за финансово оздравяване на лечебното заведение.“
Имате думата колеги, за мнения и съображения. Заповядайте г-н
Атанасов.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Това го разгледахме,
гласувахме една комисия, а има ли нужда от нея с оглед това, че министъра е
поел някакви ангажименти или просто тази комисия да не я съставяме, ако
има някакво решение на този проблем по отношение на тази проверка, която
бяхме решили да я правим. И второто, което е - постъпи още някакъв
документ с допълнителни искания, с някакви финансови средства. Просто да
го уточним, за да не минаваме, т.е. да влизаме в още едно гласуване малко
по-нататък, което ще изисква още средства в бюджета. Това ми е въпроса.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, по отношение на първия въпрос, от страна на министъра все още
няма предложение по какъв начин да се извърши трансформацията на
дейността. Водят се разговори с ръководствата на общинските, на болниците
на територията на Община Варна, след което ще бъдем уведомени, но към
настоящия момент категоричен отговор няма. По отношение на останалите
задължения считам, че следва да бъдат разгледани от съответните ресорни
комисии, там да бъде прието или не съответното решение.

Христо АТАНАСОВ
А тази комисия да я разформироваме ли, която я гласувахме, има ли
нужда от нея, просто да вземем някакво решение, за да не седи?
Тодор БАЛАБАНОВ
Няма как да се ангажирам с позиция на този етап предвид факта, че и
от Министерството нямаме още такава.
Христо АТАНАСОВ
Добре, оставяме така.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Колеги, има ли други мнения и съображения? Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 14, предложението се приема.
Д-р Липчев „въздържал се“; г-н Иванов и г-н Лазаров „за“. Г-н Иванов
„въздържал се“ ли, извинявам се? Да. Станислав Иванов „за“; Неджиб
Неджибов „за“; Милена Георгиева „за“; Людмила Колева „за“; Ивайло
Митковски „за“; Кирил Георгиев „за“.
Колеги, ще помоля да прегласуваме точката, тъй като има някакъв
проблем със системата. Отново режим на гласуване. … На колегата Лазаров,
ще помоля да помогнете с таблета.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

168-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от АПК,

Общински съвет – Варна променя свое решение № 115-3/5/27.01.2016 г.,
като същото придобива следния вид:
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 2, т. 4 от Закона
за лечебните заведения и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД16000253ВН003ВН/19.01.2016 г., във връзка с писмо с рег. № РД16000253ВН/07.01.2016
г. от доц. д-р Христо Ганчев – управител на „Специализирана болница за
активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД
за заведено изпълнително дело 20157110400016, Общински съвет – Варна
дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 170 000
лв. за изплащане на задължения на „Специализирана болница за активно
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД по
изпълнително дело 20157110400016 за финансово оздравяване на лечебното
заведение.“
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 9, предложението се приема.
Преминаваме към разглеждане на точка три от дневния ред.

III.
По точка трета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Здравеопазване“ относно:
(1) – утвърждаване на класирането на комисия за избор на
управител на:
– „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД.
– „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 –
Варна” ЕООД.
(2) – вземане на решение за промяна в предмета на дейност на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение
Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД.
(3) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ по
молби на граждани за лечение.
(4) – одобряване на промени в „Правила и критерии за класиране и
прием в общинските целодневни детски ясли на територията на Община
Варна“.
(5) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по
асистирана репродукция.
Докл.: доц. Антоанета Цветкова – Председател на
ПК „Здравеопазване“
Тодор БАЛАБАНОВ
Доц. Цветкова, заповядайте.
Антоанета ЦВЕТКОВА
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

169-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ във

връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения
по Закона за лечебните заведения и по предложение с рег. №
ОС16000218ВН/22.03.2016 г. от Комисията за организиране и провеждане на
конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница по
акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър
Стаматов – Варна” ЕООД, избрана с Решение № 151-12-1(5)/27.01.2016 г.
на Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна реши:
Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол №
4/22.03.2016 г. и определя за спечелил конкурса за възлагане управлението
на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно

лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД д-р Емил Георгиев
Ковачев, класиран на първо място.
Светлан ЗЛАТЕВ
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 3; въздържали се – 0;
отсъстващи – 8, предложението се приема.
Право на отрицателен вот, Липчев. За протокола „за“ - Стен Лазаров.
Петър ЛИПЧЕВ
Уважаеми колеги, просто малко факти защо гласувах „против“. Нищо
против срещу новоизбрания управител. Стария управител д-р Радослав
Минков, който пет години беше управител на тази болница, която имаше
може би най-добрите резултати от всички здравни заведения общински, в
момента е в Германия, към този момент. Това е поредният управител, който с
апаратни игри и разни задкулисни решения, общинския съвет на град Варна
и от миналия мандат и от този, успя да изпрати в чужбина. Предния, за който
си спомням и мога да назова е д-р Петър Генов, последния управител на
болницата, за която гласувахме предната точка 170 хил., горе долу тогава тя
беше в добро състояние и беше спечелила някаква евро програма. В резултат
на административните хватки и спънки, също си подаде тогава оставката и
той е в момента във Франция. И още на един факт искам да ви обърна,
смяната му беше вероломна, даже беше тогава бях ви казал, че беше и
входирал тези документи, заради които председателката на комисията каза,
че не били входирани. После я попитах нея и тя каза, че тя не знаела. Но
всъщност иначе документите бяха входирани. И второ - каза, че на първо
място бил е класиран този кандидат. Аз до колкото знам на конкурса само
един кандидат имаше. Да. Всъщност имайте предвид, че той беше определен
и всъщност този конкурс пак беше с един кон. Т.е. ние нямахме някакво
конкурсно начало, нали? Първо място от един участник в конкурса, нямаше и
друг желаещ да участва изобщо. Ако това са конкурси и така се провеждат,
нищо добро не ни чака от гледна точка на здравеопазване и на общинските
здравни заведения. Благодаря ви.
Светлан ЗЛАТЕВ
Янко Станев. Реплика.
Янко СТАНЕВ
Уважаеми господа, дами, гости. По принцип избягвам да коментирам
неща касаещи лекарското съсловие, в случая обаче става въпрос за нещо
различно и касае нашата работа. Д-р Липчев, чест Ви прави това, че
последователно две години защитавате една и съща теза. Тезата Ви не
издържа по няколко причини, едната е че така или иначе болница от

калибъра на АГ - болница, със съществуващата здравна система, с приходите
по клинични пътеки и всичко останало, едва ли може да се издържа на
нивото, на което искаме да бъде, по-точно бих казал, че не може. И в случая
резултатите на АГ - болница не са такива, каквито бихме искали, още повече
в икономически план, въпреки, че знаете, че аз не гледам на болниците, като
икономика. Но, Вие често казвате „най-печелившата“, няма такова нещо. Да
не спорим върху одитите и счетоводните неща, когато сме лекари. Не е наша
работа, значи и не само там, баталясали са и повечето здравни заведения,
ясно защо. Но по-страшното е, че аз във всяка промяна виждам позитив,
защото липсват средства по евро фондове, липсват средства по други
програми и проекти, които да повишат качеството на услугите, чрез
получаването на средства. Всички знаем за какво става въпрос, затова и
конкурсите не са определени. Значи сметнете какво това управленско
действие в АГ - болницата, което е довело до там и какво е дереджето, за да
няма кандидати. Защото всеки един лекар, работещ в тази система знае
реалните неща, знае реалните перспективи. Затова бих желал, както
навремето на д-р Минков пожелах от тази трибуна успех, по същия начин да
го пожелая и на новоизбрания д-р Ковачев. Надяваме се, че ще се повишат
бройките на ражданията, ще се намали смъртността и хората ще излизат все
по-доволни от АГ - болница. Това е нашата работа, като общественици, като
експерти може да се изказваме в комисиите. Благодаря.
Светлан ЗЛАТЕВ
Други реплики има ли, колеги? Дуплика.
Петър ЛИПЧЕВ
Благодаря на г-н Станев, че все пак стана да се изкаже и да спомене
моето име, за мен той даже понякога е и председател на този Общински
съвет. Неговото, неговата реакция, това е показателно, че доста сериозно взе
моите думи, благодаря Ви. Аз действително също желая успех на д-р
Ковачев, а между другото понеже казахте, че няма кандидати, да няма
кандидати, също така и за Тубдиспансера бяхме казали, че и там няма какво
да правим конкурс, защото няма да има пък изобщо нито един кандидат, но
аз мисля, че с нашите действия политически в този Общински съвет правим
така, че да няма кандидати, понеже те са непрозрачни и прилагаме апаратни
хватки. Поне тези, които го управляват, сред които е и г-н Станев. Благодаря
Ви.
Светлан ЗЛАТЕВ
Следващо решение, колеги.
Янко СТАНЕВ
………… /н.р./

Светлан ЗЛАТЕВ
А, дуплика имаш? А, не те видях. Извинявай.
Янко СТАНЕВ
…………… /н.р./ Така понеже много утежняваме нещата около, ако ви
изчета едни цифри сигурно ще се срамувате от изказвания преди година,
които сте правили или преди шест месеца. Но ще ги изчета в комисията, за да
бъда коректен към цялото съсловие. Само едно нещо ще кажа – много ви
моля, недейте да хвърляте в обществото тези, които как да кажа – намесват
политически интереси в неща, които ги няма. Доц. Ковачев е преподавател.
Аз не го познавах за съжаление, както не познавам и 50 % от лекарите в това.
За разлика от д-р Минков, който познаваме. Но тука не става въпрос за
персонификация. Тука става въпрос за общинска болница съхранена с
усилията на Общински съвет преди 20 год. и останала общинска. Нали
повечето болници знаете, че не са общински. От там нататъка през годините
сме правили може би недостатъчно, може би недостатъчно средства са
отделяни, и аз давам това нещо, го отдавам именно на управлението. Няма
как да ме убедите, че тука сме само идиоти и ви моля да престанете с тия
коментари и че ние предварително се събираме в едно кюше някъде и се
решава тоз човек да прави туй нещо. Няма такова нещо. И ако някой смята да
насажда туй нещо, то той жестоко греши. И лъже, и заблуждава хората, които
слушат и не са вътре в нашите неща. Как си представяте вие за шеф на АГ –
болница да бъде назначен човек, който няма компетенции или за шеф на
друго заведение общинско. Или за който комисията не смята, че това е
човека, който ще се справи. Как точно си го представяте – вътре участваме
пет доктори май. Или колко сме? Значи такива хвърляния на съмнения на
калютии от реални създатели на икономически блага поради туй, моля. И
нещо друго. Да, аз съм от 27 год. в тази зала. Но това не дава право на всеки
да бъда дъвка в устата му, макар и чрез хвалби. Аз съм равен по ранг с
останалите общински съветници и съм заместник – председател на
общинския съвет. Но всяко заяждане с мене е само по една причина –
опасността от опита, който имам и знанията, и не само моя, но и на доста
хора тука, кара много хора за да обезсмислят тезите, които се казват да
хвърлят петънца. Постоянно калчица, калчица, калчица. И сега загубих около
15 мин. на общинския съвет в това да се опитам да кажа на гражданите,
които гледат телевизия, че този Общински съвет и предишните и попредишните е направил много грешки. Има много неща, които не са както
трябва. Но тука са хора, които работят за града и за Варна. Ей туй нещо
никога няма да се откажа от тази теза. С всичките ни кусури. Благодаря.
Светлан ЗЛАТЕВ
Благодаря на г-н Станев. Следващо решение, колеги. Доц. Цветкова.
Антоанета ЦВЕТКОВА
Т. 1.1.:

170-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ във

връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения
по Закона за лечебните заведения и по предложение с рег. №
ОС16000211ВН/21.03.2016 г. от Комисията за организиране и провеждане на
конкурса за възлагане управлението на „Медицински център за
рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД, избрана с Решение
№ 154-12(5)/27.01.2016 г. на Общински съвет – Варна, Общински съвет –
Варна реши:
Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол №
4/21.03.2016 г. и определя за спечелил конкурса за възлагане управлението
на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна”
ЕООД д-р Христо Вълев Кьосев, класиран на първо място.
Светлан ЗЛАТЕВ
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване. … Има ли?
.. А, добре.
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 3, предложението се приема.
Следващото решение.
Антоанета ЦВЕТКОВА
Честито на д-р Кьосев и успех в управлението.

171-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1, т. 5 и т.

6, чл. 50, ал. 2, чл. 46, ал. 2 и чл. 47 от Закона за лечебните заведения и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД16003287ВН003ВН/07.03.2016 г., във връзка със заявление от доц. д-р Емил Ковачев управител на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за
активно лечение Проф. д-р Д. Стаматов – Варна“ ЕООД с рег. №
РД16003287ВН/10.02.2016 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде
извършена промяна във вписването на предмета на дейност в
удостоверението от Търговския регистър в партидата на „Специализирана
болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Д.
Стаматов - Варна“ ЕООД в съответствие с чл. 19, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Закона за
лечебните заведения, както следва:
В „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение Проф. д-р Д. Стаматов – Варна“ ЕООД се осъществяват следните
дейности:
1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не
може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
2. Родилна помощ;

3. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по
дентална медицина от други лечебни заведения;
4. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински
изделия, съгласно действащото в страната законодателство;
5. Учебна и научна дейност.
По следните медицински специалности:
1. акушерство и гинекология;
2. анестезиология и интензивно лечение;
3. неонатология;
4. клинична лаборатория;
5. микробиология;
6. образна диагностика;
7. обща и клинична патология.
Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Специализирана
болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Д.
Стаматов – Варна“ ЕООД да предприеме необходимите действия за
вписването на решението в Търговския регистър.
Светлан ЗЛАТЕВ
Мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване.
Тодор БАЛАБАНОВ
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Бонка Банкова за протокола „за“.
Антоанета ЦВЕТКОВА

172-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 52,

ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник – кмет на
община Варна с рег. № ЗК16000523ВН/23.03.2016 г., и решение на Общински
съвет – Варна № 106-3(5)27.01.2016 г. и на база здравен статус, Общински
съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в
приложение към настоящото решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата колеги, за мнения и съображения. Не виждам. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 5, предложението се приема.

Антоанета ЦВЕТКОВА

173-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА,

във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник – кмет на община Варна с
рег. № ЗК16000523ВН/23.03.2016 г. и на база здравен статус, Общински
съвет – Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата,
посочени в приложение към настоящото решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата за мнения и съображения. Не виждам. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 4, предложението се приема.
Антоанета ЦВЕТКОВА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13, чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗМСМА и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД16008288ВН/05.04.2016
г., Общински съвет – Варна одобрява промени в „Правила и критерии за
класиране и прием в общинските целодневни детски ясли на територията на
Община Варна“, съгласно приложение към настоящото решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, имате думата за мнения и съображения по така предложените
условия. Г-н Карбов, заповядайте.
Димитър КАРБОВ
Благодаря, г-н председател. Уважаеми колеги, тъй като приемаме
поредната промяна в критериите, които дават предимство на определени
категории деца и родители. Става въпрос за общински целодневни детски
ясли, които се дотират от Община Варна и е необходимо според мен първо да
удовлетворим нуждите на варненските данъкоплатци, т.е. на тези които
внасят и дават своя принос за общинския бюджет на Варна. Респективно и с
тези пари Община Варна дотира общинските детски заведения. Така че в
критериите аз предлагам да прецизираме критерий № 10, където текста е
следния, действащият е следният: „липса на данъчни задължения към
Община Варна“. Да, ама на кого питам аз. Знаете, че през последните години
Варна стана притегателно място за хора, които живеят, т.е. адресно
регистрирани и данъчно задължени в други градове, в други общини, да
идват тук в нашия град и да си търсят така да се каже възможността за
реализация. По този начин бих казал, че гражданите на Варна и по-специално
тези, които ежегодно внасят своя дан в хазната на Варна са дискриминирани
и се получава следното, че на много варненци децата им остават извън тези
детски ясли и на практика облагодетелстват тези, които идват от други

общини от страната, защото отговорят на определените критерии, които им
дават бонус точки. Аз не засягам общите условия, защото безспорно там биха
ни обвинили в това, че едва ли не дискриминираме някой. Но допускай ги и
на равни начала заставайки, бих казал, че трябва да отдадем така една
толерантност, една възможност на тези, които гласуват и в крайна сметка да
бъдем техни представители в общинските съвети, възможността за така
облагодетелстване от факта, че внасят данъците си и имат данъчни
задължения към Община Варна. Затова в категория 10, в критерий 10
предлагам да прецизираме текста, като – чета го: „Липса на задължения на
данъчно задължени към Община Варна лица“. Това да дава правото на тези
три точки на тези настина, които внасят паричките си казах, казвам го отново
– в общинския бюджет и по този начин да даваме и стимул на всички, които
идват във Варна да придобиват собственост, да станат данъкоплатци в
Община Варна. И по този начин на практика да заслужат мястото на децата
си в детските градини, които отново пак повтарям – са дотирани от Община
Варна с нашите пари, данъкоплатците на Варна. Това е. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н Карбов.
Димитър КАРБОВ
Ако искате го приемайте, като някакъв местен патриотизъм или
шовинизъм, но в крайна сметка аз мисля, че ние сме длъжни към нашите
съграждани на едно такова решение. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Г-н Атанасов, заповядайте за изказване.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Има резон в
предложението на г-н Карбов. Но в този критерии по т. 10 с относителна
тежест 3 мисля, че трябва да обърнем малко повече внимание на това, че този
относителен критерий може да изиграе лоша шега на хората, които
евентуално имат спор с Община Варна по дължими задължения и в момента,
в който те се класират, т.е. тази относителна тежест, ако те имат някакво дело
и го спечелят, тази относителна тежест в момента те няма да могат да се
възползват – излиза, че те имат данъчни задължения. Докато примерно
приключи евентуално някакъв спор. Той може да го има, може и да го няма.
И тогава те са лишени, според мен е неправилно тези три точки. Така че
според мене трябва малко повече да се прецизира в тоя, в т. 10 дали да има
такава голяма относителна тежест. Но има резон в това, което предложи г-н
Карбов също. За да видиме дали тази тежест би наклонила везните и дали
някой би се почувствал засегнат от това, че той наистина няма задължения,
той води спор и той може да се реши в негова полза.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Ако искате мога да формулирам нещо в този ред на
мисли. Критерий 10 – липса на задължения на данъчно задължени лица,
поправете ме г-н Карбов, ако греша. „Липса на задължения на данъчно
задължени лица към Община Варна, установени с влязъл в сила акт.“ Колеги
подлагам на гласуване така формулираното последно от мен предложение,
след което ще подложа на гласуване в цялост, в случай че бъде прието
изменението, ще подложа на гласуване в цялост правилата и критериите.
Режим на гласуване по отношение на промяната предложена от г-н Карбов,
допълнена от г-н Атанасов.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 4, предложението се приема.
Подлагам на гласуване предложението за правила и критерии в цялост,
ведно с направеното изменение. Режим на гласуване.

174-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13, чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 4 от

ЗМСМА и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16008288ВН/05.04.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява „Правила и
критерии за класиране и прием в общинските целодневни детски ясли
на територията на Община Варна“, съгласно приложение към настоящото
решение.
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 4, предложението се приема.
Заповядайте, доц. Цветкова за последния проект за решение.
Антоанета ЦВЕТКОВА

175-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1,

т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с писмо от Коста Базитов –
заместник – кмет на община Варна с рег. № ОС16000268ВН/08.04.2016 г. и
решение на Общински съвет – Варна № 106-3(5)/27.01.2016 г. и на база
здравен статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за
дейности и изследвания по асистирана репродукция, посочени в
приложение към настоящото решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата колеги, за мнения и съображения. Не виждам. Режим на
гласуване.

Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 4, предложението се приема.
Благодаря, доц. Цветкова.
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред.

IV.
По точка четвърта от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура
и духовно развитие“ относно:
(1) – именуване на улица, находяща се в кв. 513 по плана на 13-ти
м.р., район „Одесос“, гр. Варна.
(2) – именуване на улици, находящи се в со „Под село“, с. Звездица,
Община Варна.
(3) – избор на временни членове на Експертния съвет към фонд
„Култура“.
(4) – преименуване на Хорова школа „Морски звуци.
Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК „КДР“
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Димова, заповядайте. … Не Ви се идва виждам, ама …
Даниела ДИМОВА
Уважаеми колеги. Проекти за решения за Седмото заседание на
Общински съвет – Варна от ПК „Култура и духовно развитие“.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

176-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА, и по

предложения от кмета на район „Одесос“ с рег. № АУ012073ОД002ВН/16.02.2016 г. и от Христо Боев – общински съветник с рег. №
ОС15001161ВН/15.12.2015 г., Общински съвет – Варна именува улица от
о.т. 2962 до о.т. 2963, находяща се в кв. 513 по плана на 13 м.р., район
„Одесос“, гр. Варна с наименованието „Михаил Паничерски“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, имате ли мнения и съображения по така направеното
предложение? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 3, предложението се приема.
Заповядайте.

Даниела ДИМОВА

177-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА и по

предложение на Николай Йорданов – кмет на кметство „Звездица” с рег. №
РД16003126ЗВЦ-001ВН/11.02.2016 г., Общински съвет – Варна именува
улици находящи се в со „Под село“, с. Звездица, Община Варна, описани
подробно в приложение към настоящото решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 3, предложението се приема.
Даниела ДИМОВА

178-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 3 и ал. 4

от Правилника за работа на фонд „Култура” на Община Варна и по
предложение на ПК „Култура и духовно развитие“, Общински съвет – Варна
избира временни членове на Експертния съвет към фонд „Култура“,
както следва:
1. Симеон Стефанов Лютаков;
2. Кремена Цанкова Маркова;
3. арх. Владимир Максимов Попов;
4. Димитър Константинов Дермански;
5. Росица Иванова Тодорова;
6. Страцимир Илков Павлов.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата за мнения и съображения. Не виждам. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
За протокола – Димитър Карбов „за“.

ред:

Даниела ДИМОВА
И последното предложение, което днес допълнително влезе в дневния

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД15025124ВН-002ВН/19.04.2016 г., Общински
съвет – Варна реши:

1. Хорова школа „Морски звуци“ да бъде преименувана в Хорова
школа „Проф. Марин Чонев“.
2. Хор на варненски момчета и младежи да бъде именуван на Хор на
варненските момчета и младежи „Проф. Марин Чонев“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата за мнения и съображения.
Даниела ДИМОВА
Може би аз искам, защото не е разглеждано на комисия по „Култура“
тези две предложения. Естествено, че ние имахме информация, че вървят
такива предложения. Предполагам, че администрацията иска това да се случи
на днешната сесия, за да може в май месец, когато Варна е домакин на
Международния хоров конкурс вече и школата да бъде носител на името на
проф. Марин Чонев и много заслужили, изключителни известни в цял свят,
както и другите формации разбира се от школата, но специално хора на
варненските момчета и младежи също да получи свое име. Дължа да обясня
на съветниците – тук в залата са и две хорови диригентки – г-жа Кроснева,
която е ръководител на хора на варненките момчета и младежи, и г-жа
Никитасова, която е ръководител на девойките. Трябва да знаят съветниците,
че хоровата школа се преименува, но смесения хор мъже и жени ще
продължи да носи името „Морски звуци“. Т.е. „Морски звуци“ ще бъде
името само на смесения хор. А школата се състои от три хорови формации.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-жо Димова. Заповядайте, представете се за протокола, ако
обичате.
Дарина КРОСНЕВА
Уважаеми дами и господа, казвам се Дарина Кроснева и съм диригент
от 37 год. на хора на варненските момчета и младежи. И естествено, че
работих през цялото това време с проф. Марин Чонев. Искам личното си
мнения да кажа, тъй като до момента за първи път виждам това – моето
мнение не се е искало, затова считам, че 37 год. са достатъчно дълъг период,
за да мога поне мнението си да кажа. Моето мнение е, че хорова школа
„Морски звуци“ трябва категорично и задължително да бъде преименувана
на името на проф. Марин Чонев, защото това е за мен цялостния завършек и
абсолютна почит към името му и делото му, за което адмирации от всички
нас диригенти в хоровата школа. Смятам, че преименуване именуването и на
хора на варненските момчета и младежи, т.е. хора който аз ръководя – първо
ще доведе, това е моето лично мнение, конфронтация между мен и колегите
ми в останалите два състава, тъй като смятам, че хор „Морски звучи“ е с 60
год. история, хора на девойките е с 50, хора на момчета е с 46. Всички сме с
достатъчно дълъг стаж. Аз не мога да кажа кой е по-достоен от трите хора да
бъде именуван. Затова моето лично мнение е, че най-добрият вариант е

пълната почит към цялостния творчески път на професора да бъде изразена с
именуването на хорова школа „Морски звуци“ създадена от професора, която
включва: смесен хор „Морски звуци“ създаден от професора, хор на
девойките създаден от проф. Чонев, хор на варненските момчета и младежи
създаден от проф. Марин Чонев. Тези три хора се обединяват в хорова школа
Проф. Марин Чонев. Каква по-голяма почит от това? А останалите три хора
моето предложение е да останат в този си вид и с тези си имена, с които в
продължение на 46, 50 и 60 год. са се представяли в национални и
международни сцени. Това е моето мнение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Други мнения, колеги? Заповядайте госпожо.
Захарина НИКИТАСОВА
Вече чухте моето име. Захарина Милкова Никитасова. Съжалявам, аз
съм с 35 год. стаж в този хор, от 81 г. и дължа да кажа, че повече ме знаят в
чужбина, отколкото тука. Не по моя причина. Разбира се там, където отида
ме посрещат маестра – седем международни конкурса. Държа също да кажа,
че известно време в началото бяхме, нашия хор беше към Окръжния съвет,
но винаги съм работила съвместно с проф. Марин Чонев. Дълбоко го
уважавам и даже, когато влезох в хоровата школа преди 10 год. така той
непрекъснато казваше „Захарина, след мен ти ще поемеш хора“. И аз казвах:
„Хоровата школа няма да я поеме никой, Вие сте с ореол, Вие сте професор,
Вие сте основател на трите хора, няма да има главен диригент.“ Главен
диригент беше основателя на тези три хора, проф. Чонев. Така. От тук
нататък казах – „но, хоровата школа проф. Чонев ще носи, еднохоровата
школа „Морски звуци“ ще носи Вашето име.“ И той така малко се смути,
защото лично Вие не харесвахте тавтологията „Морски звуци“ и хорова
школа „Морски звуци“. Дължа да го кажа в неговата памет, защото той беше
жив, когато чу моето мнение и разбира се се съгласи.
На второ място искам да кажа, че благодаря на кмета за това решение
да уважат нашето мнение и ще изкажа така сокрации малко, моето, моята
мъка бих казала, защото Варна е един град на най-многото хорови диригенти.
Ако в столицата има гостуващи хорови диригенти от цялата страна и станали
доценти и професори, то Варна е родоначалника на трите колоса на хоровото
музициране. По азбучен ред: проф. Васил Арнаудов – покойник, с хор в
София и хор в Русе; проф. Георги Робев – диригент на хоровата капела,
покойник, който записа с Борис Христов в криптата на Александър Невски
голямата плоча „Църковните песнопения“, и до ден днешен тази плоча в цял
свят е позната; и Марин Чонев – казах по азбучен ред. Тримата, това са
колосите на Варна. След тях има пет поколения хорови диригенти, аз съм
третото, след мене има четвърто и пето. И всички са носители на някакви
награди. Лично аз съм на седем Международни конкурса. И в тази връзка
изказвам моята мъка, че защо трябва изобщо да спорим или да занимаваме
тука кой как трябва да се казва, когато толкова хорови диригенти, хоров

диригентски колегиум, Кроснева е представител на Българския хоров съюз и
член на управителния съвет, аз съм представител на съюз на Българските
музикални и танцови дейци в София, също член на управителния съвет. И
след всички тези неща, които извинявайте, че съм нескромна, но никой
предварително не ни събра даже в последните три години, никой не иска
мнението – да събере диригентите на хоровата школа, да каже кажете какво,
кажете що. Защо трябва да занимаваме. Това, което аз казах съм също за
хоровата школа. Това е нашето мнение и дължа да го кажа на всички.
И второто ми предложение – ние сме длъжници на другите двама
варненци. Проф. Васил Арнаудов, който на „27 юли“ има паметна плоча, да.
Има паметна плоча. Синът му Андрей Арнаудов, всички го знаете по
телевизията, не е музикант. И проф. Георги Робев от едно голямо семейство,
който беше една .. Където ходя на конкурси ме питаха за проф. Робев, за
проф. Арнаудов. Където съм ходила на конкурси. Това са седем
международни конкурса и 15 фестивала. Благодаря още веднъж, че взимате
нашето мнение, но трябва да се знае, че ние сме огромна гилдия във Варна.
Нека да се търсят хоровите диригенти, защото ние сме посланици в света.
Почти всяка година ходя на международни фестивали. Канят ни и ни зачитат,
защото се представяме достойно. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, че ни запознахте подробно. Колеги, има предложение, до
колкото разбрах формулирано школата да бъде кръстена „Морски звуци“ ..
Извинявам се. Проф. Марин Чонев, преименувана всъщност. Точно така,
благодаря за корекцията. А хора на момчетата и на младежите да бъде, да
остане със същото наименование – „Морски звуци“. .. Да не се именува. Така
ли да разбирам? .. Така. … Колеги, имате възможност да изразите волята си с
гласуване по отношение на предложението – хоровата школа да се именува
„Проф. Марин Чонев“, а хора да остане със същото наименование. … Не,
напротив, остава „Морски звуци“ хора … Хора остава „Морски звуци“, а
хоровата школа се именува ….
Даниела ДИМОВА
Да обединя това, което председателя току що предлага – ново
предложение за решение. Хоровата школа „Морски звуци“ да се преименува
в хорова школа „Проф. Марин Чонев“, а трите хора, които се обединяват в
тази школа да останат с имената, с които са известни по цял свят. Т.е. смесен
хор „Морски звуци“, хор на варненските девойки и жени и хор на варненски
момчета и младежи.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, първо по отношение на хоровата школа. Който е съгласен с
предложението, което е направено от кмета на Община Варна хорова школа
„Морски звуци“ да бъде преименувана в хорова школа …

Даниела ДИМОВА
Проф. Марин Чонев.
Тодор БАЛАБАНОВ
Проф. Марин Чонев. Заповядайте да гласувате.

179-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение

на кмета на Община Варна с рег. № РД15025124ВН-002ВН/19.04.2016 г.,
Общински съвет – Варна реши Хорова школа „Морски звуци“ да бъде
преименувана в Хорова школа „Проф. Марин Чонев“.
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 4, предложението се приема.
Подлагам на гласуване предложението трите хора да запазят
наименованието си, а именно „Морски звуци“.
Даниела ДИМОВА
„Морски звуци“ е смесения хор …
Тодор БАЛАБАНОВ
И хор на …
Даниела ДИМОВА
Хор на девойки и жени и хор на варненски момчета и младежи. Току
що ги казах.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да. Благодаря Ви. Режим на гласуване.

180-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение

на кмета на Община Варна с рег. № РД15025124ВН-002ВН/19.04.2016 г.,
Общински съвет – Варна реши Смесен хор, Хор на варненски момчета и
младежи и Хор на девойките и жените, към хорова школа „Проф. Марин
Чонев“ да запазят своите наименования.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Отпада необходимостта от гласуване на другото.
Даниела ДИМОВА
Отпада необходимостта то гласуване на именуването на хора на
варненските момчета и младежи.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-жо Димова.
Преминаваме към разглеждане на точка пета от дневния ред.

V.
По точка пета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Социални дейности и жилищна политика“ относно:
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на
основни жизнени и комунално – битови потребности на лица.
(2) – приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги
за 2017 г. на Община Варна.
(3) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет за отпускане на персонална пенсия на деца.
Докл.: Милена Димова – общински съветник
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жа Милена Димова ще докладва предвид отсъствието на д-р Лидия
Маринова по здравословни причини.
Милена ДИМОВА
Уважаеми г-н председател, уважаеми зам.–кмет, уважаеми колеги. По
точка първа:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от
ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 1063(5)/27.01.2016 г. и на база социален доклад по чл. 27 от Правилника за
прилагане Закона за социално подпомагане и по предложение на Коста
Базитов,
заместник-кмет
на
Община
Варна
с
рег.
№
ЗК16000618ВН/05.04.2016 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.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата колеги, за мнения и съображения. Г-н Григоров,
заповядайте.
Григор ГРИГОРОВ
Уважаеми колеги, най-вероятно моите съображения по време на
комисията станаха така обществено достояние, но така или иначе във връзка
с процедурата на отпускане на тези помощи съгласно чл. 2, т. 4 окончателния
размер на еднократните финансови помощи се определят от общинския
съвет. И във връзка с това искам да направя няколко предложения. Ще
започна първо с, ще коментирам в началото тяхната целесъобразност, а след
това ще коментирам и тяхната законосъобразност по време на направа на
предложението за решение.
На първо място ще ви обърна внимание върху одобрената от комисията
и кандидатстваща за финансова помощ в размер на 500 лв. Таня Стефанова

Георгиева, жител на гр. Варна, живееща в гръцката махала, „Хан Аспарух“
42, която е вдовица на един така сериозен варненски бизнесмен. Казва се
Динко Георгиев, който приживе беше собственик на два хотела, бизнес в
зърнопроизводство, по недвижими и т.н. Тази госпожа кандидатства за
финансова помощ. Ако сега сте любопитни може да отидете до гръцката
махала и да видите, че пред луксозната й къща в двора е паркиран един
Мерцедес JCosta, която тя кара и смятам, че отпускането на помощи на хора с
такъв социален статус е изключително неморално и го отдавам единствено на
някаква грешка нали и недоглеждане от страна на комисията.
По отношение на група лица от ромски произход, които живеят в, са
живеели в кв. „Свети Иван Рилски“, Максуда, дом Максуда. Прави
впечатление следното нещо – всички тези лица: Димитър Тодоров Костов
живее на „Георги Пеячевич“ 8; Атанаска Димитрова Костова - „Георги
Пеячевич“ 8; Димитър Димитров Костов - „Георги Пеячевич“ 33; Тодор
Димитров Костов - „Георги Пеячевич“ 33; Росица Димитрова Костова „Георги Пеячевич“ 33. Може би прави впечатление нали, че всичките хора са
с презимена и фамилии, и едни и същи фамилии. Както и ви прави найвероятно впечатление нали, че те живеят на едни и същи адреси. Това е така
просто, за да анализираме дали случайно тези хора не търсят или не
спекулират с нашата, с липсата на бдителност от наша страна и искат всички
живеещи на един адрес под различни мотивации да получат помощи от нас.
Списъкът се продължава с Пенка Михайлова Георгиева, „Георги
Пеячевич“ 13; Зюмбюлка Цекова Георгиева, така, така, така. Лиляна Цекова
Георгиева и Николай Георгиев Миланов. Всичките живеят в този район.
Техните къщи са съборени, защото практически аз не мога да ги нарека даже
и къщи. Това са едни бидон – вили, защото са били незаконни. Т.е. общината
със собствени средства възстановява законността и справедливостта в
обществото и настанява тези хора в общински комплекс „Баба Алено“, с
което проявява и хуманност нали, не ги оставя на улицата. А да не говорим за
това нали, че тези хора в момента живеят в много по-добри социално –
битови условия, отколкото в предишното си битуване там някъде из
бунищата.
Така. Това е едната страна на въпроса, която казах, че е по
целесъобразност. И искам да ви обърна внимание на още един случай от този
списък, който се нарича Светлана Апостолова Христова. Госпожата има
тримесечно дете, което е родила с ин витро и не е подпомогната по
общинската програма ин витро, защото по данни на г-жа Комитска и д-р
Маринова, просто е закъсняла със сроковете за подаване на документите за
подпомагане на тази програма. Така или иначе операцията е извършена, тя е
успешна. Да им е живо и здраво детето. И ние, и комисията е предложила да
се отпусне помощ от 1000 лв. Смятам, че това е чудесно, но е недостатъчно.
Във връзка .. До тук са ми съображенията, които са по целесъобразност.
А сега ще ви предложа на вашето внимание решение, което да вземем: Във
връзка с чл. 10, т. 5 от процедурата, която е основание за отказ на еднократна
финансова помощ, чл. 5 гласи – притежават движима и недвижима

собственост, която би могла да бъде източник на техните доходи. Т.е.
решението е – отказва на Таня Георгиева финансова помощ в размер на 500
лв. поради несъответствие между имущественото й състояние и целите на
програмата и съгласно чл. 10, т. 5.
По отношение на лицата от ромски произход от кв. „Максуда“ –
отказва предоставянето на финансова помощ по законосъобразност, съгласно
чл. 10, т. 1, която гласи: чийто постоянен адрес не е Община Варна. Защо аз
смятам, че тези лица нямат постоянен адрес в Община Варна? Защото
административни адреси „Георги Пеячевич“ 8, „Георги Пеячевич“ 33 и
всички, които ви прочетох – такива няма просто. Т.е. тези лица нямат
постоянни адреси на територията на Община Варна. Или са представили
невярна информация или просто това е недоглеждане.
И последното ми предложение, то е във връзка с г-жа Светлана
Апостолова Христова. Аз смятам, че г-жа Христова не трябва да бъде
наказана за това, че е пропуснала някакъв срок, на всеки се случва. Във
връзка с чл. 6 максималният размер на финансовата помощ, който ние може
да определим е до 3 000 лв. Предлагам нейната, с тези икономисани средства
от предходните случаи, да увеличим нейната помощ от 1000 лв. на 2800 лв.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Мнения
заповядайте.

и

съображения,

колеги?

Г-н

Костадинов,

Костадин КОСТАДИНОВ
До колкото разбрах по време на комисията колегата Григоров е задал
въпрос за колко време точно са обсъдени и са разгледани тези 96 молби и
отговорът е бил .. Колега Григоров .. Отговорът е бил, че за около …
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, моля ви да се изслушваме.
Костадин КОСТАДИНОВ
… за един час са разгледани всички молби. Което звучи доста
мащабно, но като ги разбием се оказва, че на една молба, ако е вярно това
разбира се, което са казали от страна на експертите от общинската
администрация, на една молба са отделени по около 45 секунди. Което както
можете да се сетите не изглежда никак сериозно. Аз изцяло подкрепям това,
което беше предложено като проект за решение. Смятам, че иначе добре
действащата Социална програма на общината може само да бъде
компрометирана в очите на варненската общественост, ако се действа по
подобен неразумен начин. Още повече, когато говорим за поощряване на
хора, които са извършили нарушение на законите бъдейки извършители на
незаконосъобразни действия с оглед законодателството, както на страната,
така и на местните общински наредби. Става дума за незаконните постройки.

По принцип хората не трябва да се делят на етнически признак и заради това
не съм съгласен с формулировката, която беше казана за лица от ромски
произход. Още повече е сбъркано, защото става дума за лица от цигански
произход. Поради тази причина смятам, че би трябвало да се разглежда найвече по отношение на законосъобразността, а тази законосъобразност тук
към настоящия момент липсва или е изцяло компрометирана. Заради това
подкрепям предложението на колегата Григоров и ще настоявам, и настоявам
за по-голяма прецизност при определянето на тези помощи, които може да
изглеждат малко, може да изглеждат и не чак толкова внушително, но в
крайна сметка сумата се натрупва в края на годината и накрая може да се
окаже, че Община Варна дава доста пари на хора, които не ги заслужават.
Сумарната сума накрая ще се окаже доста голяма. Затова трябва да бъдем
доста внимателни и изключително прецизни. Работим с обществен ресурс
финансов, който не трябва да се пилее току така и да се създава впечатление,
и да създава усещане за някакво задкулисие, което определя на кого да се
дават и на кого да не се дават финансови помощи. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Костадинов. Колеги, други мнения и съображения? Г-н
Григоров, аз бих искал само да попитам по отношение на твърденията за
несъответствие с тези критерии имаме ли някакви конкретни данни? ..
Разбира се, че ще се съгласим с така направеното предложение в случай, че
хората не отговарят на критериите – те са за това, за да се спазват. … Моля?
… Има ли представител на администрацията?
Марица ГЪРДЕВА
Да, има.
Тодор БАЛАБАНОВ
Представител на администрацията моля да заповяда и даде разяснения,
защото ние няма как да отговорим на така поставените от колегите въпроси.
Любомира КОМИТСКА
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници. По отношение на това, че за един час са разгледани 96 молби
твърдя, че това не е вярно. Общинската администрация има практика да
подготвя социалните анкети на база на подадените документи. След като се
събере комисията тези анкети се изчитат и се отварят съответните преписки,
като се взема общо решение с оглед на случая каква сума да бъде
предложена. Да, Общински съвет е този, който има крайната дума и ние
затова предлагаме тези суми, и ако има някакви мнения и съображения да
бъдат коригирани по време на заседанието на комисията.
По отношение на лицето, което е пропуснало ин витро процедурите,
може би не съм била ясна на комисия – лицето погрешно е разбрало каква е
процедурата, подходило е първо да я реализира, след което, след раждането

на детето се подават документите. За тази цел те са изтеглили кредит, който
трудно погасяват или са в невъзможност да погасят, заради това сме
обърнали внимание на този случай.
По отношение на лицата, които са от разрушените постройки на ул.
„Георги Пеячевич“ една част от тях получиха подкрепа от Общински съвет в
размер на 300 лв. и тази цел е те да бъдат подпомогнати във връзка със
скорошното им извеждане от почивната база „Баба Алено“ и да си намерят
квартира. И да имат възможност, ние им съдействаме да си намерят и работа,
да могат да започнат самостоятелен нормален живот. …. Така, по лични
документи, по лична карта адресът е гр. Варна, ул. „Георги Пеячевич“ еди си
кой номер.
Григор ГРИГОРОВ
Няма такъв адрес … /н.р./ Е няма такъв адрес. А щом няма такъв адрес,
значи няма постоянен адрес. ….. /н.р./
Любомира КОМИТСКА
Да, по лична карта.
Тодор БАЛАБАНОВ
Значи има официален документ, който удостоверява наличието на
постоянния адрес.
Григор ГРИГОРОВ
Айде да видим в кадастъра има ли такъв адрес ….. /н.р./
Любомира КОМИТСКА
Ние спазваме процедурата, която е разписана и съответно, след като са
ни представени документи … Но ще отнесем въпросът към колегите от
ЕСГРАОН.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Атанасов, заповядайте. Благодаря Ви. …. А по отношение на
първия случай само, ако може да дадете разяснения – за несъответствието на
имущественото състояние. Колегата твърди, че лицето притежава движимо и
недвижимо имущество. Проверено ли е?
Любомира КОМИТСКА
Така. Лицето е отчело, че не притежава и към момента са запорирани
всички сметки.
Тодор БАЛАБАНОВ
Извършвана ли е … Момент, момент.

Любомира КОМИТСКА
По проверка лицето не притежава недвижима собственост.
Тодор БАЛАБАНОВ
Извършена ли е проверка по отношение на имущественото състояние?
Любомира КОМИТСКА
Да, извършена е проверка. Лицето не притежава.
Тодор БАЛАБАНОВ
Лицето не притежава.
Любомира КОМИТСКА
Не притежава.
Тодор БАЛАБАНОВ
Категорично имате документ, който удостоверява това обстоятелство
да разбирам.
Любомира КОМИТСКА
Да.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, те са извършили проверка след декларацията.
Любомира КОМИТСКА
Това е декларация, по която лицето носи наказателна отговорност. …
Тази декларация, под декларацията е записано, че лицето при попълване на
неверни данни носи наказателна отговорност.
Григор ГРИГОРОВ
Вие проверили ли сте декларацията или не сте я проверили? Това е
въпросът? .. Не сте я проверили, нали?
Любомира КОМИТСКА
Значи към конкретния случай ще задам въпросът на колегите, които са
готвили социалната анкета, но съм сигурна, че декларацията е вярна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Атанасов, заповядайте. … Момент колеги, нека да не
влизаме в диалогов режим. Нека да се изслушваме.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Значи моят извод е
следния – ако има пропуснати проверки, явно те или са умишлени или са

несъзнателни. Само че ние в момента ще вземем решение на базата на
някакви данни, които са предоставили. Ако ние вземем на базата на това,
което излиза в момента, извинявайте – аз лично няма да се дискредитирам по
този начин, да си вдигна ръката. Т.е. да гласувам „за“, защото са налице явни
пропуски, дали в наредбата, защото коментирахме и наредбата, която е за
жилищното настаняване – там има фрапантни така, да не кажа отклонения,
но също може да кандидатствам да имам жилище, т.е. за социално жилище и
в същото време да карам кола за 300 хил. Така че мисля, че трябва да се
тръгне от някъде, включително и в тези наредби. С колегата тука от ГЕРБ сме
направили тази инициатива и ще я довършим, но и в случая, в който сега
бяха изказани тези съмнения и тези декларации, които според мен носи
наказателна отговорност, но … Ок, според мен те са с невярно съдържание. И
това може да се провери. Така че администрацията нека да проверява
обстойно тези хора. Т.е. първо отговарят ли на тези изисквания и в крайна
сметка да ги проверява, а не само да разчита на тази декларация, защото така
се отива в едни порочни практики, които както в момента колегата се е
постарал да открие част от тях – аз не мога да коментирам дали е така или не
е така, но администрацията би трябвало да бъде изключително коректна и да
предоставя нужните документи. Няма как ние тука да разглеждаме 91 молби
наново, защото това е решението, ако трябва да бъда точен и ясен, за да се
вдигна аз и да гласувам „за“. Молбите една по една в така създалата се
ситуация. Така че моето предложение, след празниците, ако трябва да я
отложим тази точка и след празниците да ни бъдат предоставени
допълнителни документи, защото мисля, че всички са съгласни, че има нещо,
но не можем да го конкретизираме. И тогава да вземем това решение. Ако
приемете разбира се това мое предложение. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Г-жо Гърдева, заповядайте.
Марица ГЪРДЕВА
Абсолютно подкрепям с някои от нещата да бъдат пренасочени за
следващата сесия, обаче – много от молбите, които нямаме никакво
съмнение, че хората имат нужда, чакат от доста време за тези помощи. Нали
дайте, ако трябва да разграничим нещата в точката и тези хора, които имат
нужда от помощите да им ги гласуваме, защото те чакат отдавна. Имайте
предвид, че има хора, които разчитат на тия 100 – 200 лв., които ще получат
като помощи. И да не спираме цялата процедура заради едно или две
съмнения, които възникват в зала.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Д-р Станев, заповядайте. След което ще направя
предложение по отношение на, по тази точка. … Може ли да си запазя реда
преди Вас? .. Да, благодаря.

Янко СТАНЕВ
Уважаеми г-н председател. Значи решенията страдат от три порока.
Първо, червейчето на съмнението е вкарано – ясно, трябва да се гледа
подробно. Само че в случая аз пък ще ви задам следния въпрос – по случая с
първия случай, с тази жена с имуществото, с мерцедеса. Нали аз имам
конкретен въпрос, след конкретния отговор ще си избера начина, по който
ще гласувам. Конкретния ми въпрос е правена ли е проверка от Вас и имате
ли?
Любомира КОМИТСКА
………………. /н.р./
Янко СТАНЕВ
Извършена е проверка. Добре. Доверявам Ви се на Вас, което няма да
ми попречи да проверя лично, чрез …. Чрез адвоката … Не е мерцедеса бе
Гриша, айде …
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, не, не. Това не е сериозно, колега Григоров, ако имаше космически
кораб нали в къщата …
Янко СТАНЕВ
Второто е за тези адреси, които бяха на „Георги Пеячевич“ – искам да
знам, това е правно становище и може би затова тука е необходимо да
присъства и заместник – кмет и юридическия отдел, а не да ми киснат по
канцелариите, докато има сесия на общинския съвет. Не съм съгласен с тас
технология, както г-н Пейчев идва винаги на финансите и т.н. И другите
трябва да си присъстват на точките, за да може ей сега тоз въпрос да го
решим бързо. Има ли такава адресна регистрация и имат ли съгласно
наредбата и законови адресни регистрации, за да получават помощи тези
хора? Това е първият въпрос, който питам. Имат ли законови? .. Ма не, не
съм длъжен аз да ходя нали да гледам. … На този въпрос не получавам
отговор. Добре, ще си определя как ще гласувам. Т.е. дали да отпаднат и кат
ми кажете имат адресна регистрация .. Щото няма как да нямат адресна
регистрация поне временна, щото са настанени при нас на общински терен. В
момента нали на „Баба Алено“ са те повечето? .. Е? Значи от тоз отговор
зависи .. И третия въпрос беше с женичката, която е. Аз единственото, което
ме смущава в случая е, че трябва да сравня … Аз затова се доверявам на 100
% на администрацията до сега и винаги съм се доверявал, какво ще направим
с това нещо, с тези колко струва там общо тая процедура и колко средно
даваме на нашите хора за процедурата, когато при нас печелят. Това са
отговорите на трите въпрос и всеки сам вече може да си реши спокойно как
да си гласува без драми, защото правилно каза някой от колегите нали, като
не е изчистено нещо остават едни съмнения, че кой знае какво голямо нещо
става. Не съм съгласен да бъдат наричани роми и различни други групи от

населението. Съгласен съм, че не може да получават помощи, ако не
заслужават. Абсолютно, на 100 %. Но от таз трибуна не съм съгласен с това.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, д-р Станев. Г-н Иванов, след което г-н Атанасов. Ще си
запазя за последно. Нали казахте, че мога да си избирам. Ще си оставя за
последно.
Иван ИВАНОВ
Уважаеми колеги, станахте свидетели в рамките на около час губим
време и енергия благодарение на несвършена работа от общинската
администрация. Ако общинската администрация ни беше убедила по време
на комисиите, че е нужно да се гласуват тези помощи и бяха предоставени
удостоверения за постоянен адрес на лицата, които са на „Пеячевич“,
процедура която отнема около час. Нямаше да губим време и енергия в
продължение на час. Същата хипотеза възникна и при преименуването на
хора. Видях, че предложението е внесено на 13-ти октомври 2015 г. Кое
наложи в последния момент в пожарен вариант да се внася? Апела ми към
общинската администрация е, в продължение на думите на д-р Станев, тези
хора, които може би са и професионалисти да присъстват на комисиите, да
разясняват едно по едно нещата, защото в противен случай остават неясноти
за нас, като общински съветници и за обществеността на гр. Варна.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Колега Атанасов, заповядайте.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Абсолютно резонно е
това, което каза г-жа Гърдева, защото нали има и хора, които идват и
празници, най-вероятно разчитат много на тези средства. Не знам кога ще
бъдат отпуснати. Но има и решение, което .. Т.е. има две решения според
мен. Едното да гласуваме така в цялост, както са предоставени документите и
на следващата, т.е. до следваща сесия да бъдат предоставени, т.е. правната
аргументация по отношение на адресите с нормативната база към тях как сте
ги определили, че съществуват и отговарят на изискванията, както и за
въпросната дама. За всичко, което сте проучили и имате, като документация.
Втората възможност за решение е да изключиме само тези, които
коментирахме и да ги оставим за следващата сесия. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Колеги, имате ли мнения и съображения по така
направените от г-н Атанасов предложения? И ще ви помоля да предложите
кое първо да подложим на гласуване. … Отзад напред. Подлагам на
гласуване предложението изброените от г-н Григоров лица да бъдат

изключени от списъка … за отпускане на помощи. Като до следваща сесия да
се извърши проверка по отношение на декларираните от тях обстоятелства,
след което отново да бъде внесен въпросът за разглеждане на сесия на
Общински съвет …. Д-р Станев.
Янко СТАНЕВ
……… /н.р./ Тази формулировка според мен е неправилна. Трябва
точно да се окаже защо не даваме помощ, защото тук се включва все едно, че
не е правена проверка. Значи аз съм чел част от документите на хората, които
имат нужда и те отговорят на всички изисквания. В момента не можем да
дадем отговор за тези адресни регистрации, защото няма юрист, който да ни
светне какво да правим. Заради туй трябва да кажем, че заради липсата на
адресните регистрации ще се извърши проверка по тоя въпрос.
Тодор БАЛАБАНОВ
Точно така.
Янко СТАНЕВ
Лесно ще ни обори някой общественик, като скочи и каже „чакайте
малко бе“, вие ги взимахте там при вас да живеят, пък сега им търсите адреси
по лични карти. Чудя се защо хора, които трябва да ги защитават тука в
залата си мълчат, нали. Но айде, да речем, че се изказвам … Затова
предлагам формулировката да е ясна – така, както го артикулирахме. Т.е.
отлагаме взимането на решенията за тези хора, заради адресната регистрация
и изясняване на случая.
Тодор БАЛАБАНОВ
Точно така. Имам предвид не неотпускане, не да откажем да отпускаме
помощ. Изваждане от списъка на одобрените лица. Това имах предвид.
Марица ГЪРДЕВА
Може ли само …
Тодор БАЛАБАНОВ
Това имах предвид, като го формулирах. .. Да. Като същите лица да
бъде извършена по отношение на декларираните от тях обстоятелства
проверка и на следващата сесия отново да се разгледа въпросът. Да,
цитираните обстоятелства – имуществено състояние и адрес. . Да. Колеги …
Марица ГЪРДЕВА
Г-н Балабанов, само един въпрос.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Гърдева, заповядайте.

Марица ГЪРДЕВА
И то въпросът ми е към администрацията. Вие казахте, че тези лица са
включени в списъка да получат помощ, за да бъдат изведени от базата на
„Баба Алено“. Нали така? … Така. Колко би удължило престоя им отлагането
на вземане на решение … Защото, защото тогава на нас, като .. И на
данъкоплатците няма ли това забавяне да ни излезе по-скъпо?
Тодор БАЛАБАНОВ
Имаме възможност – аз да Ви отговоря, да приемем решение за
незабавно изпълнение на следващата сесия. До това време най-вероятно ще е
влязло в сила и настоящото решение.
Марица ГЪРДЕВА
За да можем да ги изведем от базата.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да. … Г-н Костадинов, заповядайте.
Костадин КОСТАДИНОВ
Тъй като стана въпрос за процедурата по отношение на адресите,
имаме вече такъв прецедент, тъй като в България има и такава процедура
върви всяка година, за заличаване на населени места. Преди заличаването на
населените места обаче се прави една процедура, която е за заличаване и на
административните адреси в тях, след което адреса вече се счита за
несъществуващ. Това е процедура, която е изцяло в прерогативите на
общинската администрация. Има си ред, който е регламентиран, така че
просто трябва в рамките на един месец да се направи проверка и ако се
окаже, че на това място няма такъв адрес и вече не съществува „Георги
Пеячевич“ 33, той се заличава и примерно улицата стига до № 31 или до №
29 от тази страна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Точно така.
Костадин КОСТАДИНОВ
Така че това е нещо, което е трябвало да бъде направено отдавна и сега,
тъй като повдигаме въпроса аз ще го поставя още веднъж, ако трябва
официално пред кмета, да се направи проверка, защото не е само там, такива
адреси има и на „Розова долина“ …
Тодор БАЛАБАНОВ
Има най-вероятно повече.

Костадин КОСТАДИНОВ
Има и в останалата част на Максуда, която е в „Младост“, има и тази,
която е в горната част на „Владиславово“, така наречената „Гъбена махала“.
Трябва да се направи проверка съществуват ли такива реални
административни адреси и ако не съществуват да се заличат.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да бъдат заличени.
Костадин КОСТАДИНОВ
И от там насетне автоматично вече личната карта с постоянния адрес
става невалидна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение за изваждане от списъка на тези лица и след извършване на
проверка, разглеждане на следваща сесия на Общински съвет – Варна. Режим
на гласуване.
………………. /н.р./
Без случая с ин витрото, нали?
Тодор БАЛАБАНОВ
В момента само изваждаме .. Да, точно така. … Разбира се.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

181-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна коригира списъка към предложение на Коста Базитов, заместник-кмет
на Община Варна с рег. № ЗК16000618ВН/05.04.2016 г., и възлага на кмета
на Община Варна извършването на проверка по отношение на декларираните
обстоятелства относно адресната регистрация и имуществено състояние на
лицата изключени от списъка, а именно:
1. Татяна Стефанова Георгиева;
2. Димитър Тодоров Костов;
3. Атанаска Димитрова Костова;
4. Димитър Димитров Костов;
5. Тодор Димитров Костов;
6. Росица Димитрова Костова;
7. Пенка Михайлова Георгиева;
8. Зюмбюлка Цекова Георгиева;
9. Лиляна Цекова Георгиева;

10. Николина Георгиева Миланова.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 1; въздържали се – 1;
отсъстващи – 8, предложението се приема.
За протокола Димитър Карбов „за“; Надя Георгиева за протокола „за“.
Колеги, подлагам на гласуване предложението, което изчете Милена
Димова, ведно с направеното от г-н Григоров изменение, което току що
приехме за изваждане от списъка на тези лица. …….. Заповядайте само на
микрофон, че аз не мога да Ви чуя, пък …. Добромир Джиков за протокола
„за“.
Григор ГРИГОРОВ
Всъщност за г-жа Светла Христова аз съм в грешка - мислех, че по
нашата програма „Ин витро“ даваме 2 800 лв., също да гласуваме
предложението да направим максимум колкото даваме на семейства, които
кандидатстват по тази програма „Ин витро“, да стане от 1 000 лв., колкото
сме одобрили на комисия на 2 000 лв.. Това е.
Тодор БАЛАБАНОВ
Само не разбрах какво общо има програмата „Ин витро“ в конкретния
случай?
Григор ГРИГОРОВ
Тази г-жа има, тази г-жа е закъсняла да си подаде …
Тодор БАЛАБАНОВ
Няма възможност, искате да кажете да кандидатства в момента.
Григор ГРИГОРОВ
По принцип отпускаме 2 000 лв., по аналогия просто, нали? Да, 2 000
лв., затова предлагам да увеличим от 1 000 на 2 000 лв., колкото даваме на
другите семейства, които са … Да. Това е.
Тодор БАЛАБАНОВ
2 000 лв. предлагате. Въпросът е има ли финансова възможност, от
къде ще дойдат тези средства?
Григор ГРИГОРОВ
Е, има нали сме гласували сега, бюджета има. Плюс това тук в момента
направихме една лека редукция.
Тодор БАЛАБАНОВ
Те са отложени тези въпроси. Тези въпроси са отложени.

Григор ГРИГОРОВ
Временна може би, може би постоянна. Така че …
Тодор БАЛАБАНОВ
Добре колеги, подлагам го на гласуване предложението. Г-жа Пеева. …
Да. … Заповядайте.
Калина ПЕЕВА
Искам да дам обяснение на отрицателния си вот, тъй като аз защитавам
позицията на администрацията и на гледането в комисия. Не е мястото тук да
детайлизираме и да обсъждаме всичките, ако стане прецедент нали това
нещо, 95 молби всеки път да се разглеждат на общо заседание на сесия, а не
на заседание на комисия. Това е моя мотив.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, напълно съм съгласен с Вашето становище, въпреки това
следва да получаваме ясни отговори нали, когато поставяме въпроси. По тази
причина Общински съвет прие решение да бъде отложено разглеждането.
Благодаря.
Григор ГРИГОРОВ
Във връзка с последното изказване нали, че не е място - вярно е, че не е
място.
Тодор БАЛАБАНОВ
Точно така.
Григор ГРИГОРОВ
Но тука в тази, в чл. 1, т. 2 пише: „комисията определена със заповед на
кмета разглежда ежемесечно постъпилите преписки“, а не веднъж на 6
месеца. Т.е. ако е ежемесечно преписките ще бъдат 10-15, а няма да бъдат 96.
Не исках да го казвам, но като отваряме тази тема, да го споделим нали. Т.е.
и това не му е мястото.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Подлагам на гласуване предложението за увеличаване на
помощта, по отношение на Светлана Апостолова Христова от 1 000 на 2 000
лв. Г-н Григоров, така ли е? 2 000 лв. Режим на гласуване.

182-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7 от

ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 1063(5)/27.01.2016 г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП и по
предложение на Коста Базитов, заместник-кмет на Община Варна с рег. №
ЗК16000618ВН/05.04.2016 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 – 34; против – 0; въздържали се – 7;
отсъстващи – 10, предложението се приема.
Борислав Нанков за протокола „за“.
Заповядайте.
Милена ДИМОВА

183-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1,

т. 7 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и по
предложение на Иван Портних, кмет на Община Варна с рег. №
РД16008296ВН/05.04.2016 г., Общински съвет – Варна приема Годишен
план за развитие на социалните услуги за 2017 г. на Община Варна,
съгласно приложение към настоящото решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата за мнения и съображения. Не виждам. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Милена ДИМОВА

184-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от

Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите
и осигурителния стаж, и по предложение от Иван Портних, кмет на Община
Варна с рег. № РД16005494ВН-001ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна
дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане
на персонална пенсия на детето Иво Ивайлов Иванов от град Варна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата за мнения и съображения. Не виждам. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 4, предложението се приема.
Милена ДИМОВА

185-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от

Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите
и осигурителния стаж, и по предложение от Иван Портних, кмет на Община
Варна с рег. № РД16003882ВН-001ВН/05.04.2016 г., Общински съвет – Варна
дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане
на персонална пенсия на детето Симеон Златанов Златанов от град Варна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата за мнения и съображения. Не виждам. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Благодаря на г-жа Димова.
Обявявам обедна почивка до 13:10 ч.

Следобедно заседание – начало от 12:10 ч.
Присъстват 49 общински съветника, отсъстват:
Данаил Папазов
Лидия Маринова
Тодор БАЛАБАНОВ
Уважаеми колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред.

VI.
По точка шеста от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Собственост и стопанство“ относно:
(1) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ
се в гр. Варна, со „Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата“,
представляващ ПИ с идентификатор 10135.2517.4760.
(2) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ
се в гр. Варна, ул. „Батак“ № 35.
(3) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ и одобряване на
пазарна оценка, във връзка с провеждане на публичен търг за продажба на
имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Злати
Бръчков“ № 14.
(4) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ
се в гр. Варна, ПЗ „Планова“, представляващ ПИ с идентификатор
10135.73.582.
(5) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ
се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Йордан Николов“ № 44.
(6) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ
се в гр. Варна, район „Приморски“, „Вилна зона“, ул. „Драган Данаилов“ №
80.
(7) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ
се в гр. Варна, кв. „Галата“, представляващ ПИ с идентификатор
10135.5510.246.
(8) – провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от
имот-частна общинска собственост, находящ се в област Варна, Община
Варна, с. Звездица, представляващ лекарски кабинет в сграда.
(9) – провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот-частна
общинска собственост, находящ се в област Варна, Община Варна, с.
Каменар, ул. „Княз Борис I“ № 5, представляващ сграда - Здравен пункт.
(10) – провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имотчастна общинска собственост, находящ се в област Варна, Община Варна, с.
Каменар, ул. „Цар Симеон I“ № 8, представляващ част от сграда-зала.
(11) – провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имотчастна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Приморски“,
административно-битова сграда в СК „Приморски“, представляващ: кафе–
сладкарница.

(12) – провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем
на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, „Приморски
парк“, вляво от входа на „Летен театър“, представляващ част от сграда с
идентификатор 10135.2561.2.2.
(13) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в гр. Варна, ул. „Света гора“ № 5-5А.
(14) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в гр. Варна, ул. „Лозарска“ № 22.
(15) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Ясен“ № 71А, 71Б, кв. 31.
(16) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в Община Варна, жк „Младост“, представляващ ПИ с
идентификатор 10135.3512.11.
(17) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Момина сълза“ № 10, 12, кв.
26.
(18) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Липа“ № 24, 26, кв. 18.
(19) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Момина сълза“ № 14.
(20) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Липа“ № 6, кв. 17.
(21) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“, одобряване на
пазарна оценка във връзка с продажба на имот, находящ се в гр. Варна, кв.
„Аспарухово“, ул. „Балкапан“ № 2.
(22) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон“ № 12.
(23) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со
„Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата“, представляващ ПИ с
идентификатор 10135.2516.4663.
(24) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Свети
Седмочисленици“ № 15.
(25) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со „Виница север“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2052.617.
(26) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Баба
Рада“ № 27.
(27) – одобряване на пазарни оценки, във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез замяна върху поземлени имоти с идентификатори
10135.5426.2319, 10135.5426.2320 и 10135.5426.2321, находящи се в гр.
Варна, со „Ракитника“, землище „Галата“.

(28) – одобряване на пазарни оценки във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез замяна върху поземлени имоти с идентификатори
10135.2515.3868 и 10135.2515.3869, находящи се в гр. Варна, со „Ален мак“.
(29) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба и
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул.
„Рощок“ № 4.
(30) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл. 15, ал. 3
от ЗУТ за ПИ с идентификатор 10135.2564.232.
(31) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл. 15, ал. 3
от ЗУТ за ПИ с идентификатор 10135.5403.9500.
(32) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл. 15, ал. 3
от ЗУТ за ПИ с идентификатор 10135.5403.9510.
(33) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл. 15, ал. 3
от ЗУТ за ПИ с идентификатор 10135.5403.9500.
(34) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл. 15, ал. 3
от ЗУТ за ПИ с идентификатор 10135.2516.9510.
(35) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ във връзка с
учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в област Варна, Община Варна, с. Тополи,
представляващ ПИ с идентификатор 72709.520.153.
(36) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“, даване на съгласие
за подписване на анекс към Договор № Д11-9200/1183/20.09.2011 г. за
учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот –
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане“ бл.
79, вх. А, ет. 2, ап. 4.
(37) – даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на
ползване, върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.
Варна, ул. „Воден“ № 18.
(38) – предоставяне безвъзмездно за управление и учредяване на
безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост,
находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев“ № 1 в полза на ОП „Спорт –
Варна“ и Министерство на младежта и спорта.
(39) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление
имот -публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Средец“
№ 12, Детска ясла № 9 „Детелина“, в полза на ОП „Комплекс за детско
хранене“.
(40) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление
имоти – публична държавна собственост, находящи се на територията на
Община Варна, в полза на РИМ - Варна.

(41) – отмяна на решение № 2732-8(28)/10, 17.11.2010 г. на Общински
съвет – Варна и даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за
управление имот -частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кк
„Св. Св. Константин и Елена“, представляващ ПИ с идентификатор
10135.2570.38, в полза на Дом за стари хора „Гергана“ и Дом за възрастни
хора с физически увреждания.
(42) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление
част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул.
„Владислав Варненчик“ № 48, в полза на район „Младост“, Община Варна.
(43) – даване на съгласие за учредяване на възмездно безсрочно право
на строеж върху имот частна-общинска собственост, находящ се в гр. Варна,
жк „Чайка“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2562.134, в полза на
„Диагностично – консултативен център „Чайка”” ЕООД.
(44) – одобряване на застраховател за сградата и имуществото на
„Обреди“ ЕООД.
(45) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на
културата и спорта“ ЕАД.
(46) – одобряване на застраховател на имуществото на „Диагностично
– консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна”
ЕООД.
(47) – одобряване на застраховател на имуществото на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД.
(48) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ във връзка с
придобиване в собственост на Община Варна на недвижими имоти,
находящи се в гр. Варна, район „Младост“, ул. „Орех“ № 11, за нуждите на
Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване
„Николай Хайтов“ гр. Варна.
(49) – даване на съгласие за придобиване в собственост на Община
Варна на недвижими имоти с идентификатори 10135.5502.102,
10135.5502.103 и 10135.5502.551, включени в капитала на „РИБНИ
РЕСУРСИ“ ЕООД.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте, г-жо Боева.
Юлияна БОЕВА
В началото ще направя процедурно предложение, а именно решенията
които са на едно и също основание да бъдат гласувани анблок, а те са от т. 1
до 7 включително, от т. 8 до т. 12 включително, от т. 13 до т. 29 включително,
т. 30 до т. 34 включително, т. 35 до т. 38 включително, т. 39 до 42
включително, т. от 44 до 47 включително и т. 49 до 50 включително. Това е
процедурното ми предложение.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви.
Милена ГЕОРГИЕВА
До 49 бяха … /н.р./
Юлияна БОЕВА
До 50. 49 и 50 всъщност.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате ли възражения колеги по така направеното предложение?
Милена ГЕОРГИЕВА
Т. 49 е за …. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Момент.
Юлияна БОЕВА
Да. …. Т. 49 е …
Милена ГЕОРГИЕВА
…………..…… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате предвид т. 49 и 50 да бъдат разглеждани отделно. Така ли?
Милена ГЕОРГИЕВА
…………..…… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
49-та точка е предоставяне, придобиване в собственост на Община
Варна извинявам се на недвижими имоти в район „Младост“, находящи се на
ул. „Орех“ № 11 за нуждите на Професионална гимназия по горско
стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ – Варна. А 50-та точка е
даване на съгласие за придобиване в собственост на Община Варна на три
броя недвижими имоти от капитала на „Рибни ресурси“ ЕООД.
Милена ГЕОРГИЕВА
Значи 50 предлагам отделно да се …. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Да се гледа самостоятелно.

Юлияна БОЕВА
В такъв случай оттеглям за 49 и 50 да бъдат обединени. Да.
Тодор БАЛАБАНОВ
Правите предложение т. 12 да бъде ….. То отново е под наем, но по
друг ред разбрах. Да. Разбрах.
Юлияна БОЕВА
Едното е чрез търг, едното е чрез конкурс.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, подлагам на гласуване първо предложението на г-н Иванов, т.
12 да бъде … Не ,извинявам се. То първо трябва да подложим анблока, после
процедурата да бъде отделена.
Юлияна БОЕВА
Добре, в такъв случай … В такъв случай оттеглям предложението по
отношение на т. 12, същата да бъде гледана отделно …
Тодор БАЛАБАНОВ
Значи предложението е …
Юлияна БОЕВА
… и по отношение на точки 49 и 50 също да бъдат отделно.
Тодор БАЛАБАНОВ
Предложението е следното – първо, точки от 1 до 7 анблок, точки от 8
до 11 включително анблок, точки 13 до 29 включително анблок, точки 30 до
34 включително анблок, 35 до 38 включително анблок, 39 до 42 включително
анблок, 44 до 47 включително анблок да се гласуват. В режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 14, предложението се приема.
Само кажете за …. Явно много хора имат проблем със системата.
Моля, ще помоля всички изход и вход и пак проверка на кворума ще направя.
След което ще подложа отново предложението за гласуване. … Да, разбрах.
Успяхте ли колеги да си рестартирате системите? … При мен кворума е
47 души по система, следователно …
Подлагам отново на гласуване процедурното предложение на
председателя на комисия по „Собственост“.
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 5, предложението се приема.

Заповядайте, г-жо Боева.
Юлияна БОЕВА
Така, започвам от точка едно.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

186-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от Закон

за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД16001120ВН/15.01.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява
пазарната оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Манастирски рид,
Бялата чешма, Дъбравата“, представляващ ПИ 10135.2517.4760 /десет
хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и седемнадесет. четири
хиляди седемстотин и шестдесет/, с площ от 237 кв.м., при граници на имота:
ПИ 10135.2029.12, ПИ 10135.2517.1548, ПИ 10135.2029.8 и ПИ
10135.2029.75, в размер 12 490 лв., без ДДС.
186-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от
Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в
изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с
общинска собственост 2016 г.” и по предложение на кмета на Община Варна
с рег. № РД16001120ВН/15.01.2016 г., Общински съвет – Варна реши да се
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Манастирски рид,
Бялата чешма, Дъбравата“, представляващ ПИ 10135.2517.4760 /десет
хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и седемнадесет. четири
хиляди седемстотин и шестдесет/, с площ от 237 кв.м., при граници на имота:
ПИ 10135.2029.12, ПИ 10135.2517.1548, ПИ 10135.2029.8 и ПИ
10135.2029.75.
За имота е съставен акт за частна общинска собственост №
8114/22.12.2014 г. и Акт № 1/22.06.2015 г. за поправка на Акт за общинска
собственост № 8114/22.12.2014 г.
Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 12 490
лв., без ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер
на 1 249 лв., без ДДС.
Общински съвет – Варна утвърждава следните
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци
и юридически лица.

2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават 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 за Закон за юридическите лица с
нестопанската цел) или документ за самоличност за физически лица (копие,
заверено от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от името
на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 249,00 лв.,
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата от 150,00 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC:
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна
банка“ АД – клон Варна.
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на
тръжните документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

187-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от Закон

за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД16001115ВН/15.01.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно
наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор
10135.1506.964 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и

шест.деветстотин шестдесет и четири), с площ от 542 (петстотин четиридесет
и два) кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Батак“ № 35, при граници: ПИ
10135.1506.2, ПИ 10135.1506.965, в размер на 77 700 (седемдесет и седем
хиляди и седемстотин) лв., без ДДС.
187-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от
Закон за общинската собственост, чл. 31 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № РД16001115ВН/15.01.2016 г., Общински
съвет – Варна реши да се проведе търг с явно наддаване за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул.
„Батак“ № 35, представляващ ПИ с идентификатор 10135.1506.964 (десет
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и шест.деветстотин шестдесет и
четири), с площ от 542 (петстотин четиридесет и два) кв.м., при граници: ПИ
10135.1506.2, ПИ 10135.1506.965.
За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №
8184/19.03.2015 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване
при начална тръжна цена 77 700 (седемдесет и седем хиляди и седемстотин)
лв., без ДДС.
Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване – 10 % от
стартовата тръжна цена, в размер на 7 770 (седем хиляди седемстотин и
седемдесет) лв., без ДДС, при следните
Т Р Ъ Ж Н И У С Л О В И Я:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци
и юридически лица.
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават 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 Закон за юридическите лица
с нестопанската цел) или документ за самоличност на физически лица
(копие, заверено от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларация от името
на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация, по образец за извършен оглед на имота;
2.6. декларация, за неразгласа на информацията, предоставена във
връзка с участието в търга;

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 7 770 лв.,
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата от 200,00 (двеста) лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000,
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна
кооперативна банка“ АД – клон Варна.
Огледът се извършва до датата на провеждането на публичния търг,
след представяне на документ за закупена тръжна документация.
Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване
на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

188-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в изпълнение

на чл. 8, ал. 9 от Закон за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД16001117ВН/15.01.2016 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 г.“:
Допълва т. 2.1 „Имоти – частна общинска собственост, предвидени за
продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, съгласно
Закон за общинската собственост” с недвижим имот, находящ се в гр. Варна,
ул. „Злати Бръчков“ № 14, предмет на Акт за частна общинска собственост
№ 6193/07.12.2010 г.
188-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от
Закон за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16001117ВН/15.01.2016 г., Общински съвет – Варна
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот
– частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор
10135.3517.467 /десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и
седемнадесет. четиристотин шестдесет и седем/, с площ 102 кв.м., при
граници на имота: ПИ 10135.3517.95, ПИ 10135.3517.468, ПИ 10135.3517.93,
находящ се в гр. Варна, ул. „Злати Бръчков“ № 14, кв. 271, подрайон: 15 в
размер на 36 700 лв., без ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 359,80 лв.

188-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от

Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД16001117ВН/15.01.2016
г., Общински съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в
гр. Варна, ул. „Злати Бръчков“ № 14, представляващ ПИ с идентификатор
10135.3517.467 /десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и
седемнадесет. четиристотин шестдесет и седем/, с площ 102 кв.м., при
граници на имота: ПИ 10135.3517.95, ПИ 10135.3517.468, ПИ 10135.3517.93.
За имота е съставен акт за частна общинска собственост №
6193/07.12.2010 г., вписан в Книгите по вписванията на 11.12.2010 г., вх.
регистър 25139, Акт 149.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена в размер на 36 700 лв., без ДДС.
Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 3
670 лв., без ДДС.
Общински съвет – Варна утвърждава следните
Т Р Ъ Ж Н И У С Л О В И Я:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци
и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни
документи;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани
в Търговския регистър към Агенция по вписванията), съдебно удостоверение
за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с
нестопанска цел, регистрирани по реда за Закон за юридическите лица с
нестопанската цел) или документ за самоличност за физически лица (копие,
заверено от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от името
на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на имота;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 670 лв.,
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу

сумата от 150 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC:
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна
банка“ АД – клон Варна.
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на
тръжните документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

189-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от Закон

за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД16006491ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява
пазарната оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ПЗ „Планова“,
представляващ ПИ 10135.73.582 /десет хиляди сто тридесет и пет.
седемдесет и три. петстотин осемдесет и две/, с площ 2 728 (две хиляди
седемстотин двадесет и осем) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.73.530,
ПИ 10135.73.144, ПИ 10135.73.143, ПИ 10135.73.145, ПИ 10135.73.93, ПИ
10135.73.585 и ПИ 10135.73.582, предмет на акт за частна общинска
собственост № 8623/17.08.2015 г., в размер 527 530 (петстотин двадесет и
седем хиляди петстотин и тридесет) лв., без ДДС.
189-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от
Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в
изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с
общинска собственост 2016 г.” и по предложение на кмета на Община Варна
с рег. № РД16006491ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна реши да се
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ПЗ „Планова“,
представляващ ПИ 10135.73.582 /десет хиляди сто тридесет и пет.
седемдесет и три. петстотин осемдесет и две/, с площ 2 728 (две хиляди
седемстотин двадесет и осем) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.73.530,
ПИ 10135.73.144, ПИ 10135.73.143, ПИ 10135.73.145, ПИ 10135.73.93, ПИ
10135.73.585 и ПИ 10135.73.582.
За имота е съставен акт за частна общинска собственост №
8623/17.08.2015 г.

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на
527 530 (петстотин двадесет и седем хиляди петстотин и тридесет) лв., без
ДДС.
Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна цена
в размер на 52 753 (петдесет и две хиляди седемстотин петдесет и три) лв.,
без ДДС.
Общински съвет – Варна утвърждава следните
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци
и юридически лица.
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават 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 за Закон за юридическите лица с
нестопанската цел) или документ за самоличност за физически лица (копие,
заверено от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от името
на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на 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 52 753 (петдесет
и две хиляди седемстотин петдесет и три) лв., платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка“ АД – клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата от 200 (двеста) лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000,
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна
кооперативна банка“ АД – клон Варна.
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на
тръжните документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на

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

190-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от Закон

за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД16006493ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява
пазарната оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна
общинска собственост, представляващ ПИ 72709.501.283 /седемдесет и две
хиляди седемстотин и девет. петстотин и едно. двеста осемдесет и три/, с
площ от 877 (осемстотин седемдесет и седем) кв.м., находящ се в Община
Варна, с. Тополи, ул. „Йордан Николов“ № 44, при граници на имота: ПИ
72709.501.282, ПИ 72709.501.284, ПИ 72709.501.936, ПИ 72709.501.980 и ПИ
72709.501.279, предмет на Акт за общинска собственост № 8637/17.08.2015
г., в размер 35 100 (тридесет и пет хиляди и сто) лв., без включен ДДС.
190-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от
Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в
изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с
общинска собственост 2016 г.”, и по предложение на кмета на Община Варна
с рег. № РД16006493ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна реши да се
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна
общинска собственост, представляващ ПИ 72709.501.283 /седемдесет и две
хиляди седемстотин и девет. петстотин и едно. двеста осемдесет и три/, с
площ от 877 (осемстотин седемдесет и седем) кв.м., находящ се в Община
Варна, с. Тополи, ул. „Йордан Николов“ № 44, при граници на имота: ПИ
72709.501.282, ПИ 72709.501.284, ПИ 72709.501.936, ПИ 72709.501.980 и ПИ
72709.501.279.
За имота е съставен акт за частна общинска собственост №
8637/17.08.2015 г.
Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 35 100
(тридесет и пет хиляди и сто) лв., без ДДС.
Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна цена
в размер на 3 510 (три хиляди петстотин и десет) лв., без ДДС.
Общински съвет – Варна утвърждава следните
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци
и юридически лица.
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават 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 за Закон за юридическите лица с
нестопанската цел) или документ за самоличност за физически лица (копие,
заверено от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от името
на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 510 (три хиляди
петстотин и десет) лв., платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC:
CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата от 200 (двеста) лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000,
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна
кооперативна банка“ АД – клон Варна.
*Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване
на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

191-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от Закон

за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД16006490ВН/16.03.2016 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 гр. Варна, район
„Приморски“, „Вилна зона“, ул. „Драган Данаилов“ № 80, представляващ
поземлен имот с идентификатор 10135.2564.1683 /десет хиляди сто тридесет
и пет. две хиляди петстотин шестдесет и четири. хиляда шестстотин

осемдесет и три/, целия с площ от 966 (деветстотин шестдесет и шест) кв.м.,
в размер на 114 900 (сто и четиринадесет хиляди и деветстотин) лв., без ДДС.
191-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от
Закон за общинската собственост и чл. 31 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № РД16006490ВН/16.03.2016 г., Общински
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ
поземлен имот с идентификатор 10135.2564.1683 /десет хиляди сто тридесет
и пет. две хиляди петстотин шестдесет и четири. хиляда шестстотин
осемдесет и три/, целия с площ от 966 (деветстотин шестдесет и шест) кв.м.,
находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, „Вилна зона“, ул. „Драган
Данаилов“ № 80, при граници на имота: ПИ 10135.2564.1176, ПИ
10135.2564.265, ПИ 10135.2564.267 и ПИ 10135.2564.448.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
8713/23.10.2015 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена 114 900 (сто и четиринадесет хиляди и
деветстотин) лв., без ДДС.
Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 11 490 (единадесет хиляди четиристотин и деветдесет) лв.,
без ДДС.
Общински съвет – Варна утвърждава следните
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци
и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани
в Търговския регистър към Агенция по вписванията), съдебно удостоверение
за актуалното правно състояние на заявителя (за юридически лица с
нестопанска цел, регистрирани по реда на Закон за юридическите лица с
нестопанската цел) 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 11 490
(единадесет хиляди четиристотин и деветдесет) лв., платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата от 200 (двеста) лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000,
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна.
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
* Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

192-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от Закон

за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД16006494ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява
пазарната оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Галата“, представляващ
ПИ 10135.5510.246 /десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и
десет. двеста четиридесет и шест/, с площ от 565 (петстотин шестдесет и пет)
кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.5510.247, ПИ 10135.5510.245, ПИ
10135.5510.236 и ПИ 10135.5510.21, предмет на Акт за общинска собственост
№ 8531/22.06.2015 г., в размер 62 880 (шестдесет и две хиляди осемстотин и
осемдесет) лв., без ДДС.
192-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от
Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в
изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с
общинска собственост 2016 г.” и по предложение на кмета на Община Варна
с рег. № РД16006494ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна реши да се
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Галата“, представляващ

ПИ 10135.5510.246 /десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и
десет. двеста четиридесет и шест/, с площ от 565 (петстотин шестдесет и пет)
кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.5510.247, ПИ 10135.5510.245, ПИ
10135.5510.236 и ПИ 10135.5510.21.
За имота е съставен акт за частна общинска собственост №
8531/22.06.2015 г.
Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 62 880
(шестдесет и две хиляди осемстотин и осемдесет) лв., без включен ДДС.
Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна цена
в размер на 6 288 (шест хиляди двеста осемдесет и осем) лв., без ДДС.
Общински съвет – Варна утвърждава следните
Т Р Ъ Ж Н И У С Л О В И Я:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци
и юридически лица.
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават 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 за Закон за юридическите лица с
нестопанската цел) или документ за самоличност за физически лица (копие,
заверено от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от името
на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 6 288 (шест
хиляди двеста осемдесет и осем) лв., платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка“ АД – клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата от 200 (двеста) лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000,
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна
кооперативна банка“ АД – клон Варна.
*Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване
на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.

Общински съвет – Варна възлага на кмета на
осъществяването на всички дейности, необходими за
законосъобразно провеждане на публичния търг, като
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор
участник.

Община Варна
правилното и
въз основа на
със спечелилия

Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, имате ли мнения и съображения по така изчетените проекти за
решения. Не виждам. В режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 7, предложенията се приемат.
Чавдар Трифонов за протокола „за“.
Заповядайте, г-жо Боева.
Юлияна БОЕВА

193-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2

от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 16 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, по реда на
чл. 50 и чл. 51 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16001119ВН/15.01.2016 г., Общински съвет – Варна
възлага на кмета на Община Варна да проведе публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на 41,93 кв.м. от обща ЗП – 115 кв.м. на
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Звездица,
представляващ лекарски кабинет в сграда, състоящ се от: антре, чакалня,
лекарски кабинет, коридор, санитарен възел, манипулационна, предмет на
Акт за общинска собственост № 2279/28.02.2002 г., за срок от 5 (пет) години,
при стартова месечна наемна цена в размер на 50,39 лв., без ДДС, определена
съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 11 от ‚Методика за определяне на стартови
базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи – общинска
собственост”.
Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена в размер
на 5,04 лв., без включен ДДС.
Общински съвет – Варна, утвърждава следните
Т Р Ъ Ж Н И У С Л О В И Я:
1. Право на участие в търга с явно наддаване имат физически лица,
еднолични търговци и юридически лица, отговарящи на следните условия:
1.1. Кандидатът да има завършено висше образование – Магистър по
„Медицина“;
1.2. Кандидатът да е член на Регионална колегия на Български лекарски
съюз - Варна;

1.3. Кандидатът да има регистрация в РЗИ – Варна, като лекар–
физическо или юридическо лице и да извършва дейността на територията на
Област Варна;
1.4. Кандидатът да поеме задължения сам да оборудва кабинета за
негова сметка, с необходимия инвентар, съобразно изискванията на
нормативната уредба;
1.5. Кандидатът да поддържа помещенията, които му се отдават под
наем, за негова сметка, така че да отговарят на хигиенните (нормативните)
изисквания.
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават 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 за Закон за юридическите лица с
нестопанската цел) или документ за самоличност за физически лица (копие,
заверено от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от името
на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на 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 60,47 лв.,
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата от 150,00 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC:
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна
банка“ АД – клон Варна.
*Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване
на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

194-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2

от Закон за общинската собственост, във връзка с чл.16, чл. 50 и чл. 51 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16001118ВН/15.01.2016 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на
Община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
Община Варна, с. Каменар, ул. „Княз Борис I“ № 5, сграда – Здравен
пункт, представляващ: част от здравен пункт – кабинет, манипулационна, 2
помещения – склад с обща площ 64 кв.м., предмет на Акт за частна общинска
собственост № 1664/14.03.2000 г., за срок от 5 (пет) години, при стартова
месечна наемна цена в размер на 103,63 лв., без включен ДДС, определена
съгласно чл. 3, ал. 1, т. 8, т. 4 и т. 11 от „Методика за определяне на стартови
базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи – общинска
собственост”.
Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена в размер
на 10,36 лв., без включен ДДС.
Общински съвет – Варна, утвърждава следните
Т Р Ъ Ж Н И У С Л О В И Я:
1. Право на участие в търга с явно наддаване имат физически лица,
еднолични търговци и юридически лица, отговарящи на следните условия:
1.1. Кандидатът да има завършено висше образование – Магистър по
„Медицина“;
1.2. Кандидатът да е член на Регионална колегия на Български лекарски
съюз - Варна;
1.3.Кандидатът да има регистрация в РЗИ - Варна, като лекар –
физическо или юридическо лице и да извършва дейността на територията на
Област Варна;
1.4. Кандидатът да поеме задължения сам да оборудва кабинета за
негова сметка, с необходимия инвентар, съобразно изискванията на
нормативната уредба;
1.5. Кандидатът да поддържа помещенията, които му се отдават под
наем, за негова сметка, така че да отговарят на хигиенните (нормативните)
изисквания.
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават 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 за Закон за юридическите лица с
нестопанската цел) или документ за самоличност за физически лица (копие,
заверено от участника);

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от името
на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на 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 124,36 лв.,
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата от 150,00 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC:
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна
банка“ АД – клон Варна.
*Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване
на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

195-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 и ал. 2 от

Закон за общинската собственост, във връзка с чл.16, чл. 50 и чл. 51 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16001113ВН/15.01.2016 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на
Община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на недвижим имот - частна общинска, находящ се в Община Варна, с.
Каменар, „Цар Симеон I“ № 8, представляващ част от сграда – зала със
застроена площ от 120 кв.м., за срок от 5 /пет/ години при стартова месечна
наемна цена 465,09 лв., без ДДС, определена съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от
„Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на
публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на
нежилищни имоти-общинска собственост“.
Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена в размер
на 46,51 лв., без ДДС.
Общински съвет – Варна утвърждава следните

Т Р Ъ Ж Н И У С Л О В И Я:
1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат физически
лица, еднолични търговци и юридически лица, които:
2. За участие в публичния търг с явно наддаване са необходими
следните документи:
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни
документи;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани
в Търговския регистър към Агенция по вписванията), съдебно удостоверение
за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с
нестопанска цел, регистрирани по реда за Закон за юридическите лица с
нестопанската цел) или документ за самоличност за физически лица (копие,
заверено от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци - декларации от името
на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на имота;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 558,11 лв.,
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка“АД - клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на XII-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата от 150,00 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC:
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна
банка“ АД - клон Варна.
*Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване
на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

196-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2

от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 16 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, по реда на
чл. 50 и чл. 51 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16003261ВН/10.02.2016 г., Общински съвет – Варна
възлага на кмета на Община Варна да проведе публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Приморски”, СК „Приморски”
– административно – битова сграда, представляващ: кафе – сладкарница с
площ от 86,22 кв.м. – втори етаж /кота - 4,05/, за срок от 5 /пет/ години при
стартова месечна наемна цена 890,13 лв., без ДДС, определена съгласно чл. 3,
ал. 1, т. 1 от „Методика за определяне на стартови базисни цени при
обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под
наем на нежилищни имоти-общинска собственост”.
Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена в размер
на 89,02 лв.
Общински съвет – Варна утвърждава следните
Т Р Ъ Ж Н И У С Л О В И Я:
1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат физически
лица, еднолични търговци и юридически лица.
2. За участие в публичния търг с явно наддаване са необходими
следните документи:
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни
документи;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани
в Търговския регистър към Агенция по вписванията), съдебно удостоверение
за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с
нестопанска цел, регистрирани по реда за Закон за юридическите лица с
нестопанската цел) или документ за самоличност за физически лица (копие,
заверено от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от името
на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на имота;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 068,16 лв.,
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна;

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата от 50,00 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC:
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна
банка“ АД – клон Варна.
*Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване
на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
В договора за наем със спечелилия участник да се включи клауза за
внасяне от наемателя авансово преди подписване на Договора на гаранция за
добро изпълнение в размер на 3 /три/ месечни наемни вноски, съгласно
постигнатата на търга наемна цена.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, мнения и съображения по така направените предложения. Не
виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 5, предложенията се приемат.
Юлияна БОЕВА

197-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение на

кмета на Община Варна с рег. № РД16009225ВН/14.04.2016 г., Общински
съвет – Варна, отменя свое решение № 1608-7-2(34)/21.07.2014 г.
197-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2
от Закона за общинската собственост, в изпълнение на „Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.“,
по реда на чл. 64, ал. 1 и следващи от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № РД16009225ВН/14.04.2016 г., Общински
съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да проведе публично
оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, парк „Приморски парк“, вляво от
входа на „Летен театър“ и представляващ част от сграда с
идентификатор 10135.2561.2.2 (десет хиляди сто тридесет и пет. две
хиляди петстотин шестдесет и едно.две.две) по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД18-92/14.10.2008
г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и

кадастър, състоящ се от бюфет - 30,00 (тридесет) кв.м., преддверие 8,00 (осем) кв.м. и тоалетни - 24,00 (двадесет и четири) кв.м. с обща
площ 62,00 (шестдесет и два) кв.м., предмет на Акт за общинска
собственост № 6085/05.05.2010 г., за срок от 5 (пет) години при стартова
месечна наемна цена, определена съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 и т. 11 от
„Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен
търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни
имоти и вещи – общинска собственост”, в размер на 464 (четиристотин
шестдесет и четири) лева, без ДДС.
Общински съвет – Варна утвърждава следните
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ:
1. Право на участие в конкурса имат юридически лица, които:
1.1. извършват дейност по смисъла на Търговския закон;
1.2. са представили комплексна инвестиционна програма, включително
Количествено стойностна сметка и визуализация, за обновяване на обекта и
прилежащите към него площи в полза на Община Варна за не по-малко от 15
000 (петнадесет хиляди) лв., без включен ДДС;
1.3. нямат задължения по отношение на сключени договори с Община
Варна.
2. За участие в публично оповестения конкурс се подават:
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс;
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;
2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от името
на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните
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 конкурса;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 557 (петстотин
петдесет и седем) лв., с ДДС, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000
и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата от 100 (сто) лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC:
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна
банка“ АД – клон Варна.
2.9. финансово предложение по отделните критерии за оценката,
запечатано в отделен плик.
Компоненти на оценката на предложенията:

1. Ценова част
К1 – месечна наемна цена – 30 (тридесет) %, но не по-ниска от
първоначална конкурсна цена.
2. Фирмена адекватност: Да се докажат финансови възможности за
изпълнение на инвестиционната програма. Като доказателство може да
служи и банков документ за подкрепа на проекта. Липсата на финансови
възможности е основание за отстраняване на кандидатите.
3. Инвестиционна част
К2 – комплексна инвестиционна програма за обновяване на обекта и
прилежащите към него площи в полза на Община Варна – 60 (шестдесет) %,
за не по-малко от 15 000 (петнадесет хиляди) лв., без включен ДДС;
К3 – срок за изпълнение на инвестиционната програма не по-дълъг от
90 (деветдесет) дни от сключване на договора с Община Варна – 10 (десет)
%.
Забележка:
1. Инвестиционните проекти свързани с реализирането на
представената програма, трябва да включват само обслужването на обекта и
прилежащите към него площи.
2. Разполагането на съоръжения (маси, столове и др.), ще се извършва
по реда на Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти, приета от
Общински съвет - Варна и не е предмет на настоящата процедура.
Кандидатът има право да получи информация относно максимално
допустимата площ за разполагане на преместваеми съоръжения, за която
допълнително да кандидатства по реда на Наредбата за реда за поставяне на
преместваеми обекти.
Формула за оценка на предложенията
К = К1 + К2 + К3 където:
К1 = (Ц участник/ Ц макс) х 30 %
Ц участника – офертна цена в лева;
Ц макс – най-висока предложена цена.
К2 = (КИП участник/ КИП макс) х 60 %
КИП участник – предложение на участника на общ обем
на
инвестиция в лева;
КИП макс – максимален предложен общ обем на инвестиция в лева;
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 %
СИ участник - предложен от участника срок за реализация на
инвестицията;
СИ мин – минимален срок за реализация на инвестицията.
На първо място ще бъде класиран кандидатът получил най-висок брой
точки, изразяващ се в комплексна оценка – К.
* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до
датата за подаване на конкурсните документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане публично оповестения конкурс, като въз основа

на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със спечелилия
конкурса участник.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Колеги, мнения и съображения. Не виждам. Режим на
гласуване.
Юлияна БОЕВА
Сега от 13 до 29. На основание член ...
Тодор БАЛАБАНОВ
Момент, момент. Само резултатите да обявим.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 1; въздържали се – 0;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Заповядайте. Заповядайте, г-н Иванов за отрицателен вот. По-скоро
обяснение.
Иван ИВАНОВ
Уважаеми колеги на заседанието на ПК „Собственост и стопанство“,
тази точка също предизвика така бурни дебати. Въпреки няколкократните
запитвания към представителя на дирекцията защо се налага провеждането
на конкурс, а не провеждането на търг с явно наддаване, такъв отговор не
бяхме получили, защото във … Ако си направите труда да погледнете в
основанието за провеждане на конкурс има едно изречение, което буди
безпокойство, тъй като мисля, че беше - цитирам по памет, показани лоши
финансови резултати, явно от предния наемател. Това налага провеждането
на конкурс. Този факт така и не беше изяснен. Освен това ние с колегата
Григоров разиграхме виртуалния конкурс и се оказа, че съвсем спокойно
може да се спечели в рамките на договореност с двама участници. Тъй като
тежестта на 15-те хиляди инвестиционни намерения е на 60 % от акциите по
памет, но там беше записано не можах да погледна тука, беше записано че
тази инвестиция трябва да бъде направена до три месеца. Не знам стои ли
това три месеца като срок. И направихме изказване във връзка с това, че той
летния сезон е реално три месеца, ако се проведе конкурса да кажем май
месец - юни, юли и август човека си взема шапката и си заминава. Оставя три
наема, но остава не изпълнено инвестиционното намерение в рамките на над
15 хил. лв. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви.

Юлияна БОЕВА

198-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във

връзка с чл. 35, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по предложение
на кмета на Община Варна с рег. № АУ036139ВН-005ВН/16.03.2016 г.,
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с
продажба на недвижим имот-общинска собственост, находящ се в гр. Варна,
ул. „Света гора” № 5 - 5А, представляващ 179,50 (сто седемдесет и девет
цяло и петдесет стотни) кв.м. ид.части от ПИ 10135.5505.446 /десет хиляди
сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и пет. четиристотин четиридесет и
шест/, целия с площ от 359 (триста петдесет и девет) кв.м. по Акт за
общинска собственост № 8545/22.06.2012 г., при граници на имота: ПИ №
10135.5505.453, ПИ 10135.5505.452, ПИ 10135.5505.451, ПИ 10135.5505.447,
ПИ 10135.5505.438, ПИ 10135.5505.445, в размер на 17 637,50 (седемнадесет
хиляди шестстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки) лв., без ДДС,
на правоимащите лица при следните квоти:
– 89,75 (осемдесет и девет цяло и седемдесет и пет стотни) кв.м.
ид.части от ПИ 10135.5505.446 /десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди
петстотин и пет. четиристотин четиридесет и шест/, на стойност 8 818,75
(осем хиляди осемстотин и осемнадесет лева и седемдесет и пет стотинки)
лв. на Искрен Георгиев Иванов;
– 89,75 (осемдесет и девет цяло и седемдесет и пет стотни) кв.м.
ид.части от ПИ 10135.5505.446 на стойност 8 818,75 (осем хиляди осемстотин
и осемнадесет лева и седемдесет и пет стотинки) лв. на Владимир Георгиев
Иванов.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

199-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във

връзка с чл. 35, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по предложение
от кмета на Община Варна с рег. № АУ088314ВН-006ВН/16.03.2016 г.,
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ
ПИ 10135.2575.292 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
седемдесет и пет.двеста деветдесет и две) с площ от 714 (седемстотин и
четиринадесет) кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Лозарска“ № 22 (двадесет
и две), при граници на имота: ПИ 10135.2575.296, ПИ 10135.2575.291, ПИ
10135.2575.294 и ПИ 10135.2575.1719, в размер на 55 548,00 (петдесет и пет
хиляди петстотин четиридесет и осем) лв., без включен ДДС, при пазарна

стойност без ДДС на 1 (един) кв.м., възлизаща на 77,80 (седемдесет и седем
лева и осемдесет стотинки) лв.
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 8756/06.11.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр.
Варна с вх. рeг. № 26644, том LXIX, акт № 149, дело № 14702/13.11.2015 г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена
възлизаща на 55 548,00 (петдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и осем)
лв., без включен ДДС.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

200-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във

връзка с чл. 35, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по предложение
на кмета на Община Варна с рег. № АУ045771ВН-010ВН/14.03.2016 г.,
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
260 кв.м. идеални части от УПИ № II – 475, 476, целия с площ от 511 кв.м.,
находящ се в Община Варна, с. Каменар, кв. 31, ул. „Ясен” № 71А, 71Б, при
граници на имота: улица, УПИ № III – 477, 478, УПИ № IV – 479, 480, УПИ
№ VII – 481, 482 и УПИ № I – 473, 474, в размер на 1 800 (хиляда и
осемстотин) лв., без ДДС, при пазарна стойност, без ДДС на 1 кв.м.,
възлизаща на 6,92 (шест лева и деветдесет и две стотинки) лв.
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 6741/06.02.2012 г., вписан в Служба по вписванията – гр.
Варна на 07.02.2012 г., вх. рег. № 2267, акт № 179, дело № 1052/2012 г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена
възлизаща на 1 800 (хиляда и осемстотин) лв., без включен ДДС.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

201-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във

връзка с чл. 35, ал. 3 от Закон за общинската собственост, и по предложение
на кмета на Община Варна с рег. № АУ252170ВН-009ВН/16.03.2016 г.,
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с
продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ
53 (петдесет и три) кв.м. идеални части от ПИ 10135.3512.11 (десет хиляди
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и дванадесет.единадесет), целия с

площ от 1 401 (хиляда четиристотин и един) кв.м., находящ се в гр. Варна,
жк „Младост“, при граници на имота: ПИ 10135.3512.255 и ПИ
10135.3512.8, в размер на 7 837 (седем хиляди осемстотин тридесет и седем)
лв., без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м., възлизаща на 147,87
(сто четиридесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки) лева, без ДДС.
За гореописания имот има съставен акт за частна общинска
собственост № 8101/09.12.2014 г., вписан в Служба по вписванията – гр.
Варна на 15.12.2014 г., вх. peг. № 28743, акт № 85, том LXXV, дело №
15749/2014 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

202-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във

връзка с чл. 35, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по предложение
на кмета на Община Варна с рег. № АУ072284ВН-001ВН/14.03.2016 г.,
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
266 кв.м. идеални части от УПИ № V – 306, 419, целия с площ от 540 кв.м.,
находящ се в Община Варна, с. Каменар, кв. 26, ул. „Момина сълза” № 10,
12, при граници на имота: улица, улица, УПИ № VI-общ. и УПИ № IV-417,
418, в размер на 2 390 (две хиляди триста и деветдесет) лв., без ДДС, при
пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м. възлизаща на 8,98 (осем лева и
деветдесет и осем стотинки) лв., без ДДС.
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 7895/18.08.2014 г., вписан в Служба по вписванията – гр.
Варна на 18.08.2014 г., вх. рег. № 17909, акт № 65, том XLVI, дело №
9550/2014 г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена,
възлизаща на 2 390 (две хиляди триста и деветдесет) лв., без ДДС.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

203-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във

връзка с чл. 35, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по предложение
на кмета на Община Варна с рег. № АУ047364ВН-010ВН/14.03.2016 г.,

Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
217 кв.м. идеални части от УПИ № VI – 272, 273, целия с площ 441 кв.м.,
находящ се в Община Варна, с. Каменар, кв. 18, ул. „Липа” № 24, 26, при
граници на имота: улица, улица, УПИ № VII – 274,275 и УПИ № V – 271, в
размер на 1 723 (хиляда седемстотин двадесет и три) лв., без включен ДДС,
при пазарна стойност, без ДДС на 1 кв.м. възлизаща на 7,94 (седем лева и
деветдесет и четири стотинки) лв., без ДДС.
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 7011/20.06.2012 г., вписан в Служба по вписванията – гр.
Варна на 22.06.2012 г., вх. рег. № 12896, акт № 187, дело № 6803/2012 г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена,
възлизаща на 1 723 (хиляда седемстотин двадесет и три) лв., без ДДС.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

204-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във

връзка с чл. 35, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по предложение
на кмета на Община Варна с рег. № АУ112531ВН-002ВН/14.03.2016 г.,
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с
продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в Община
Варна, с. Каменар, ул. „Момина сълза” № 14, представляващ 290,10 (двеста
и деветдесет цяло и десет стотни) кв.м. ид.части от УПИ № ІІ-420,421 в кв.
27, целия с площ от 590 (петстотин и деветдесет) кв.м. по Акт за общинска
собственост № 7896/18.08.2014 г., при граници на имота: улица, улица, УПИ
№ ІІІ-422,423, УПИ № І-437,438 в размер на 2 370 (две хиляди триста и
седемдесет) лв., без ДДС на Иванка Самуилова Симеонова и Симеон Асенов
Симеонов.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

205-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във

връзка с чл. 35, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по предложение
на кмета на Община Варна с рег. № АУ112419ВН-001ВН/14.03.2016 г.,

Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с
продажба на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в Община
Варна, с. Каменар, ул. „Липа“ № 6, представляващ 302,40 (триста и две
цяло и четиридесет стотни) кв.м. ид.части от УПИ № VII-255,256 в кв. 17,
целия с площ от 595 (петстотин деветдесет и пет) кв.м. по Акт за общинска
собственост № 7008/20.06.2012 г., при граници на имота: улица, УПИ VIII259,260, УПИ IV- 257,258, УПИ V-здр.пункт, УПИ VI-253,254, в размер на 1
689,84 (хиляда шестстотин осемдесет и девет лева и осемдесет и четири
стотинки) лв., без ДДС на Катя Светлозарова Иванова.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

206-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 8, ал. 9 от

Закон за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № АУ117971ВН-010ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2016 г.“, приета с решение № 95-2(5)/27.01.2016 г.
на Общински съвет – Варна, както следва: към точка 2.3 „Имоти - частна
общинска собственост, предвидени за продажба на земя по чл. 35, ал. 3 от
Закон за общинската собственост“ се добавя следния недвижим имот:
Административен адрес
Акт за общинска
собственост №
1.
ПИ № 10135.5502.547, находящ се в
гр. Варна, кв. „Аспарухово“,
5665/30.04.2009 г.
ул. „Балкапан“ № 2
206-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във
връзка с чл. 35, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по предложение
на кмета на Община Варна с рег. № АУ117971ВН-010ВН/16.03.2016 г.,
Общински съвет - Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ
ПИ № 10135.5502.547 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин
и две.петстотин четиридесет и седем), с площ от 1 213 (хиляда двеста и
тринадесет) кв.м., находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Балкапан“
№ 2 (две), при граници на имота: ПИ № 10135.5502.434 и ПИ №
10135.5502.436, в размер на 190 000 (сто и деветдесет хиляди) лв., без ДДС,
при пазарна стойност на 1 (един) кв.м., възлизаща на 136,64 (сто тридесет и
шест лева и шестдесет и четири стотинки) лв., без ДДС.
За гореописания имот има съставен акт за частна общинска
собственост № 5665/30.04.2009 г., вписан в Служба по вписванията - гр.
Варна с вх. peг. № 9692, том XXVI, акт № 171, дело № 5636/2009 г.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена
възлизаща на 190 000 (сто и деветдесет хиляди) лв., без ДДС.
Общински съвет - Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

207-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от Закон

за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № АУ276121ВН-011ВН/15.01.2016 г., във връзка с реализиране на
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от Закон за общинската
собственост, а именно: продажба на недвижим имот-частна общинска
собственост, представляващ 58,40 кв.м. идеални части от ПИ с
идентификатор 10135.2558.7 /десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин петдесет и осем.седем/, с площ от 316 кв.м., находящ се в гр.
Варна, ул. „Братя Бъкстон“ № 12, при граници на имота: ПИ 10135.2558.9,
ПИ 10135.2558.4, ПИ 10135.2558.164, ПИ 10135.2556.177 на Курти Стоянов
Куртев, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена от
независим оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на
гореописания имот в размер на 15 770 лв., без ДДС, при пазарна стойност на
1 м2 - 270,03 лв., без ДДС.
За гореописания имот има съставен акт за частна-общинска
собственост № 7754/30.04.2014 г., вписан в Служба вписвания гр. Варна на
15.10.2012 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

208-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от Закон

за общинската собственост, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската
собственост и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
АУ269968ВН-014ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява
пазарната оценка изготвена от независим оценител, във връзка с
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна,
представляваща 90 (деветдесет) кв.м. идеални част от ПИ 10135.2516.4663
(десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и шестнадесет.четири
хиляди шестстотин шестдесет и три), по Кадастрална карта и Кадастрален
регистър на район „Приморски“, одобрени със заповед № РД-1892/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия,

картография и кадастър, целия с площ от 295 (двеста деветдесет и пет) кв.м.,
при граници на имота: ПИ 10135.2516.9563 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин и шестнадесет. девет хиляди петстотин шестдесет и
три), ПИ 10135.2516.464 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин и шестнадесет.четиристотин шестдесет и четири), ПИ
10135.2516.465 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и
шестнадесет. четиристотин шестдесет и пет), ПИ 10135.2516.9560 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и шестнадесет.девет хиляди
петстотин и шестдесет), находящ се в гр. Варна, со „Манастирски рид,
Бялата чешма, Дъбравата“, в размер на 3 910 (три хиляди деветстотин и
десет) лв., без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2, възлизаща на 43,44
(четиридесет и три лева и четиридесет и четири стотинки) лв., без ДДС.
208-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от
Закон за общинската собственост, чл. 27, т. 2, по реда на чл. 28 от Наредба за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и
по предложение от кмета на Община Варна с рег. № АУ269968ВН014ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна
Никола Димитров Николов, Живко Андреев Живков и Богомил Андреев
Живков, чрез продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в
гр. Варна, со „Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата“,
представляващ 90 (деветдесет) кв.м. идеални част от ПИ 10135.2516.4663
(десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и шестнадесет.четири
хиляди шестстотин шестдесет и три), по Кадастрална карта и Кадастрален
регистър на район „Приморски“, одобрени със заповед № РД-1892/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, целия с площ от 295 (двеста деветдесет и пет) кв.м.,
при граници на имота: ПИ 10135.2516.9563 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин и шестнадесет. девет хиляди петстотин шестдесет и
три), ПИ 10135.2516.464 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин и шестнадесет.четиристотин шестдесет и четири), ПИ
10135.2516.465 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и
шестнадесет. четиристотин шестдесет и пет), ПИ 10135.2516.9560 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и шестнадесет.девет хиляди
петстотин и шестдесет), на съсобствениците Никола Димитров Николов,
Живко Андреев Живков и Богомил Андреев Живков, при следните квоти:
- за Никола Димитров Николов – 45 (четиридесет и пет) кв.м. идеални
части от 90 (деветдесет) кв.м. идеални части от ПИ 10135.2516.4663 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и шестнадесет.четири
хиляди шестстотин шестдесет и три), целия с площ от 295 (двеста деветдесет
и пет) кв.м. на стойност 1 954,94 (хиляда деветстотин петдесет и четири лева
и деветдесет и четири стотинки) лв., без ДДС;
- за Живко Андреев Живков – 22,50 (двадесет и две цяло и петдесет
стотни) кв.м. идеални части от 90 (деветдесет) кв.м. идеални части от ПИ
10135.2516.4663 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и

шестнадесет.четири хиляди шестстотин шестдесет и три), целия с площ от
295 (двеста деветдесет и пет) кв.м. на стойност 977,53 (деветстотин
седемдесет и седем лева и петдесет и три стотинки) лв., без ДДС;
- за Богомил Андреев Живков - 22,50 (двадесет и две цяло и петдесет
стотни) кв.м. идеални части от 90 (деветдесет) кв.м. идеални части от ПИ
10135.2516.4663 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и
шестнадесет.четири хиляди шестстотин шестдесет и три), целия с площ от
295 (двеста деветдесет и пет) кв.м. на стойност 977,53 (деветстотин
седемдесет и седем лева и петдесет и три стотинки) лв., без ДДС;
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 8591/17.08.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр.
Варна на 19.08.2015 г., вх. рег. 19375, Акт № 81, том L, дело № 10562.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за
сумата от 3 910 (три хиляди деветстотин и десет) лв., без ДДС.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

209-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 41, ал. 2 от

Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с рег.
№ АУ241297ВН-011ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява
пазарна оценка, изготвена от независим оценител във връзка с прекратяване
на съсобственост, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 40 (четиридесет) кв.м. идеални части от ПИ №
10135.2575.1966, целия с площ от 1 260 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул.
„Свети Седмочисленици“ № 15, при граници на имота: ПИ №
10135.2575.1965, ПИ № 10135.2575.670, ПИ № 10135.2575.663, ПИ №
10135.2575.662, ПИ № 10135.2575.652, ПИ № 10135.2575.1967 и ПИ №
10135.2575.669, в размер на 2 538 (две хиляди петстотин тридесет и осем) лв.,
без ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. възлизаща на 63,45 (шестдесет и
три лева и четиридесет и пет стотинки) лв., без ДДС.
209-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от
Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ241297ВН011ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна –
Димитра Стоянова Александрова, чрез продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ 40 (четиридесет) кв.м. идеални части

от ПИ № 10135.2575.1966, целия с площ от 1 260 кв.м., находящ се в гр.
Варна, ул. „Свети Седмочисленици“ № 15, при граници на имота: ПИ №
10135.2575.1965, ПИ № 10135.2575.670, ПИ № 10135.2575.663, ПИ №
10135.2575.662, ПИ № 10135.2575.652, ПИ № 10135.2575.1967 и ПИ №
10135.2575.669.
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 8582/15.07.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр.
Варна на 17.07.2015 г., вх. рег. № 16616, акт № 114, том XLIII, дело №
9063/2015 г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена
възлизаща на 2 538 (две хиляди петстотин тридесет и осем) лв., без ДДС, на
съсобственика Димитра Стоянова Александрова.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

210-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от Закон

за общинската собственост, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската
собственост и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АУ117414ВН-017ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява
пазарната оценка изготвена от независим
оценител, във връзка с
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна,
представляваща 134 кв.м. идеални част от ПИ с идентификатор
10135.2052.617 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петдесет и
две.шестстотин и седемнадесет) по Кадастрална карта и Кадастрален
регистър, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целия с площ 1
295 кв.м. при граници на имота: ПИ с идентификатор 10135.2575.1586, ПИ с
идентификатор 10135.2575.616, ПИ с идентификатор 10135.2575.9523,
находящ се в гр. Варна, со „Виница - север“, в размер на 3 680 (три хиляди
шестстотин и осемдесет ) лв., без включен ДДС, при пазарна стойност на 1
м2, възлизаща на 27,46 (двадесет и седем лева и четиридесет и шест
стотинки) лв., без ДДС.
210-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от
Закон за общинската собственост, чл. 27, т. 2 и по реда на чл. 28 от Наредба
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ117414ВН017ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна
Дорка Костадинова Делиева - Радева, чрез продажба на имот-частна

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Виница - север“,
представляващ 134 кв.м. идеални част от ПИ с идентификатор
10135.2052.617 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петдесет и
две.шестстотин и седемнадесет) по Кадастрална карта и Кадастрален
регистър, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целия с площ 1
295 кв.м. при граници на имота: ПИ с идентификатор 10135.2575.1586, ПИ с
идентификатор 10135.2575.616, ПИ с идентификатор 10135.2575.9523 на
съсобственика Дорка Костадинова Делиева - Радева.
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 8154/19.03.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр.
Варна на 24.03.2015 г., вх. рег. № 6255, Акт № 4, дело № 3152.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за
сумата от 3 680 лв., без ДДС
Общински съвет - Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

211-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от Закон

за общинската собственост, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската
собственост и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АУ251863ВН-011ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява
пазарна оценка изготвена от независим оценител във връзка с прекратяване
на съсобственост, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 55,33 кв.м. идеални части от ПИ №
10135.1507.504 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и
седем.петстотин и четири), целия с площ от 268 кв.м., находящ се в гр.
Варна, ул. „Баба Рада” № 27, при граници на имота: ПИ № 10135.1507.500,
ПИ № 10135.1507.505, ПИ № 10135.1507.507, ПИ № 10135.1507.503, ПИ №
10135.1507.666 и ПИ № 10135.1507.501, в размер на 15 500 (петнадесет
хиляди и петстотин) лв., без ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. възлизаща
на 280,14 (двеста и осемдесет лева и четиринадесет стотинки) лв., без ДДС.
211-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от
Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ251863ВН011ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна –
Мария Василева Кателиева, чрез продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ 55,33 кв.м. идеални части от ПИ №

10135.1507.504 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и
седем.петстотин и четири), целия с площ от 268 кв.м., находящ се в гр.
Варна, ул. „Баба Рада” № 27, при граници на имота: ПИ № 10135.1507.500,
ПИ № 10135.1507.505, ПИ № 10135.1507.507, ПИ № 10135.1507.503, ПИ №
10135.1507.666 и ПИ № 10135.1507.501.
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 5893/29.10.2009 г., вписан в Служба по вписванията на
04.12.2009 г., вх. рег. 24806, акт № 140, том LXX, дело № 15217/2009 г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена
възлизаща на 15 500 (петнадесет хиляди и петстотин) лв., без ДДС, на
съсобственика Мария Василева Кателиева.
Общински съвет - Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

212-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от Закон

за общинската собственост, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската
собственост и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД14010193ВН-011ВН/15.01.2016 г., във връзка с реализиране на
разпоредителна сделка на основание чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за
общинската собственост, чл. 27, т. 4 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, а именно: прекратяване
на съсобственост, чрез замяна върху поземлени имоти с идентификатори
10135.5426.2319, 10135.5426.2320 и 10135.5426.2321, находящи се в гр.
Варна, со „Ракитника”, землище „Галата”, Общински съвет - Варна
одобрява пазарните оценки, изготвени от оценители на имоти, с които са
определени пазарните стойности на заменяемите имоти, съответно:
1. За части от поземлени имоти с идентификатори 10135.5426.2321 и
10135.5426.2319, с обща площ от 557,31 кв.м., собственост на Красимир
Маринов Ницов и Никола Маринов Николов, на основание Заповеди № № ГПР-100/09.06. 2008 г., Г-ПР-209/06.11.2008 г., Г-ПР-98/06.06.2008 г. и Г-ПР214/10.11.2008 г. на кмета на район „Аспарухово“ за възстановяване правото
на собственост при условията на § 4б, ал. 1 от Преходни и заключителни
разпоредби на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и
Протоколи № № 20-Р/30.06.2009 г., 17-Р/22.06.2009 г. за въвод във владение,
в размер на 16 560 лв. (шестнадесет хиляди петстотин и шестдесет лева), без
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м., възлизаща на 29,71 лв.
(двадесет и девет лева седемдесет и една стотинки), без ДДС.
2. За част от поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2320, с площ
от 501 кв.м., собственост на Община Варна, предмет на Акт за частна
общинска собственост № 8505/02.06.2015 г. в размер на 14 600 лв.

(четиринадесет хиляди и шестстотин лева), без ДДС, при пазарна стойност на
1 (един) кв.м., възлизаща на 29,14 лв. (двадесет и девет лева и четиринадесет
стотинки), без ДДС.
212-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 4 от
Закона за общинската собственост, чл. 27, т. 4 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община
Варна, в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти-общинска собственост за 2016 г.“ и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД14010193ВН-011ВН/15.01.2016 г., Общински
съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна и
Красимир Маринов Ницов и Никола Маринов Николов върху поземлени
имоти
с
идентификатори
10135.5426.2319,
10135.5426.2320
и
10135.5426.2321, като Красимир Маринов Ницов, Никола Маринов Николов
ще прехвърлят в собственост на Община Варна собствените си части от
поземлени имоти с идентификатори 10135.5426.2321 и 10135.5426.2319, с
обща площ от 557,31 кв.м., в замяна на собствеността на Община Варна в
поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2320, с площ 501 кв.м., по
одобрените с решение по-горе пазарни оценки, при следните условия:
1. Красимир Маринов Ницов, Никола Маринов Николов стават
изключителни собственици, при равни квоти, на ПИ 10135.5426.2320, целият
с площ 723 кв.м., при граници: ПИ 10135.5426.112, ПИ 10135.5426.2321, ПИ
10135.5426.110, ПИ 10135.5426.2319, 10135.5426.9510.
2. Община Варна става изключителен собственик на поземлен имот с
идентификатор 10135.5426.2321, целият с площ от 567 кв.м., при граници:
поземлени имоти с идентификатори 10135.5426.113, 10135.5426.114,
10135.5426.111,
10135.5426.110,
10135.5426.2320,
10135.5426.33,
10135.5426.112.
3. Община Варна става собственик на 747 кв.м. ид.ч. от поземлен имот
с идентификатор 10135.5426.2319, целият с площ от 818 кв.м., в
съсобственост с Аврам Иванов Тодоров и Руслана Иванова Янкова, при
граници на имота: поземлени имоти с идентификатори 10135.5426.2320,
10135.5426.110,
10135.5426.107,
10135.5426.106,
10135.5426.9510,
10135.5426.105.
4. Община Варна няма да дължи на Красимир Маринов Ницов и
Никола Маринов Николов доплащане за разликата между пазарните
стойности на заменяемите имоти.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

213-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от Закон

за общинската собственост, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската
собственост, и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АУ030124ВН-007ВН/14.03.2016 г., във връзка с реализиране на
разпоредителна сделка на основание чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за
общинската собственост, чл. 27, т. 4 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Варна, а
именно: прекратяване на съсобственост, чрез замяна върху ПИ с
идентификатори 10135.2515.3868 и 10135.2515.3869, находящи се в гр.
Варна, со „Ален мак“, Общински съвет - Варна одобрява пазарните оценки,
изготвени от оценители на имоти, с които са определени пазарните стойности
на заменяемите имоти, които са съответно:
1. За 116 (сто и шестнадесет) кв.м. ид.ч. от поземлен имот с
идентификатор 10135.2515.3868, собственост на „Ресурс БГ 2013“ ЕООД,
съгласно сключен договор № Д15001222ВН/21.07.2015 г. с Калина Василева
– оценител на недвижими имоти, в размер на 3 016 лв. (три хиляди и
шестнадесет лева), без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м.,
възлизаща на 26 лв. (двадесет и шест лева), без ДДС.
2. За 83 (осемдесет и три) кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор
10135.2515.3869 – собственост на Общината, предмет на Акт за общинска
собственост № 8525/22.06.2015 г., съгласно сключен договор №
Д15001705ВН/01.12.2015 г. с Николай Ангелов – оценител на недвижими
имоти, в размер на 2 983 лв. (две хиляди и деветстотин осемдесет и три лева),
без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м., възлизаща на 35,94 лв.
(тридесет и пет лева деветдесет и четири стотинки), без ДДС.
213-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 4
от Закона за общинската собственост, чл. 27, т. 4 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в
изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2016 г.“ и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № АУ030124ВН-007ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна
реши да прекрати съсобствеността между Община Варна и „Ресурс БГ 2013“
ЕООД, върху поземлени имоти с идентификатори 10135.2515.3868 и
10135.2515.3869, като „Ресурс БГ 2013“ ЕООД ще прехвърли в собственост
на Община Варна собствената си част от поземлен имот с идентификатор
10135.2515.3868, с площ 116 (сто и шестнадесет) кв.м. ид.ч., притежаваща го
на основание нот. акт № 74, том 4, рег. № 12377, дело № 563/2013 г.; нот. акт
№ 53, том ІІІ, рег. № 11295, дело № 366/ 2013 г.; нот. акт № 54, том ІІІ, рег. №
11299, дело № 367/2013 г.; нот. акт № 113, том 5, рег. № 15829, дело №
773/2013 г., в замяна на собствеността на Община Варна в поземлен имот с
идентификатор 10135.2515.3869, с площ 83 (осемдесет и три) кв.м. ид.ч.,
предмет на Акт за общинска собственост № 8525/22.06.2015 г., по
одобрените по-горе пазарни оценки, при следните условия:

1. „Ресурс БГ 2013“ ЕООД става едноличен собственик на поземлен
имот с идентификатор 10135.2515.3869, целият с площ 806 (осемстотин и
шест) кв.м., при граници: поземлени имоти с идентификатори
10135.2515.9578, 10135.2515.9564, 10135.2515.3868, 10135.2515.3610,
10135.2515.3607, 10135.2515.3608, 10135.2515.957.
2. Община Варна става едноличен собственик на поземлен имот с
идентификатор 10135.2515.3868, целият с площ 129 (сто двадесет и девет)
кв.м., при граници: поземлени имоти с идентификатори 10135.2515.3869,
10135.2515.3610, 10135.2515.9564.
3. Община Варна няма да дължи на „Ресурс БГ 2013“ ЕООД доплащане
за разликата между пазарните стойности на заменяемите имоти.
Общински съвет - Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

214-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от Закон

за общинската собственост, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската
собственост и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АУ218384ВН-021ВН/16.03.2016 г., Общински съвет - Варна одобрява
пазарната оценка, която е изготвена във връзка с реализиране на
разпоредителна сделка, както следва:
- по чл. 35, ал. 3 от Закон за общинската собственост - продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 116,25 (сто и
шестнадесет цяло и двадесет и пет стотни) кв.м. ид.части от ПИ с
идентификатор № 10135.2555.138 (десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин петдесет и пет.сто тридесет осем), целия с площ 470
(четиристотин и седемдесет) кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Рощок“ № 4
при граници: ПИ № 10135.2555.139, ПИ № 10135.2555.144, ПИ №
10135.2555.143, ПИ № 10135.2555.142, ПИ № 10135.2555.137, ПИ №
10135.2555.1333 в размер на 23 106,20 (двадесет и три хиляди сто и шест лева
и двадесет стотинки) лв., без ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. – 198,76
(сто деветдесет и осем лева и седемдесет и шест стотинки) лв., на
собствениците на законно построена в имота сграда - Жечо Кръстев Кръстев
и Златка Георгиева Кръстева.
- по чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от
друга страна-съсобствениците Жечо Кръстев Кръстев и Златка Георгиева
Кръстева, чрез продажба на 2,50 (две цяло и петдесет) кв.м. ид. части от ПИ
№ 10135.2555.138 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
петдесет и пет.сто тридесет осем) в размер на 496,90 (четиристотин
деветдесет и шест лева и деветдесет стотинки) лв., без ДДС.

Акт за частна общинска собственост № 8165/19.03.2015 г. е съставен за
121, 25 (сто двадесет и едно цяло и двадесет и пет стотни) кв.м. ид. части от
имота.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Имате ли мнения и съображения по проектите за решение?
Д-р Липчев, заповядайте.
Петър ЛИПЧЕВ
Уважаеми колеги, взех отношение още и на комисията, когато беше …
За мен тези оценки са неприемливи, нелогични и съмнителни донякъде. Тук
съм си приготвил и извадки от сайтовете за недвижими имоти - тогава
ставаше въпрос, че бяха оценени в Каменар, както ги видяхте тука става
въпрос за ликвидиране на собственост. От 6.92 до 8 лв. Същевременно в кв.
„Виница“ са 77 лв. Това са разлика в 11 пъти. В „Аспарухово“ видях, че са
140 лв., където го прави 20 пъти разликата. Същевременно имаме една и
съща оценка в центъра на гр. Варна на ул. „Баба Рада“ до хотел „Черно
Море“ и на ул. „Братя Бъкстон“, която е в район „Приморски“ в района на
ХЕИ-то. Понеже на комисия видяхте, че има и въздържали се има и против,
искам да ви зачета от imot.bg, колко вървят парцелите в Каменар и във
„Виница“. Имаме цена във „Виница“ 46 € на кв.м., 18 € на кв.м., 28 € на кв.м.
В Каменар … Във Виница още 20 € на кв.м. Съответните имоти в Каменар са
18 € на кв.м., 16 € на кв.м., 24 € на кв.м. Ще предоставя тази информация на
директор дирекцията, която е тук и за в бъдеще нека малко по-обстойно, пологично и по-нормално да се процедира, защото става въпрос за парите на
нашите съграждани, на наши роднини. Тогава в медиите беше отразено, че
Община Варна на безценица продавала имоти. Значи искам да бъда ясен - за
едни общината е майка, за други е мащеха. Искам за всички да бъде майка и
предложението ми беше да се намалят цените, защото това са дворни места,
върху които има изградени, законно изградени сгради. Тези места са
получени още преди 40 - 50 год. или преди 30 год. И в момента хората просто
си закупуват земята, в резултат на което те ще започнат да плащат данъци
върху тази земя. Това е резултата, който ще се получи. Т.е той си има къщата,
двора си е негов, никой няма да му го вземе, никой не може да му го купи,
ако иска нещо той да го процедира или регулира, съответния гражданин на
общината си купува този имот и започва да плаща данъци върху този имот.
Това е казусът. И при положение, че това което аз видях в сайтовете за
недвижими имоти разликата е два пъти, три пъти максимум. Даже три пъти
няма такава разлика. Същевременно лицензираните оценители, които ползва
дирекцията на Община Варна, те дават разлика 11 пъти в този случай. Ще
гласувам „против“ и правя предложение да се оттеглят специално
предложенията за кв. „Виница“, ако счетат нека да се преразгледат и да бъдат

намалени тези цени, защото не само у мен, но и с хората с които съм говорил
няма обяснение за тази разлика 11 пъти. В крайна сметка от къде на къде ще
плаща някой 77 лв. за 1 квадрат, същевременно друг ще плаща 7 лв. Не
виждам разлика. Предложението ми е да се оттеглят тези точки и да се
коригират. Или пък да се немари някакво свястно обяснение на това нещо.
Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Г-н Иванов, заповядайте.
Иван ИВАНОВ
В продължение на тезата на колегата Липчев, правя едно предложение
във връзка със разнопосочните цени на оценители в с. Каменар. Не може на
една улица през две къщи оценката на оценителя да бъде 6.92, а на съседната
къща да бъде 8.40. Предложението ми е да гласуваме високата цена в
Каменар, която мисля че беше около 9 лв., да бъде единна за тези имоти,
които са в Каменар. Защото няма никаква икономическа и правна логика в
това, което се случва. И мисля, че тези оценители, които правят оценките по
някакъв начин подават разнопосочни сигнали за имоти, по същия начин се
натъкнахме на имоти и в „Аспарухово“. През една къща различни оценки.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Господин … Г-н Пейчев, заповядайте.
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаеми съграждани. Аз благодаря за взетото отношение от
уважаемите господа, но първо оценителите, които са избрани с конкурс са
независими оценители, администрацията не може да влияе на оценката,
която те дават. Те са хората, които определят оценката на базата на различни
методики и ги представят пред комисията в Общински съвет. Така че
администрацията няма такива пълномощия да променя оценките. Вторият
момент разбирам, че в Каменар оценките са по-ниски в сравнение с „Виница“
- надявам се че всички в залата разбират причината. И трето, това че в единия
имот може да са съседни имоти е 7, а в другия е 8, сигурно също има
обяснение и то трябва да го търсим от оценителите, които ще кажат мотивите
си. Защото един апартамент, който се продава или един имот във Варна в
центъра при еднакви параметри има различни цени. За това просто не
виждам как администрацията към която се обръщате трябва да унифицира
цени. Не може и не може да участва администрацията в подобни регулации.
Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Г-н Георгиев поиска думата. След това д-р Липчев.

Кирил ГЕОРГИЕВ
Колеги, искам само да допълня нещо, когато се касае за оценителите
вярно е методологията, т.е. стандартите се спазват аз съм ги разглеждал
оценките, но възложителя винаги има право да каже и да … По коя
методология да се работи, т.е. да се уеднаквят методологията независимо от
стандартите за оценяване. Така че реално погледнато моето предложение е
следното - оценителите, които са избрани с новия конкурс нека да се съберат
на едно място, аз лично поемам нали тази отговорност да обясня по коя
методология да се работи конкретно за Община Варна, защото оценките са
спазени всички стандарти, не можем да ги обвиняваме оценителите, но в края
на краищата така се получава в самото претегляне. Може би така се е
получило. За това предлагам на „Общинска собственост“ съвместно с нас да
направим това събиране с оценителите и да уеднаквим методологията за
оценяването на Община Варна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Д-р Липчев, заповядайте.
Петър ЛИПЧЕВ
Чест прави на г-н Пейчев, че защити администрацията, но в случая
става въпрос за нещо по-различно. Нали той каза - вие разбирате, че цените
са по-високи във „Виница“.Да, но единайсет пъти не го разбираме. Нали
става въпрос за пъти. Нали разбира те. Така, друго казвате - това са
независими оценители. Да, нищо не зависи от тях. Нали аз също съм бил,
нали перифразирам …
Тодор БАЛАБАНОВ
Нека да не правим квалификации …
Петър ЛИПЧЕВ
Така. Сега, както каза подкрепям колегата Георгиев - има различни
методологии, но когато вие като началник на тази администрация видите, аз
съм бил в тази позиция, че разликата е фрапантна, редно е да реагирате и Вие
сам да видите това нещо, а не да това нещо да идва в зала тук. Това исках да
Ви кажа, за това се обърнах към администрацията. Разберете ме правилно добронамерена е забележката. Това което се гласува в момента, това което се
предлага не е редно. Това е.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Други мнения и съображения. Не виждам. Подлагам на
гласуване … Господин .. Колега Георгиев, Вашето предложение по-скоро не
касае конкретното предложение за решение, така че няма пречка смятам да
осъществим такава среща с оценителите. Тъй че няма да го подлагам на
гласуване. На д-р Липчев предложението за оттегляне на тези, на точките на
предложенията …

Петър ЛИПЧЕВ
…………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Искате да кажете допълвате предложението, което колегата Иванов
направи. …. Оттегляне, след което нова оценка по една и съща методология.
.. С две думи казано. На точките за „Виница“ и Каменар.
Петър ЛИПЧЕВ
…………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Само за „Виница“. Точките за „Виница“ оттегляне. Колеги, подлагам
на гласуване предложението на д-р Липчев.
Резултати от гласуването: за – 5; против – 3; въздържали се – 32;
отсъстващи – 11, предложението не се приема.
„за“.

За протокола Стен Лазаров „за“, Антон Апостолов „за“ и Петър Липчев

Подлагам на гласуване предложенията на председателя на комисия
„Собственост“. … Предложенията, които изчете председателя на комисията.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 3; въздържали се – 6;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Заповядайте.
Юлияна БОЕВА
Следващ проект за решение:

215-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от

Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с рег.
№ РД15018528ВН-002ВН/15.01.2016 г., Общински съвет - Варна одобрява
пазарната оценка, изготвена от независим оценител на недвижими имоти,
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, на
придаваемите към проектен УПИ ХХІV-160, кв. 13, по плана на „Вилна
зона“, гр. Варна, 18 (осемнадесет) кв.м. от ПИ с идентификатор
10135.2564.232, в размер на 809 лв. (осемстотин и девет лева), без начислен
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м., възлизаща на 44,94 лв.
(четиридесет и четири лева деветдесет и четири стотинки), без ДДС, във
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от Закон за
устройство на територията.

215-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал.

5 от Закон за устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закон за общинската
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2016 г.“, и по предложение на кмета на Община Варна с рег.
№ РД15018528ВН-002ВН/15.01.2016 г., Общински съвет – Варна
упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен договор за
прехвърляне право на собственост, като:
1. Община Варна ще прехвърли на Борислав Костадинов Френчев
собствеността върху 18 (осемнадесет) кв.м. от ПИ с идентификатор
10135.2564.232, по Кадастрална карта и Кадастрален регистър на гр. Варна,
целият с площ 8 662 кв.м., с начин на трайно ползване „за второстепенна
улица” - общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за
общинската собственост, във връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от Преходни и
заключителни разпоредби на ЗМСМА, непопадащи в улична регулация,
съгласно регулационен план на Вилна зона, гр. Варна, одобрен със заповед №
1035/19.09.1961 г. на Камара на архитектите в България - София, които се
придават към проектен УПИ ХХІV-160, кв. 13, по плана на Вилна зона, гр.
Варна, съгласно проект за изменение на ПУП–ПРЗ, приет на основание чл.
128, ал. 3, от Закон за устройство на територията, с решение по т. 15 от
протокол № 22/23-24.06.2015 г. на Експертен съвет по устройство на
територията при Община Варна, по одобрената по горе пазарна оценка.
2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че
окончателният договор за прехвърляне правата на собственост, ще бъде
сключен след влизане в сила на Заповед за одобряване на изменение на ПУППРЗ за УПИ ХХІV-160, кв. 13, по плана на Вилна зона, 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 Борислав
Костадинов Френчев.
Общински съвет - Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

216-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във

връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по предложение
на кмета на Община Варна с рег. № РД16006486ВН/16.03.2016 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. 15, ал. 3 от Закон за
устройство на територията, на 99 (деветдесет и девет) кв.м. от ПИ с
идентификатор 10135.5403.9500, в размер на 2 845 лв. (две хиляди
осемстотин четиридесет и пет лева) без начислен ДДС, при пазарна стойност
на 1 (един) кв.м., възлизаща на 28,74 лв. (двадесет и осем лева седемдесет и
четири стотинки), без ДДС.
216-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал.
5 от Закон за устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закон за общинската
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост 2016 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16006486ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна упълномощава кмета
на Община Варна да сключи предварителен договор за прехвърляне право на
собственост, като:
1. Община Варна ще прехвърли на Милена Николова Деркач
собствеността върху 99 (деветдесет и девет) кв.м. от ПИ с идентификатор
10135.5403.9500, по Кадастрална карта и Кадастрален регистър на гр. Варна,
целият с площ 4 042 (четири хиляди четиридесет и два) кв.м., с начин на
трайно ползване „за второстепенна улица” - общинска собственост на
основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, във връзка с
§ 7, ал. 1, т. 4 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗМСМА,
непопадащи в улична регулация по ПУП-ПУР на со „Боровец - юг“ гр. Варна,
одобрен с Решение № 2134-8(21)/24.03.2010 г. на Общински съвет – Варна,
които се придават към проектен УПИ ІІІ-1130 „за жил. стр.“, кв. 1, со
„Боровец - юг“, гр. Варна, обособен съгласно проект за изменение на ПУППРЗ, приет на основание чл. 128, ал. 3, от Закон за устройство на
територията, с решение по т. 51 от протокол № 11/31.03-01.04.2015 г. на
Експертен съвет по устройство на територията при Община Варна, по
одобрената по-горе пазарна оценка.
2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че
окончателният договор за прехвърляне правата на собственост, ще бъде
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на изменение на ПУППРЗ за УПИ ІІІ-1130 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на со „Боровец - юг“, 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 Милена Николова
Деркач.
Общински съвет - Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

217-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във

връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по предложение
на кмета на Община Варна с рег. № АГУП15000548АС-005ВН/16.03.2016 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. 15, ал. 3 от Закон
за устройство на територията, на 39 (тридесет и девет) кв.м. от ПИ с
идентификатор 10135.5403.9510, в размер на 960 лв. (деветстотин и
шестдесет лева), без начислен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м.,
възлизаща на 24,62 лв. (двадесет и четири лева шестдесет и две стотинки),
без ДДС.
217-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал.
5 от Закон за устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закон за общинската
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост 2016 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АГУП15000548АС-005ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна
упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен договор за
прехвърляне право на собственост, като:
1. Община Варна ще прехвърли на Наталия Иванова Недялкова
собствеността върху 39 (тридесет и девет) кв.м. от ПИ с идентификатор
10135.5403.9510, по Кадастрална карта и Кадастрален регистър на гр. Варна,
целият с площ 1 308 (хиляда триста и осем) кв.м., с начин на трайно
ползване „за второстепенна улица” - общинска собственост на основание чл.
2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, във връзка с § 7, ал. 1, т. 4
от Преходни и заключителни разпоредби на ЗМСМА, непопадащи в улична
регулация по ПУП-ПУР на со „Боровец - юг“ гр. Варна, одобрен с Решение
№ 2134-8(21)/24.03.2010 г. на Общински съвет – Варна, които се придават
към проектен УПИ І-3129 „за жил. стр.“, кв. 59, со „Боровец - юг“, гр. Варна,
обособен съгласно проект за изменение на ПУП–ПРЗ, приет на основание чл.
128, ал. 3, от Закон за устройство на територията, с решение по т. 40 от
Протокол № 17/19-20.05.2015 г. на Експертен съвет по устройство на
територията - Варна при Община Варна, по одобрената по-горе пазарна
оценка.
2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че
окончателният договор за прехвърляне правата на собственост, ще бъде
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на изменение на ПУППРЗ за УПИ І-3129 „за жил. стр.“, кв. 59, по плана на со „Боровец - юг“, 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 Наталия Иванова
Недялкова.
Общински съвет - Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

218-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във

връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по предложение
от кмета на Община Варна с рег. № РД15020154ВН-002ВН/16.03.2016 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. 15, ал. 3 от Закон
за устройство на територията, на 5 (пет) кв.м. от ПИ с идентификатор
10135.5403.9500, в размер на 110 лв. (сто и десет лева), без начислен ДДС,
при пазарна стойност на 1 (един) кв.м., възлизаща на 22 лв. (двадесет и два
лева), без ДДС.
218-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал.
5 от Закон за устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закон за общинската
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост 2016 г.“ и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД15020154ВН-002ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна упълномощава
кмета на Община Варна да сключи предварителен договор за прехвърляне
право на собственост, като:
1. Община Варна ще прехвърли на Цветослав Русенов Тотев, Ангелина
Златева Тотева, Теодора Бойчева Цолова и Симеон Вичев Симеонов
собствеността върху 5 (пет) кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.5403.9500,
по Кадастрална карта и Кадастрален регистър на гр. Варна, целият с площ 4
042 (четири хиляди четиридесет и два) кв.м., с начин на трайно ползване „за
второстепенна улица” - общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2
от Закон за общинската собственост, във връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от Преходни
и заключителни разпоредби на ЗМСМА, непопадащи в улична регулация по
ПУП-ПУР на со „Боровец - юг“ гр. Варна, одобрен с Решение № 21348(21)/24.03.2010 г. на Общински съвет - Варна, които се придават към
проектен УПИ ІІІ-1068, кв. 69, по плана на со „Боровец - юг“, гр. Варна,
обособен съгласно проект за изменение на ПУП–ПРЗ, приет на основание чл.
128, ал. 3, от Закон за устройство на територията, с решение по т. 23 от
протокол № 21/16-17.06.2015 г. на Експертен съвет по устройство на
територията при Община Варна, по одобрената по горе пазарна оценка.

2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че
окончателният договор за прехвърляне правата на собственост, ще бъде
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на изменение на ПУППРЗ за ІІІ-1068, кв.69, по плана на со „Боровец - юг“, 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 Цветослав Русенов
Тотев, Ангелина Златева Тотева, Теодора Бойчева Цолова и Симеон Вичев
Симеонов.
Общински съвет - Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

219-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във

връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по предложение
от кмета на Община Варна с рег. № РД16006485ВН/16.03.2016 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. 15, ал. 3 от Закон за
устройство на територията, на 26 (двадесет и шест) кв.м. от ПИ с
идентификатор 10135.2516.9510, в размер на 1 060 лв. (хиляда и шестдесет
лева) без начислен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м., възлизаща
на 40,77 лв. (четиридесет лева седемдесет и седем стотинки), без ДДС.
219-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал.
5 от Закон за устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закон за общинската
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост 2016 г.“ и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД16006485ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна упълномощава кмета
на Община Варна да сключи предварителен договор за прехвърляне право на
собственост, като:
1. Община Варна ще прехвърли на Веселин Ангелов Първанов
собствеността върху 26 (двадесет и шест) кв.м. от ПИ с идентификатор
10135.2516.9510, целият с площ 1 336 (хиляда триста тридесет и шест) кв.м.,
по Кадастрална карта и Кадастрален регистър на гр. Варна, с начин на трайно
ползване „за второстепенна улица” - общинска собственост на основание чл.
2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, във връзка с § 7, ал. 1, т. 4

от Преходни и заключителни разпоредби на ЗМСМА, непопадащи в улична
регулация, по ПУП-ПУР на со „Манастирски рид, Бялата чешма и
Дъбравата“, одобрен с решение № 799-5/19.12.2012 г. на Общински съвет Варна, придаваеми към проектен УПИ ІХ-1431, кв. 82, по плана на со
„Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна, обособен съгласно
проект за изменение на ПУП–ПРЗ, приет на основание чл. 128, ал. 3, от Закон
за устройство на територията, с решение по т. 19 от протокол № 9/1718.03.2015 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община
Варна, по одобрената по горе пазарна оценка.
2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че
окончателният договор за прехвърляне правата на собственост, ще бъде
сключен след влизане в сила на Заповед за одобряване на изменение на ПУППРЗ за УПИ ІХ-1431, кв. 82, по плана на со „Манастирски рид, Бялата чешма
и Дъбравата“, 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 Веселин Ангелов Първанов.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 11, предложенията се приемат.
Стан Лазаров за протокола „за“; за протокола Димитър Карбов „за“.
Марица Гърдева.
Марица ГЪРДЕВА
Процедура.
Тодор БАЛАБАНОВ
А, процедура. ОК.
Марица ГЪРДЕВА
Колеги, предвид възможностите да свършим днес, от името на групата
на ГЕРБ предлагам да удължим работното време до 19:00 ч.

Тодор БАЛАБАНОВ
Подлагам колеги на гласуване процедурното предложение на г-жа
Гърдева.
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Г-жо Боева, може да продължите.
Юлияна БОЕВА

220-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в изпълнение

на чл. 8, ал. 9 от Закон за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД15019449ВН-006ВН/15.01.2016 г., Общински
съвет – Варна приема следното изменение в „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 г.“:
Общински съвет – Варна допълва т. 3 „Имоти общинска собственост,
предвидени за учредяване на ограничени вещни права”, т. 3.4 „Учредяване на
безвъзмездно право на ползване” с недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ ПИ 72709.520.153 с площ 1 872 кв.м., находящ
се в област Варна, Община Варна, с. Тополи, предмет на Акт за общинска
собственост № 8709/06.11.2015 г.
220-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 от
Закон за общинската собственост, чл. 48, т. 6 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД15019449ВН006ВН/15.01.2016 г., Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право
на ползване на Мария Людмилова Миланова, върху недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ ПИ 72709.520.153, с площ от 1 872
кв.м., находящ се в област Варна, Община Варна, с. Тополи, предмет на Акт
за общинска собственост № 8709/06.11.2015 г., вписан в Служба по
вписванията - Агенция по вписванията – Варна с рег. № 26642/13.11.2015 г.,
Акт № 7, дело № 14767, за срок 5 (пет) години за настаняване на „временен
пчелин“, устроен в съответствие с изискванията на чл. 15 и чл. 16 от Закона
за пчеларството, с капацитет 40 (четиридесет) броя пчелни семейства, в
съответствие с регистрация на животновъден обект към Министерството на
земеделието и храните.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна издаването
на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на ползване
върху гореописания имот.

221-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в изпълнение

на чл. 8, ал. 9 от Закон за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД16006492ВН/16.03.2016 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 г.“: допълва т. 3
„Имоти-общинска собственост, предвидени за учредяване на ограничени
вещни права”, т. 3.4. „Учредяване на безвъзмездно право на ползване“ с
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к.
„Възраждане“, бл. 79, вх. А, ет. 2, ап. 4, предмет на Акт за общинска
собственост № 4407/06.06.2007 г.
221-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от
Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 6 от Наредба
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
писмо рег. № РД16003162ВН/09.02.2016 г. от Меглена Кунева – зам.Министър председател и Председател на Националната комисия за борба с
трафика на хора и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16006492ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за
подписване на анекс към Договор № Д11-9200(1183)/20.09.2011 г., сключен
между Община Варна и Национална комисия за борба с трафика на хора гр.
София, за безвъзмездно право на ползване, върху имот-частна общинска
собственост, представляващ апартамент, с идентификатор 10135.3511.26.9.4
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двадесет
и шест.девет.четири), с площ 110,26 (сто и десет цяло и двадесет и шест
стотни) кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, бл. 79, вх. А, ет.
2, ап. 4, предмет на Акт за общинска собственост № 4407/06.06.2007 г.,
вписан в Службата по вписванията – гр. Варна на 19.05.2011 г.,том XXIX, №
24, вх. регистър 10083, за срок до 10 (десет) години, считано от датата на
сключване договора - 20.09.2011 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
сключването на Анекс към договор № Д11-9200(1183)/20.09.2011 г., за
безвъзмездно право на ползване върху гореописания имот, както и
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

222-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от Закон

за общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД16006487ВН/16.03.2016
г., Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване върху
имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Воден“ №

18, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10135.1507.394.1.1 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и
седем.триста деветдесет и четири.едно.едно), със застроена площ от 44
(четиридесет и четири) кв.м., предмет на Акт за общинска собственост №
835/01.09.1998 г., за срок от 5 (пет) години, в полза на Сдружение
„Асоциация на диабетно – болните“ – гр. Варна, БУЛСТАТ 175676405, със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Дубровник“ № 4, бл. 4, вх. 2,
ет. 3, ап. 5, представлявано от Мария Николова Брусева – Председател на
Управителния съвет.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

223-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Закон

за общинската собственост, във връзка чл. 15, ал. 2 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД16008047ВН/01.04.2016
г., Общински съвет – Варна предоставя безвъзмездно за управление на
Общинско предприятие „СПОРТ – ВАРНА“ имот-частна общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев“ № 1 (едно),
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1506.36 (десет хиляди
сто тридесет и пет.хиляда петстотин и шест.тридесет и шест) по Кадастрална
карта и Кадастрален регистър, одобрени със заповед № РД-18-98/10.11.2008
г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, изменени със Заповеди № КД-14-03-1449/09.06.2011 г. и № 185831/28.07.2015 г. на Началника на Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, с площ 891 (осемстотин деветдесет и един) кв.м. и част от
двуетажна сграда с идентификатор 10135.1506.36.1 (десет хиляди сто
тридесет и пет.хиляда петстотин и шест.тридесет и шест.едно), със ЗП = 646
(шестстотин четиридесет и шест) кв.м., а именно: помещения разположени
на първи и втори етаж от сградата с обща площ 592,79 (петстотин деветдесет
и две цяло и седемдесет и девет стотни) кв.м., предмет на Акт за общинска
собственост № 8740/08.11.2015 г., вписан в Служба по вписванията – Варна
на 13.11.2015 г., том LXIX, вх. рег. 26633.
Безвъзмездното управление се учредява на Общинско предприятие
„СПОРТ – ВАРНА“ за срок от 5 (пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
223-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от
Закон за общинската собственост, във връзка чл. 48, ал. 1, т. 3 от Наредба за

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16008047ВН/01.04.2016 г., Общински съвет – Варна учредява
безвъзмездно право на ползване на Министерството на младежта и спорта,
със седалище и адрес на управление: гр. София 1040 , бул. „Васил Левски“
75, за нуждите на Областния експерт на Министерството на младежта и
спорта върху част от имот-частна общинска собственост, находящ се гр.
Варна, бул. „Христо Ботев“ № 1, представляващ двуетажна сграда с
идентификатор 10135.1506.36.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда
петстотин и шест.тридесет и шест.едно), със ЗП = 646 (шестстотин
четиридесет и шест) кв.м., а именно помещение (офис № 6) с площ 8,99 (осем
цяло и деветдесет и девет стотни) кв.м., разположен на 2-ро ниво от сградата,
предмет на Акт за общинска собственост № 8740/08.11.2015 г., вписан в
Служба по вписванията – Варна на 13.11.2015 г., том LXIX, вх. рег. 26633.
Безвъзмездното право на ползване се учредява на Министерството на
младежта и спорта за срок от 5 (пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Колеги, мнения и съображения. Необходимо е за приемане
на настоящото решение квалифицирано мнозинство от 34 гласа. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
За протокола Стан Лазаров „за“.
Има ли проблем със системата при Вас? Моля да, при колегата Стен
Лазаров да видите таблета.
Юлияна БОЕВА
Следващо предложение:

224-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Закон

за общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 8, ал. 1 от Наредба
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16001114ВН/15.01.2016 г., Общински съвет – Варна предоставя
безвъзмездно за управление, част от имот публична-общинска собственост,
находящ се в гр. Варна, ул. „Средец“ № 12, Детска ясла № 9 „Детелина“, а
именно: спално помещение разположено в самостоятелен обект в сграда
10135.5502.158.2, със застроена площ от 772 кв.м., находящ се в ПИ с
идентификатор 10135.5502.158, с площ от 5 635 кв.м., предмет на Акт за

общинска собственост № 6356/18.03.2011 г., вписан по надлежния ред в
Служба вписвания – гр. Варна, в полза на Общинско предприятие
„Комплекс за детско хранене“ за преустройството му и разкриване на
разливочен пункт за раздаване на храна на деца от „неорганизирания
контингент“ от район „Аспарухово“, гр. Варна.
Безвъзмездното управление се учредява на Общинско предприятие
„Комплекс за детско хранене”, за срок от 5 (пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна издаването
на заповед и сключването на договор за безвъзмездно управление за горе
описания недвижим имот в полза на Общинско предприятие „Комплекс за
детско хранене”.

225-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1, чл. 6,

ал. 4 и чл. 8, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД14017844ВН-023ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна
предоставя безвъзмездно за управление недвижими имоти – публична
държавна собственост, находящи се на територията на Община Варна, както
следва:
- Поземлен имот с идентификатор 10135.2043.201 (десет хиляди сто
тридесет и пет.две хиляди четиридесет и три.двеста и едно) по кадастрална
карта и кадастралните регистри на гр. Варна, с площ от 291 218 (двеста
деветдесет и една хиляди двеста и осемнадесет) кв.м., съгласно Акт за
публична държавна собственост № 7735/22.02.2011 г., а съгласно скица №
15-410330/23.09.2015 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър –
Варна с площ 291 201 кв.м., намиращ се в област Варна, Община Варна, гр.
Варна, местност „Аладжа манастир“;
- Поземлен имот с идентификатор 10135.1507.1001 (десет хиляди сто
тридесет и пет.хиляда петстотин и седем. хиляда и едно) по кадастрална
карта и кадастралните регистри на гр. Варна, представляващ археологически
обект „Римски терми на Одесос“ с площ от 7 110 (седем хиляди сто и десет)
кв.м., намиращ се в област Варна, Община Варна, гр. Варна, ул. „Княз
Дондуков“ № 31, подробно описан в Акт за публична държавна собственост
№ 8414/31.01.2013 г.;
- Поземлен имот с идентификатор 10135.1507.890 (десет хиляди сто
тридесет и пет.хиляда петстотин и седем.осемстотин и деветдесет) по
кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Варна, представляващ
археологически обект „Римска баня“ с площ от 2 529 (две хиляди петстотин
двадесет и девет) кв.м., намиращ се в област Варна, Община Варна, гр.
Варна, бул. „Приморски“ № 19, подробно описан в Акт за публична
държавна собственост № 8415/31.01.2013 г.;

- Поземлен имот с идентификатор 10135.1507.664 (десет хиляди сто
тридесет и пет.хиляда петстотин и седем. шестстотин шестдесет и четири) по
кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Варна, представляващ
археологически обект „Епископска базилика на Одесос“ с площ от 753
(седемстотин петдесет и три) кв.м., намиращ се в област Варна, Община
Варна, гр. Варна, ул. „Хан Крум“ № 34, подробно описан в Акт за публична
държавна собственост № 8416/31.01.2013 г.;
- Поземлен имот с идентификатор 10135.3514.720 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и четиринадесет.седемстотин и
двадесет) по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Варна,
представляващ археологически обект „Варненски енеолитен некропол“ с
площ от 15 305 (петнадесет хиляди триста и пет) кв.м., съгласно Акт за
публична държавна собственост № 8326/22.10.2012 г., а съгласно скица №
15-410487/23.09.2015 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър –
Варна, с площ 15 304 кв.м., намиращ се в област Варна, Община Варна, гр.
Варна, район „Младост“, „Западна промишлена зона“;
- Поземлен имот с идентификатор 10135.3505.559 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и пет. петстотин петдесет и девет) по
кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Варна, представляващ
археологически обект „Княжески манастир“ с площ от 423 (четиристотин
двадесет и три) кв.м., намиращ се в област Варна, Община Варна, гр. Варна,
со „Сълзица“, местност „Караач Теке“, подробно описан в Акт за публична
държавна собственост № 7780/11.04.2011 г., в полза на Регионален
исторически музей – Варна, ЕИК 000083697, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ № 41, представлявано от проф. др Валентин Плетньов – Директор.
Управлението върху гореописаните имоти-публична държавна
собственост се учредява на Регионален исторически музей – Варна, за срок
от 10 (десет) години, при спазване на разпоредбите на Закона за културното
наследство и определените от Министъра на културата предписания за
опазване на културното наследство.

226-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 79 от

Административнопроцесуален кодекс и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16006070ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна
отменя свое Решение № 2732-8(28)/10, 17.11.2010 г.
226-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от
Закон за общинската собственост, във връзка чл. 15, ал. 3 от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД16006070ВН/14.03.2016
г., Общински съвет – Варна предоставя безвъзмездно за управление, имот-

частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кк „Св. Св.
Константин и Елена“, представляващ поземлен имот с идентификатор
10135.2570.38 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и
седемдесет.тридесет и осем,) с площ от 7 575 кв.м. и сгради с
идентификатори:
- 10135.2570.38.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин и седемдесет.тридесет и осем. едно), със ЗП = 493 (четиристотин
деветдесет и три) кв.м., брой етажи: 4 (четири), предназначение: Курортна,
туристическа сграда;
- 10134.2570.38.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин и седемдесет.тридесет и осем. две), със ЗП = 314 (триста и
четиринадесет) кв.м., брой етажи: 4 (четири), предназначение: Курортна,
туристическа сграда;
- 10135.2570.38.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин и седемдесет.тридесет и осем. три), със ЗП = 91 (деветдесет и
един) кв.м., брой етажи: 2 (два), предназначение: Курортна, туристическа
сграда;
- 10135.2570.38.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин и седемдесет.тридесет и осем. четири), със ЗП = 31 (тридесет и
един) кв.м., брой етажи: 2 (два), предназначение: Курортна, туристическа
сграда;
- 10135.2570.38.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин и седемдесет.тридесет и осем. пет), със ЗП = 38 (тридесет и осем)
кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: Хангар, депо, гараж;
- 10135.2570.38.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин и седемдесет.тридесет и осем. шест), със ЗП = 123 (сто двадесет и
три) кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: Курортна туристическа
сграда;
- 10135.2570.38.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин и седемдесет.тридесет и осем. седем), със ЗП = 60 (шестдесет)
кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: Курортна туристическа сграда;
- 10135.2570.38.8 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин и седемдесет.тридесет и осем. осем), със ЗП = 197 (сто деветдесет
и седем) кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: Курортна туристическа
сграда;
- 10135.2570.38.9 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин и седемдесет.тридесет и осем. девет), със ЗП = 274 (двеста
седемдесет и четири) кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: Курортна
туристическа сграда;
- 10135.2570.38.10 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.десет), със ЗП = 100 (сто) кв.м., брой
етажи: 1 (един), предназначение: Курортна туристическа сграда;
- 10135.2570.38.11 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин и седемдесет.тридесет и осем. единадесет) със ЗП = 66 (шестдесет
и шест) кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: Курортна туристическа

сграда, по Кадастрална карта и Кадастрален регистър на район „Приморски“,
одобрени със Заповед № РД-18-92/14.01.2008 г. на Изпълнителния директор
на Агенция по геодезия, картография и кадастър, предмет на Акт за
общинска собственост № 6337/20.04.2011 г., в полза на Дом за стари хора
„Гергана“, ЕИК 0000934421488 и Дом за възрастни хора с физически
увреждания, ЕИК 0000934421580, като последните ще ползват втори етаж от
сграда с идентификатор 10135.2570.38.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин и седемдесет.тридесет и осем.едно) и общи помещения:
партер, зала 1, зала 2 – библиотека, кухненски блок и перално помещение,
съгласно протокол подписан от Филип Щерев – Управител на Дом за стари
хора „Гергана“ и Дом за възрастни хора с физически увреждания и
Любомира Комитска – Директор дирекция „Социални дейности“ при
Община Варна.
Безвъзмездното управление се учредява на Дом за стари хора „Гергана“
и Дом за възрастни хора с физически увреждания за срок от 5 (пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

227-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Закон

за общинската собственост във връзка с чл.15, ал. 2 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД15028940МЛ002ВН/20.01.2016 г., Общински съвет – Варна предоставя безвъзмездно за
управление на район „Младост“ част от имот-частна общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 48,
подблоково пространство, състоящо се от две помещения с обща площ 17,88
кв.м., предмет на Акт за общинска собственост № 2004/11.01.2001 г., за срок
от 5 (пет) години, във връзка със сключен договор за безвъзмездна финансова
помощ № BG05M9ОP001-2.002-0004-C001, с наименование „Комплексни
услуги за достоен независим живот - район „Младост“, по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот“, приоритетна ос 2: „Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен
приоритет 3: „Повишаване на достъпа на услуги, които са на достатъчна
цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални
услуги от общ интерес“, Специфична цел 1 към Инвестиционен приоритет
3/ИПЗ/ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 2020“.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 8, предложенията се приемат.
Юлияна БОЕВА

228-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4 от Закон

за общинската собственост, във връзка с чл. 38 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № АУ105024ВН001ВН/07.03.2016 г., Общински съвет – Варна учредява възмездно, безсрочно
право на строеж за изграждане на пристройка - асансьор, със застроена площ
от 13,59 кв.м., върху недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, представляващ ПИ с идентификатор
10135.2562.134 по Кадастрална карта и Кадастрален регистър, одобрени със
заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенция по
геодезия, картография и кадастър, изменени със заповед № КД-14-03700/15.06.2010 г. на Началника на Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, целия с площ от 4 271 кв.м. при граници на имота: ПИ
10135.2562.173, ПИ 10135.2562.135, ПИ 10135.2562.136, ПИ 10135.2562.75,
ПИ 10135.2562.131, ПИ 10135.2562.133 в полза на „Диагностично консултативен център “Чайка”” ЕООД.
Предвид разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Закон за общинската
собственост, определя 4 640 /четири хиляди шестстотин и четиридесет/ лв.,
без ДДС като цена за извършване на разпоредителната сделка.
Всички данъци и такси по сделката се дължат от суперфициара.
Стойността, определена като цена на правото на строеж за извършване
на разпоредителната сделка, ведно с всички данъци и такси по сделката,
следва да се внесе и да бъде налична по сметка на Община Варна преди
подписване на договор за учредяване на правото на строеж и при спазване
разпоредбите на Наредба 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 учредяване за право на строеж, върху
горе-описания недвижим имот в полза на „Диагностично - консултативен
център “Чайка”” ЕООД.
При неплащане на дължимите суми в едномесечен срок от издаване на
Заповедта на кмета на Община Варна, преписката за учредяване на право на
строеж се прекратява.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване.

Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
………………… /н.р./
Как гласуват 44, а в залата има ….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля да не се намесвате без да искате думата. Заповядайте, г-жо Боева.
Юлияна БОЕВА
Има обхват и в коридора, така че …

229-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, 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 с рег. №
ОС16000048ВН/18.01.2016 г. от Елица Ботева – управител на „Обреди“
ЕООД, Общински съвет – Варна одобрява избрания от дружеството
застраховател – „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД и дава съгласие за сключване на
договор за застраховка на имуществото на дружеството.

230-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, 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 с рег. №
ОС16000033ВН/12.01.2016 г. от Минко Христов – Изпълнителен директор
на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, Общински съвет – Варна
одобрява избрания от дружеството застраховател – „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“
АД, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка на имуществото
на дружеството.

231-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, 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 с рег. №
ОС16000121ВН/22.02.2016 г. от д-р Татяна Колева Аврамова – управител на
„Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски –
Аспарухово – Варна” ЕООД, Общински съвет – Варна одобрява избрания
от дружеството застраховател – „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, и дава

съгласие за сключване на договор за застраховка на имуществото на
дружеството.

232-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, 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 доц. д-р
Емил Ковачев, д.м. – управител на „Специализирана болница по
акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър
Стаматов – Варна” ЕООД с № РД16008332ВН/06.04.2016 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.
Тук искам да уточня, че на комисия се изискваха от дружествата
всички относими документи, които са представени своевременно до
провеждане на сесията.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Мнения и съображения, колеги. Няма. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Юлияна БОЕВА

233-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в изпълнение

на чл. 8, ал. 9 от Закон за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД16007800ВН/30.03.2016 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 г.“: Допълва Раздел III
„Имоти, вещи и съоръжения, които Община Варна ще придобие в
собственост и способи за придобиване” с имоти публична държавна
собственост, находящи се в гр. Варна, район „Младост“, ул. „Орех“ № 11
ползвани за нуждите на Професионалната гимназия по горско стопанство
и дървообработване „Николай Хайтов“ – гр. Варна: представляващи:
- поземлен имот с идентификатор 10135.3513.1800 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и осемстотин) по
Кадастрална карта и Кадастрален регистър, одобрени със Заповед № РД-1864/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, с площ от 21 589 (двадесет и една хиляди петстотин
осемдесет и девет) кв.м.;

- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.2 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и осемстотин.две),
със ЗП = 14 (четиринадесет) кв.м., представляващ бункер за дървесни
отпадъци; брой етажи: 1 (един), предназначение: Промишлена сграда;
- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.3 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и осемстотин.три),
със ЗП = 1 235 (хиляда двеста тридесет и пет) кв.м., представляващ: учебно –
производствен корпус – работилници и машинни отделения; брой етажи: 1
(един); предназначение: Промишлена сграда;
- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.4 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и
осемстотин.четири), със ЗП = 50 (петдесет) кв.м., представляващ
аспирационно отделение; брой етажи: 1 (един), предназначение:
Промишлена сграда;
- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.5 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и осемстотин.пет),
със ЗП = 30 (тридесет) кв.м., представляващ предверие към механична
работилница; брой етажи: 1 (един), предназначение: Промишлена сграда;
- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.6 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и
осемстотин.шест), със ЗП = 349 (триста четиридесет и девет) кв.м.,
представляващ голямо машинно отделение; брой етажи: 1 (един),
предназначение: Промишлена сграда;
- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.7 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и
осемстотин.седем), със ЗП = 14 (четиринадесет) кв.м., представляващ
компресорно отделение; брой етажи: 1 (един), предназначение: Друг вид
сграда за обитаване;
- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.8 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и
осемстотин.осем), със ЗП = 182 (сто осемдесет и два) кв.м., представляваща
топла връзка между учебен и учебно-производствен корпус – складови
помещения и канцеларии; брой етажи: 2 (два), предназначение: Друг вид
сграда за обитаване;
- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.9 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и
осемстотин.девет), със ЗП = 236 (двеста тридесет и шест) кв.м.,
представляваща учебен корпус – учебни кабинети, медицински кабинет,
тоалетни помещения, етажни фоайета и парокотелно; брой етажи: 4
(четири), предназначение: Друг вид сграда за обитаване;
- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.10 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и
осемстотин.десет), със ЗП = 557 (петстотин петдесет и седем) кв.м.,
представляваща учебен корпус – учебни кабинети, хранилища, етажни

фоайета, кухненски блок и бюфет за хранене; брой етажи: 4 (четири),
предназначение: Друг вид сграда за обитаване;
- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.11 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и
осемстотин.единадесет), със ЗП = 62 (шестдесет и две) кв.м., представляваща
учебен корпус – канцеларии; брой етажи: 1 (един), предназначение: Друг
вид сграда за обитаване;
- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.12 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и
осемстотин.дванадесет), със ЗП = 19 (деветнадесет) кв.м., представляваща
закрито стълбище към фитнес сграда; брой етажи: 1 (един), предназначение:
Промишлена сграда;
- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.13 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и
осемстотин.тринадесет), със ЗП = 128 (сто двадесет и осем) кв.м.,
представляваща административен корпус – канцеларии, учителска стая,
фитнес зала и тоалетни; брой етажи: 2 (две), предназначение: Друг вид
сграда за обитаване;
233-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 8, ал.
1 от Закон за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16007800ВН/30.03.2016 г., Общински съвет - Варна взема
решение за придобиване в собственост на недвижими имоти, находящи се в
гр. Варна, район „Младост“, ул. „Орех“ № 11, ползвани за нуждите на
Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване
„Николай Хайтов“ – гр. Варна, представляващи:
- поземлен имот с идентификатор 10135.3513.1800 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и осемстотин) по
Кадастрална карта и Кадастрален регистър, одобрени със Заповед № РД-1864/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, с площ 21 589 (двадесет и една хиляди петстотин
осемдесет и девет) кв.м.;
- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.2 (десет хиляди сто тридесет
и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и осемстотин.две), със ЗП =
14 (четиринадесет) кв.м., представляващ бункер за дървесни отпадъци; брой
етажи: 1 (един), предназначение: Промишлена сграда;
- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.3 (десет хиляди сто тридесет
и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и осемстотин.три), със ЗП =
1 235 (хиляда двеста тридесет и пет) кв.м., представляващ: учебно –
производствен корпус – работилници и машинни отделения; брой етажи: 1
(един); предназначение: Промишлена сграда;
- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.4 (десет хиляди сто тридесет
и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и осемстотин.четири), със
ЗП = 50 (петдесет) кв.м., представляващ аспирационно отделение; брой
етажи: 1 (един), предназначение: Промишлена сграда;

- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.5 (десет хиляди сто тридесет
и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и осемстотин.пет) със ЗП =
30 (тридесет) кв.м., представляващ предверие към механична работилница;
брой етажи: 1 (един), предназначение: Промишлена сграда;
- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.6 (десет хиляди сто тридесет
и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и осемстотин.шест), със ЗП
= 349 (триста четиридесет и девет) кв.м., представляващ голямо машинно
отделение; брой етажи: 1 (един), предназначение: Промишлена сграда;
- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.7 (десет хиляди сто тридесет
и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и осемстотин.седем), със ЗП
= 14 (четиринадесет) кв.м., представляващ компресорно отделение; брой
етажи: 1 (един), предназначение: Друг вид сграда за обитаване;
- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.8 (десет хиляди сто тридесет
и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и осемстотин.осем), със
ЗП=182 (сто осемдесет и два) кв.м., представляваща топла връзка между
учебен и учебно-производтвен корпус – складови помещения и канцеларии;
брой етажи: 2 (два), предназначение: Друг вид сграда за обитаване;
- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.9 (десет хиляди сто тридесет
и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и осемстотин.девет), със ЗП
= 236 (двеста тридесет и шест) кв.м., представляваща учебен корпус – учебни
кабинети, медицински кабинет, тоалетни помещения, етажни фоайета и
парокотелно; брой етажи: 4 (четири), предназначение: Друг вид сграда за
обитаване;
- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.10 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и
осемстотин.десет), със ЗП = 557 (петстотин петдесет и седем) кв.м.,
представляваща учебен корпус – учебни кабинети, хранилища, етажни
фоайета, кухненски блок и бюфет за хранене; брой етажи: 4 (четири),
предназначение: Друг вид сграда за обитаване;
- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.11 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и
осемстотин.единадесет), със ЗП = 62 (шестдесет и две) кв.м., представляваща
учебен корпус – канцеларии; брой етажи: 1 (един), предназначение: Друг
вид сграда за обитаване;
- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.12 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и
осемстотин.дванадесет), със ЗП = 19 (деветнадесет) кв.м., представляваща
закрито стълбище към фитнес сграда; брой етажи: 1 (един), предназначение:
Промишлена сграда;
- сграда с идентификатор 10135.3513.1800.13 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда и
осемстотин.тринадесет), със ЗП = 128 (сто двадесет и осем) кв.м.,
представляваща административен корпус – канцеларии, учителска стая,
фитнес зала и тоалетни; брой етажи: 2 (две), предназначение: Друг вид

сграда за обитаване, предмет на АДС 4739/08.10.2003 г., вписан в Служба по
вписванията гр. Варна вх. рег. № 2591, том VIII, Акт № 187, дело 1833.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да проведе
съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закон за
държавната собственост и Правилник за прилагането на Закона за
държавната собственост, за придобиване безвъзмездно в собственост на
Община Варна на описаните недвижими имоти, както и осъществяването на
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение
на решението.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения по така изчетения проект за решение, колеги?
Няма. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Юлияна БОЕВА
49. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 3 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16009224ВН/14.04.2016 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление
и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.”, като допълва
раздел ІІІ „Имоти, вещи и съоръжения, които Община Варна ще придобие в
собственост и способи за придобиването им“, т. „Придобиване в
собственост“ с:
- ПИ 10135.5502.102; ПИ 10135.5502.103 и ПИ 10135.5502.551 с шлиц
стена на Канал 1 море – езеро.
49.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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. № РД16009224ВН/14.04.2016 г., Общински
съвет - Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независими
оценители, отговарящи на изискванията на Закона за независимите
оценители, във връзка с придобиване от Община Варна собствеността, върху
следните поземлени имоти с идентификатори:
1. ПИ 10135.5502.102, с площ 3 065 (три хиляди и шестдесет и пет)
кв.м. в размер на 410 040 лв. (четиристотин и десет хиляди и четиридесет
лева), без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 133,78 лв. (сто
тридесет и три лева и седемдесет и осем стотинки) без ДДС;
2. ПИ 10135.5502.103, с площ 3 864 (три хиляди осемстотин шестдесет
и четири) кв.м в размер на 517 000 лв. (петстотин и седемнадесет хиляди
лева) без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 133,80 лв. (сто
тридесет и три лева и осемдесет и стотинки) без ДДС;
3. ПИ 10135.5502.551, с площ 2 833 (две хиляди осемстотин тридесет и
три) кв.м. ведно с шлиц стена на Канал 1 море – езеро, кв. „Аспарухово“, в

размер на 2 625 400 лв. (два милиона шестстотин двадесет и пет хиляди и
четиристотин лева), при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 926,72 лв.
(деветстотин двадесет и шест лева седемдесет и две стотинки) без ДДС.
Оценките на имотите по т. 1 и т. 2 са изготвени от независим оценител,
по възлагане от „Рибни ресурси“ ЕООД, а оценката на имот по т. 3 – от
независим оценител по възлагане от Община Варна.
49.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1, ал. 2 от
Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка
с чл. 199, ал. 1 от Закон за устройство на територията, в изпълнение на
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост 2016 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16009224ВН/14.04.2016 г., Общински съвет – Варна реши, във връзка с
реализиране на съгласуван и одобрен технически инвестиционен проект, с
Разрешение за строеж № 380/ГИ/23.12.2015 г. на Главен архитект на Община
Варна, а именно „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Мара Тасева“ в
обхват от бул. „Първи май“ до бул. „Народни будители“, с изграждане на
пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега „канал-море-езеро“,
изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни
площадки и велоалеи на територията на паркоустройствена зона за
обществено обслужване по плана на 27 м.р., район „Аспарухово“, в рамките
на проект № BG161PO001/5-02/2012/011 „В подкрепа на Варна за програмен
период 2014 - 2020 г.“, Община Варна да придобие възмездно собствеността
върху следните недвижими имоти, включени като непарична вноска в
капитала на „Рибни ресурси“ ЕООД, ЕИК 200896133, представлявано от
управителя Валентин Георгиев Вълков, със седалище и адрес на управление:
гр. Созопол, ул. „Крайбрежна“ № 1, като едноличен собственик на капитала е
Министерство на земеделието и храните на Република България, ЕИК
831909905:
1. ПИ 10135.5502.102, по кадастрална карта на гр. Варна, целият с площ
3 065 (три хиляди и шестдесет и пет) кв.м., с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: обществен селищен
парк, градина, находящ се в гр. Варна, ул. „Мара Тасева“, при граници на
имота: ПИ 10135.5502.101 и ПИ 10135.5502.4.
2. ПИ 10135.5502.103, по кадастрална карта на гр. Варна, целият с площ
3 864 ( три хиляди осемстотин шестдесет и четири) кв.м., с трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
обществен селищен парк, градина, находящ се в гр. Варна, ул. „Мара
Тасева“, при граници на имота: ПИ 10135.5502.101, ПИ 10135.5506.28, ПИ
10135.5506.865, ПИ 10135.5502.551 и ПИ 10135.5502.4, по одобрените по т.
49.1 пазарни оценки.
49.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 от Закона
за общинската собственост, чл. 4, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска

собственост 2016 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16009224ВН/14.04.2016 г., Общински съвет – Варна реши, във връзка с
реализиране на съгласуван и одобрен технически инвестиционен проект, с
Разрешение за строеж № 380/ГИ/23.12.2015 г. на Главен архитект на Община
Варна, а именно „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Мара Тасева“ в
обхват от бул. „Първи май“ до бул. „Народни будители“, с изграждане на
пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега „канал – море - езеро“,
изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни
площадки и велоалеи на територията на паркоустройствена зона за
обществено обслужване по плана на 27 м.р., район „Аспарухово“, в рамките
на проект № BG161PO001/5-02/2012/011 „В подкрепа на Варна за програмен
период 2014 - 2020 г.“ Община Варна да придобие безвъзмездно
собствеността върху ПИ 10135.5502.551, по кадастрална карта на гр. Варна,
ведно с шлиц стена на Канал 1 море – езеро, кв. „Аспарухово“, целият с площ
2 833 (две хиляди осемстотин тридесет и три) кв.м., с трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид имот
със специално предназначение и ползване, находящ се в гр. Варна, район
„Аспарухово“, при граници на имота: ПИ 10135.5502.103, ПИ
10135.5506.865, ПИ 10135.5200.1, ПИ 10135.5502.3 и ПИ 10135.5502.4,
включен като непарична вноска в капитала на „Рибни ресурси“ ЕООД, ЕИК
200896133, представлявано от управителя Валентин Георгиев Вълков, със
седалище и адрес на управление: гр. Созопол, ул. „Крайбрежна“ № 1, като
едноличен собственик на капитала е Министерство на земеделието и храните
на Република България, ЕИК 831909905.
Общински съвет - Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на придобиването в собственост на
гореописаните имоти от Община Варна, съгласно действащото
законодателство.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Мнения и съображения, колеги. Заповядайте, г-жо
Георгиева.
Милена ГЕОРГИЕВА
Тук става въпрос за три имота, които са нужни за реализацията на
проекта за реконструкция на улица „Мара Тасева“ в „Аспарухово“. Миналата
година декември месец имах питане към кмета на „Аспарухово“, защо не са,
не е имало постъпки към Министерски съвет или към „Рибни ресурси“ за
придобиване собствеността на тези имоти, които са нужни за разширението.
Отговора, който получих на 26-ти януари тази година от кмета Иван
Портних, е че Община Варна стартира процедура по безвъзмездно
придобиване в собственост на недвижими имоти частна – общинска, частна държавна собственост включени в капитала на търговско дружество „Рибни
ресурси“, в съответствие с действащото законодателство ще бъде изисквано

от Министерски съвет намаляване на капитала на „Рибни ресурси“ със
стойността на поземлените имоти попадащи в обхвата на инфраструктурните
обекти, както и безвъзмездното прехвърляне правото на собственост в полза
на Община Варна. Тука говорим за безвъзмездно прехвърляне. На 29.02 г-н
Пейчев, заместник-кмет на общината изпраща до „Рибни ресурси“ до
управителя на „Рибни ресурси“ Валентин Вълков искане за придобиване на
собствеността върху три парцела. Тези които са засегнати, но там не се
цитира дали става въпрос за безвъзмездно прехвърляне или за възмездно.
Писмото е да се придобият в собственост на Община Варна съгласно
действащото законодателство. Получих писмо по този повод, в което г-н
Портних ме уведомява, че Община Варна е изпратила писмо, с което иска
придобиване на имотите. Искам да се обърна към г-н Пейчев с питане дали
има отговор от „Рибни ресурси“? Вашето предложение към тях е било за
придобиване на собственост, а отговора от тях разгледан ли е на самата
комисия по „Собственост и стопанство“? Разполагаме ли с такъв отговор? В
който там категорично да се казва, че двата парцела, които - 103 и 102 ще
бъдат предадени на нас възмездно, а другия който е кейовата стена ще ни
бъде предоставен безвъзмездно. Може ли да ни отговорите.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да,да. Задайте всички въпроси ….
Милена ГЕОРГИЕВА
Да, това ми беше.
Тодор БАЛАБАНОВ
… думата на г-н Пейчев. Няма проблем, ще му дам думата, ако сте
приключила.
Милена ГЕОРГИЕВА
Добре, тогава предлагам Ви тази точка да отпадне и след като разберем
отговора на „Рибни ресурси“ тогава да вземем решение по този въпрос.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, отправяте питане към г-н Пейчев, след което ще
подложим на гласуване така направеното от Вас предложение. Г-н Пейчев,
заповядайте.
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници,
уважаеми съграждани. Първо, тази сделка е изключително важна за Община
Варна поради посочените съображения в предложението, което е
представено пред всички вас. Това е доста дълга процедура, която беше
проведена, която беше проведена от общинската администрация и конкретно
от г-н Портних, кмет на Община Варна в разговори с Министерски съвет,

Министерство на земеделието и „Рибни ресурси“, което е търговско
дружество. За всички документи, които питате мисля, че не трябва и не бива
да буди съмнение, че ние имаме всички налични документи включая и писмо
от министър Танева за начина на придобиване и всичко това е проведено в
една дълга процедура. И понеже Вие имате някакви притеснения защо едното
е възмездно, а другото безвъзмездно и кой какво Ви е отговорил. Не е
възможно в един единствен разговор да бъде приключена такава сложна
сделка. Първо, „Рибни ресурси“ е търговско дружество, търговското
дружество има свои интереси и то си защитава интересите и няма как ние да
сложим своите искания и да бъдем до край така настоятелни да получим
нещо безвъзмездно. Бяха изключително склонни към Община Варна и
„Рибни ресурси“ и съответно Министерство на земеделието и Министерски
съвет, за да можем да направим тази изключително успешна сделка за
реализация на целия проект, който е посочен в предложението. Така че не
знам какво Ви безпокои и кое е толкаво, така проблемно в тази процедура.
Всички документи, които са Ви необходими те са предоставени в Общински
съвет включително и писмата, ако са необходимо да Ви бъдат предоставени
ще Ви бъдат предоставени, разбира се. Но на мен поне не ми е ясно, кое
толкова е обезпокоителното. Не знам какви са притесненията. Всичко това,
което ще се реализира то е в полза на гражданите на Варна, конкретно и
персонално в полза на жителите на „Аспарухово“. Мисля че е изключително
удачно всичко това да се случи и днес кмета от трибуната тук обясни какви
са допълнителните проекти, които ще се реализират на територията на район
„Аспарухово“ - всички те са в полза на всички граждани на Варна и на
жителите на „Аспарухово“. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Г-н Гуцанов, след което г-н Григоров поиска думата. А,
Христо Атанасов? Не?
Борислав ГУЦАНОВ
Уважаеми г-ин председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н заместник
– кмет. Никой няма съмнения, поне от групата на „БСП“, че това е полезно
нещо и трябва да се случи. Две мнения по въпроса няма. Както и напълно
приемаме изказването на кмета от сутринта. Относно необходимостта да
бъдат реализирани всички тези проекти свързани с квартал „Аспарухово“.
2010 год. обаче Областна управа - Варна на 21-ви септември е предала имот
3 844 кв.м. на „Рибни ресурси“ безвъзмездно. Същия този имот в момента,
предполагам че не греша, освен ако няма някакви изключително точни
съвпадения на нещата, ние ще го придобием възмездно. При положение, че в
продължение на близо шест години този имот не се е ползвал от „Рибни
ресурси“, бил е държавна собственост, държавата е преценила че тогава
трябва да се даде на предприятие „Рибни ресурси“. В момента това е
необходимо да бъде дадено на Община Варна. Единия път то е дадено
безвъзмездно, в момента Община Варна трябва да плати около 2 млн. с ДДС,

грубо. Пак казвам - наясно сме, че това трябва да стане наясно сме. Няма две
мнения по въпроса. Нито правим някакви обвинения в момента. Моля?
Тодор БАЛАБАНОВ
900 хил. лв. става въпрос, г-н Гуцанов.
Борислав ГУЦАНОВ
Добре, 1 млн. да става въпрос, ако смятате че 1 млн. е малко, добре.
Само че те са едното е 1 млн., другото е 500 хил., ако ви прави впечатление.
Общо.
Тодор БАЛАБАНОВ
Общата сума …
Борислав ГУЦАНОВ
Добре, общо 1 млн. В единия случай г-н председател, се дава без пари,
в другия трябва да се даде 1 млн. без ДДС. При положение, че този имот по
никакъв начин не е влизал в „Рибни ресурси“ по предназначение. Това е
смисъла, че в крайна сметка не е нормално това нещо да става в момента. Не
говорим дали трябва да стане или не трябва да стене, като сделка и общината
да придобие този имот. И за това не случайно нашият колега общински
съветник Милена Георгиева беше задала въпроса преди няколко месеца и
Вие го помните много добре. За това тя тогава попита дали това ще може да
стане първо като придобиване - помните много добре. Втори път да беда
безвъзмездно. Ако този имот е бил на държавното предприятие „Рибни
ресурси“, ползвал се е, бил е по предназначение, на тях той им е необходим
за развитието на това дружество, съвсем нормално е и естествено общината
да даде някаква сума, ясно е. В крайна сметка това е търговско дружество. Но
в този случай, когато този имот е бил даден за нещо, не е бил ползван. Той не
играе никаква роля за самото дружество и в момента ние да платим едни
пари някак си не се връзват нещата за които говорим в момента. Това е
темата, за която става въпрос през последните минути. Т.е. нещо, за което
ние трябва да дадем едни пари, а пък виждате как той е бил придобит от това
предприятие. Някак си не е нормална цялата ситуация, г-н Пейчев.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Само че в момента водим един диалог без третото лице,
което всъщност е продавача на имота - „Рибни ресурси“. Ние си говорим, че
не трябва да го плащаме – да, ама продавача не присъства. Това исках да
кажа само.
Борислав ГУЦАНОВ
Аз напълно Ви разбирам, г-н председател. Но този въпрос не случайно
беше поставен преди няколко месеца, аз за това върнах лентата назад ….

Тодор БАЛАБАНОВ
Така е господин ….
Борислав ГУЦАНОВ
… и когато ни поставихме този въпрос, той не беше поставен просто ей
така, защото знаехме че ще дойде тази сесия. Както не случайно, ако върнете
назад и прочетете протоколите на сесиите съм ви поставил други въпроси аз,
които знам че също ще станат тема на подобни дебати. Последното което
мога веднага да Ви припомня е училището, което го придобихме и за което
Вие гарантирахте, но не взехме решение. За това е странно това, което днеска
се предлага.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Григоров.
Григор ГРИГОРОВ
Аз ще започна първо със точка едно, която 49.1, която касае … Опа, е
ми по-нисък съм … С т. 49.1, която касае одобрение на оценката на двата
придобивани имоти. Първо, буди така един въпрос защо ние приемаме за
меродавна оценката на „Рибни ресурси“, което те са изготвили. Нормално е
продавача да помоли лицензирания оценител да направи оценка за пари,
които на него са му нужни. Т.е в този контекст аз смятам че оценката е
изготвена неправилно и тя не отразява реалните стойности на имота. Мисля
че трябва да вземем като решение да възложим на наш лицензиран оценител
да направи нова оценка на тези въпросни два имота и да съпоставим тях и да
потърсим, ако решим да ги придобиваме възмездно, да потърсим занижаване
на цената. Какво имам предвид като казвам, че според мен оценката не е
реална? Оценката е извършена на базата на два сравнителни метода - единия
сравнителен метод сравнява аналогични имоти на пазара, а другата оценка е
по остатъчна стойност на имота, т.е. какво собственика на имота би придобил
като ползи, ако той реализира някакво инвестиционно намерение. Т.е.
построи ресторант, хотел или еди какво си. Колко ще му струват СМР-тата,
колко години ще го експлоатира, доходи така нататък и накрая се получава
една сума. Това са двата метода. Първия метод в тази оценка е с 45 % тежест,
втория метод е с 55 % тежест. Описанието на имота, имотите са описани като
граничещи с морето, с лице на главен път, с асфалтова настилка и така
нататък. Т.е всички, всички атрибути, за които този имот се смята като имот
на едно топ място. И никъде в тази оценка не се споменава, че
предназначението на тези имоти е в крайна сметка за паркове, градини и още
повече, че по така приетия устройствен план на тези имоти, няма да бъде
извършвана никаква стопанска дейност и да се реализират някакви
инвестиционни намерения, които да носят доходи на Община Варна, а
единственото и само ще се направят инфраструктурни подобрения, пътища,
паркове, градини атракциони и така нататък. Което е прекрасно. От тази
гледна точка аз смятам нали, че това е съществен недостатък на направената

оценка, защото тя взема тези имоти като едни нормални имоти на които може
да се развива някаква стопанска дейности, те да носят доходи. И какво е
сравнението - в таблицата по този метод са описани шест- седем имота, които
се продават в гр. Варна единия от който е да речем парцел 1 700 кв.м. с хотел
на брега на морето, другия имат сега по спомен ги чета, може да ги
погледнете, ще ги видите. Другия имот - парцел на брега на Варненското
езеро със застроена къща еди колко си квадрата, еди колко си пари. Т.е. тука
сравняваме две несъизмерими величини. Това е по първия метод.
Втория метод е метода на остатъчната стойност, т.е. там се изчислява
какво ще се построи, как ще се експлоатира еди колко си години, какво ще
носи за 15 год., за 80 год. нали така, така, така и пак стигаме до някаква цена.
Ама там нищо такова няма да се построи. Там може единствено и само да се
построят улици, паркове, алеи които са за благоустрояването на този град.
Това по отношение на оценката. Предлагам ние тази оценка да не я
приемаме, да възложим на лицензиран оценител да направи нова оценка с
всички тези забележки, които ние уточнихме и тогава да видим, каква е
реалната, каква е реалната цена на тези имоти. Това е по първата точка
приемане на оценката. По последната точка, три мисля че беше - решение за
придобиване възмездно на тези имоти. Предлагам Ви тази, в частта за
възмездно ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Извинявам се, че Ви прекъсвам - само безвъзмездно е точка три.
Григор ГРИГОРОВ
А, добре. Значи предходната точка две може би.
Тодор БАЛАБАНОВ
Точка две.
Григор ГРИГОРОВ
Да. Извинявам се. Значи предлагам точка три да бъде приета, защото
тава е изключително важно за реализирането на този проект. А по отношение
на точка две предлагам да отложим приемането и да не приемем решение в
момента и ще Ви кажа какви са ми съображенията. В крайна сметка мисля,
че Варна е част от Република България и гражданите на Варна са част от тази
държава. Министерство на земеделието и респективно „Рибни ресурси“,
чиито принципал е Министерство на земеделието, не виждам никаква
причина тези имоти които за никой друг нямат стопанско инвестиционно
значение освен за Община Варна да ни бъдат прехвърлени безвъзмездно и
най-вероятно нали, г-н Портних когато е ходил да се среща с министри нали
той в позицията си на кмет нали ясно се е опитвал да постигне всичко найдобро, което е възможно за Варна. Но аз тука Ви предлагам съвсем отговорно
в понеделник министър Танева е във Варна заедно с министър Московски и
министър Павлова. Предлагам ви да направим една контактна група от кмета,

г-н Балабанов, председател на Общински съвет и петима общински
съветници от всички политически сили и ясно и категорично да отидем на
среща с министър Танева и да и кажем, че това предложение не е приемливо
за Община Варна, да изложим нашите аргументи, да кажем че кмета има
подкрепата на всички политически сили в това общината да получи тези
имоти безвъзмездно. Моля Ви така да покажем една логистична подкрепа на
кмета, да опитаме този вариант, дали ще намалим цената с 200, 500 или няма
да платим нищо, това е от значение във връзка с бюджета. Има къде да се
изхарчи този един милион със сигурност нали, така че нека да направим още
един два опита тази цена от 1 млн. да не бъде плащана. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Колеги, други мнения и съображения? Подлагам на
гласуване предложението на господин … Вие нямахте предложение или се
присъединявате към неговото. Не е по-различно, това имах в предвид.
Извинявам се. Предложението на господин ….
Борислав ГУЦАНОВ
……………….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще го подложа отделно на гласуване този въпрос. Подлагам на
гласуване предложението за … Да. Заповядай те.
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници,
уважаеми съграждани. Аз не възразявам против това, което обсъждате и
предлагате, а имам опасението че малко трудно ще се разделят точките във
възмездно и безвъзмездно. „Рибни ресурси“, когато вземат решение те са го
взели на базата на решение на Министерски съвет. Не знам как бихте могли
да разделите двете точки, които са вписани и когато, ако се вземе такова
решение, не знам дали то ще бъде адекватно към решението, което е взето
предварително.
Тодор БАЛАБАНОВ
На практика ще блокира сделката.
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Т.е. точно това ще се получи, възможно е да се блокира сделката и да
не може да се осъществи. За Община Варна това е изключително важно, аз го
казах и кмета сутринта го каза. Отчитай те моля ви и това, че все пак това,
което придобиваме безвъзмездно е доста сериозна сума, която е на базата на
наша оценка е доста по-скромна от това, което имаме като оценка ако бяхме
допуснали да ни направят оценка и за безвъзмездната част „Рибни ресурси“.

Просто това може би трябва също да се отчете за да има някакво осредняване
на цената. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Г-н Григоров.
Григор ГРИГОРОВ
Всъщност аз не пледирам за това да разваляме сделката или да не я
осъществяваме. Пледирам малко да я забавим. Т.е. не виждам някаква
съществена, не виждам някакъв съществен проблем, ако направим тези
стъпки, които предложих и на следващото заседание на общинския съвет в
зависимост от резултатите от тези наши действия приемеме това, което е
възможно най-доброто. Това е.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Заповядайте, г-н Гуцанов. След което д-р Станев.
Борислав ГУЦАНОВ
Благодаря. Не става въпрос въобще сделката да бъде блокирана, няма
такова нещо г-н заместник-кмет. И няма смисъл в момента по тоз начин да
бъдат интерпретирани в зала събитията. Първо, кейовата стена изобщо не е
необходима за проекта и Вие го знаете. Необходимо за проекта са другите
два парцела. И да се смеете и да не се смеете, става въпрос за 1 млн. и за едно
решение от три седмици, което да бъде забавено, а евентуално, ако се успее,
1 млн. не са малко пари, нали така? Затова аз мисля, че е безкрайно разумно
подобно виждане. Да се направят нужните срещи в понеделник, ако не искате
да се срещат някои от общинските съветници, кмета може това нещо да го
направи. Не е нормално по време на г-н Симеонов, когато е областен
управител, този парцел да е даден безвъзмездно. Шест години по-късно за
него да се искат пари. И аз мисля, че е съвсем логично и нормално по този
начин да протекат нещата. В крайна сметка, ако нищо друго не може да се
направи, добре. Ще се дадат 1 млн. от общината след един месец, но нека да
се изчерпат всички възможности. Аз съм убеден, че ако се обясни проблема,
както трябва на министрите, Министерски съвет ще вземе решение за
безвъзмездно, както е бил взел решение преди шест години.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз не се съмнявам г-н Гуцанов, че е обяснено достатъчно подробно на
Министерски съвет, на министрите, как стои въпроса и съм убеден на 100 %,
че г-н кмета е направил опит да придобием имотите безвъзмездно, нали.
Борислав ГУЦАНОВ
……………….. /н.р./

Тодор БАЛАБАНОВ
Съвсем .....
Янко СТАНЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Колегата Григоров и аз
съм мислил така и ми беше много хубаво и е правилно, модела на мислене.
Ние нямаме в бюджета на Община Варна гласувани такива средства, т.е.
трябва да го актуализираме пряко или косвено, за да може да изплатим тази
сделка. От друга страна обаче .. Искам да кажа, че не засягам никой от
колегите, защото и на мен 1 млн. не ми се дава. Още повече, че го нямаме в
момента. Но от опита, който имам знам как протичат тези процедури,
включително и по-тежки процедура, това не е много сложна процедура, но
има засегнати интереси на държавни предприятия, то има държавни задачи
поставени, има баланс, има финансови ревизии и т.н. За да се стигне до едно
такова решение, да ни направят компромис с част от имотите и за да не ни
вземат пари за другите имоти, за които реално биха могли да ни направят
тези компромиси, това решение е дъвкано, дъвкано, дъвкано, преценявано от
сто човека и в края на краищата е взето. Аз се съмнявам, а т.е. сигурен съм,
че всичко, което трябва да бъде направено в предварителния етап на
подготовка на това решение, защото аз знам как се пишат постановления на
Министерски съвет и взимането на такива решения, особено когато са
свързани с икономически субекти с държавна собственост, където също има
и то по Търговския закон задължения. Но аз смятам, че не трябва да
потупваме топката. Аз мога да ви кажа по-проста схема, ако наистина има
мерак, ние днеска може да си гласуваме сделката, а пък ако утре
Министерски съвет промени своето решение ние естествено ще спестим 1
млн. Айде да видим такава преговорна група как може да бъде излъчена по
този начин, че да бъде успешна, когато аз съм убеден, че преговорите са
протекли на много високо ниво. И с част от тях съм запознат и има доста посериозни проблеми, отколкото този милион, нали в самите разговори. Затова
аз ще подкрепя това решение, като предварително казвам, че съм съгласен с
колегите, мотивите са много силни и са безспорни, но имам достатъчно
практика. Ще подкрепя това решение и не защото нали ще обвиня Борислав ..
Виж г-н Гуцанов, ние с Вас сме ходили на такива срещи и някой път сме се
връщали, тръгвали сме като аслани, не знам как сме се връщали. Много
малко пъти сме успявали. …. /н.р./ и при министри, и навсякъде. В залата има
доста хора, които са работили за Варна. Но в случая смятам, че трябва да,
поне моето убеждение вътрешно е такова, че трябва да гласуваме нещата,
така както са ни представени от държавата. Държавата, хайде няма да казвам
тези неща, държавата трябва да гледа към нас с добро око. Т.е. ние понякога
трябва да приемаме техните решения дори и тогава, когато те не са ни много
изгодни. Това е политика вече и това е политика на община, която
последните две години и половина, да ме прости Господ, нали не правя
политическо изявление, получихме средства, които аз с изключение на един
мандат и то две години подред, не съм виждал в историята на Варна да се

получават като, ще го нарека брутално, държавна субсидия. Тя не е субсидия
държавна, но така излиза - пари, които влизат в града. Затова аз искам тези
отношения да продължат с държавата, независимо кой управлява. Варна да
се развива и затова ще подкрепя това предложение въпреки, че за този 1 млн.
има поне двадесет места, за 20 млн., където може да се сложи, ако има. А ако
има желание след това да бъде редуциран този милион, да не го повтарям,
това е друга процедура, дори и нещата, които са свързани с начина на
формиране на оценката могат да бъдат атакувани допълнително, но според
мен нещата са били изчистени до степен в която, не искам да изглеждам, но
ще го кажа директно - не искам да изглеждаме като момчетата, които взимат
една земя, която е на стойност 4,5 млн. реално. Вярно ние не можем да я
правим нищо, ако бяхме направили там поне 25 % застрояемост, ние ще я
ползваме за парк, съгласен съм, съгласен съм. Нали съвсем, както
направихме на „Галата“ горе, на продължението на алеята, дъмбата, която
трябва да се ....../н.р./ от „Аспарухово“ до „Галата“ до туй, съвсем друго. Но
тука не сме го направили такова, щото да си признаем, като правихме Общия
устройствен план хич не ни беше хабер за таз работа. Но това не пречи след
време със 75 % да си ги променим, затова пак накрая ще кажа, да не излизам
защитник. Просто искам нещо, което е направено да го свършим. Знам колко
е важно да покажем воля тука, дори и понякога без да защитаваме на 100 %
интересите. Интересите на варненци са да съхраним този милион, но още поголемите интереси са да направим .......... /н.р./ и да направим парка.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Само в допълнение г-н Иванов, след което г-н Гуцанов. В допълнение
ще кажа, че държавата до сега също така е прехвърлила безвъзмездно
значителен брой имоти, така че волята е в този смисъл, няма как да се отрече.
Предстои придобиване по безвъзмезден път на още имоти и т.н. И не бива,
заради точно този случай нали, ние да препятстваме всички останали напред.
Заповядайте, г-н Иванов.
Станислав ИВАНОВ
Благодаря г-н председател, г-н заместник-кмет, колеги, съграждани. Аз
искам да споделя нещо с вас - бих се притеснявал, ако днес трябваше да
вземем решение за този въпросен 1 млн. и това трябваше, тази сума трябваше
да бъде предоставена за някое частно дружество. Защо ни притеснява да
гласуваме нещо, което ще отиде в държавата? Днескашната сесия започна с
благодарности към държавата за осигурените 35 млн. за Аспарухов мост.
Защо тогава нямахме нищо против? Тези пари нима не влизат във Варна?
Нима не се облагодетелстват нашите съграждани? Кое точно ни притеснява в
момента? Ние тук може да гласуваме безвъзмездно, но отсрещната страна
дали е съгласна? В крайна смета става въпрос за придобиване на имоти,
които служат за социална инфраструктура и мисля, че няма какво да ни

притеснява. Призовавам колегите общински съветници да подкрепят това
предложение. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Г-н Гуцанов, заповядайте. След което процедура след г-н
Гуцанов, процедура по прекратяване на дебатите.
Борислав ГУЦАНОВ
Не, то няма смисъл, то е ясно какво ще бъде гласуването. Всичко е .....
Тодор БАЛАБАНОВ
Това ще го покаже. Стига с гадателските ...
Борислав ГУЦАНОВ
Досега гадателските ми възможности са били за жалост абсолютно
верни, г-н председател.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще се консултирам с Вас друг път.
Борислав ГУЦАНОВ
Ами мога спокойно вече да открия такава, такава функция, свързано с
Общински съвет – Варна. Колега, първо не са 35, а са 5 за Аспарухов мост.
Второто което е, второто което е - Агенция пътна инфраструктура
естествено, че трябва да ги даде тези пари, защото това е планов ремонт,
който на определен период от време трябва да стане. Иначе в противен
случай моста става опасен за преминаване. Сега дойде просто времето.
Предното беше 99 год.
Тодор БАЛАБАНОВ
То отдавна е дошло. Извинявам се.
Борислав ГУЦАНОВ
На следващо място, да, трябваше предния път да се дадат, не се дадоха
от същата министърка, която е в момента и много добре, че сега ги даде и
затова беше репликата сутринта. Но нека да не е повод за шампанско, това че
се прави нещо, което е нормално в държавата и недейте да приемате, затова
че се асфалтира една улица, че е нещо свръх. Когато един лекар прави своята
операция, то е нещо извън неговите възможности ли или е нещо, за което не
трябва да ..... /н.р./ неговата благодарност. Недейте да приемате нормалната
дейност за ненормална. Това че така са се свързали и са се стекли нещата в
държавата не значи, че ние трябва да ръкопляскаме на това, че някой си
върши работата. И аз мисля, че нормалното днес е общинския съвет
действително да забави едно такова действие, защото единия милион си е
един милион, един път. И втори път държавата не един и два, и три пъти е

давала безвъзмездно не само имоти на Община Варна и не само на Община
Варна. И не едно или две министерства това нещо са го правили. И за това
най-малко което е – не ви прави чест това поведение, което го
демонстрирахте преди малко. Защото никой не е против проекта. Никой.
Няма такъв в залата, който да е против. Но заедно с това нещо не е
необходимо на всяка цена да прокарвате всяко едно решение в точния час,
това може да стане и след три седмици и да бъдат спестени тези средства.
Защото на кмета искаше да му се помогне днеска и това каза и колегата
преди малко, а не че някой е против кмета или против управлението. Недейте
да приемате всяка дума казана от опозицията, че е нещо лошо. Затова
предлагам да се прекратят дебатите, защото е безсмислено с този състав на
общинския съвет да се правят дебати.
Тодор БАЛАБАНОВ
Има вече постъпило предложение. …… Моля, диалоговия режим.
Борислав ГУЦАНОВ
Няма да влизам в диалогов режим. По време на управлението последно
ул. „Девня“ се дадоха безвъзмездно страни, необходимите имоти се
преместиха релсите, за да може да стане разширяването на улица „Девня“.
Това е последното свързано с инфраструктурата.
Тодор БАЛАБАНОВ
Това беше преди 20 год.
Борислав ГУЦАНОВ
От там нататък, колко безвъзмездни ...
Тодор БАЛАБАНОВ
… за 20 год. - една улица.
Борислав ГУЦАНОВ
… имоти се дадоха по време на другото управление? И на следващо
място - недейте да мислите, че управлението на държавата, на града, започват
с една или втора политическа партия. Големият проблем е, че всеки когато
дойде на власт, мисли че е вечен. Няма такъв. И всеки мисли, че предходния
не е направил нищо. И затова 25 год. се въртим в омагьосан кръг, поради
такива изказвания. Въпросът е да има приемственост, а не подобен начин на
мислене.
Марица ГЪРДЕВА
Извинявайте. Г-н Гуцанов?
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жа Гърдева.

Марица ГЪРДЕВА
Извинявам се много, но това което се прави през последните две
години във Варна е толкова видимо, за разлика от проектите, за които се
даваха пари, защото ние много добре знаем за какво се даваха пари при
предното управление. За едни проекти, които се изтупваха от прахта и се
усвояваха едни средства.
Станислав ИВАНОВ
Г-н Гуцанов, не - искам право на отговор. Един въпрос към Вас - това
от личен опит ли го знаете за властта?
Борислав ГУЦАНОВ
………………. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Гласуваме процедурата от г-н Станев. …. Много моля, без да си
взимате думата. .. Много моля, ще Ви помоля след малко да напуснете
залата, ако продължите. … Моля да не взимате думата, без да съм Ви я дал.
Има ред, по който да я поискате, както всеки в тази зала. Искате думата и Ви
се предоставя, не да си я взимате. Има правила, правила. Пак казвам.
Има постъпило процедурно предложение за прекратяване на дебатите
от г-н Валентин Станев. Подлагам го на гласуване.
Иванка КАЗАКОВА
Може ли преди да го подложите на гласуване, все пак ...
Тодор БАЛАБАНОВ
Спрете, ако обичате десния микрофон.
Иванка КАЗАКОВА
... да чуете Вашите избиратели? .. Аз мога и без микрофон да Ви кажа
истината. Значи ...
Тодор БАЛАБАНОВ
Режим на гласуване г-жо, много Ви моля.
Иванка КАЗАКОВА
………………. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще имате възможност да коментираме, аз пак Ви казвам в точката ....
Иванка КАЗАКОВА
………………. /н.р./

Тодор БАЛАБАНОВ
И отношението, също и отношението. Ами, ако искате да прекратим
заседанието.
Иванка КАЗАКОВА
………………. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Резултати от гласуването: за – 31; против – 0; въздържали се – 4;
отсъстващи – 16, предложението се приема.
За протокола Димитър Карбов „за“.
Това е прекратяване на дебатите колеги.
Подлагам на гласуване предложението по същество. Първо .. Не,
извинявам се. Първо предложението от г-н Гуцанов и г-н Григоров.
Предложението за оттегляне на точката от дневния ред. Така да разбирам?
Какво е?
Григор ГРИГОРОВ
……………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах, предложение да не се приема оценката. Оценката, да. Режим,
оценката, да. Подлагам на гласуване така направеното предложение. На г-н
Григоров и г-н Гуцанов, съвместно предложение.
Резултати от гласуването: за – 11; против – 5; въздържали се – 27;
отсъстващи – 8, предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението изчетено от г-жа Юлияна Боева.
…… Моля? ….. Ами нека да … Нека да мине това гласуване и ще го
подложа, защото иначе би се ....

234-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 3 от

Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16009224ВН/14.04.2016 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление
и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.”, като допълва
раздел ІІІ „Имоти, вещи и съоръжения, които Община Варна ще придобие в
собственост и способи за придобиването им“, т. „Придобиване в
собственост“ с:
- ПИ 10135.5502.102; ПИ 10135.5502.103 и ПИ 10135.5502.551 с шлиц
стена на Канал 1 море – езеро.

234-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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. № РД16009224ВН/14.04.2016 г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независими
оценители, отговарящи на изискванията на Закона за независимите
оценители, във връзка с придобиване от Община Варна собствеността, върху
следните поземлени имоти с идентификатори:
1. ПИ 10135.5502.102, с площ 3 065 (три хиляди и шестдесет и пет)
кв.м. в размер на 410 040 лв. (четиристотин и десет хиляди и четиридесет
лева), без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м., възлизаща на 133,78
лв. (сто тридесет и три лева и седемдесет и осем стотинки) без ДДС;
2. ПИ 10135.5502.103, с площ 3 864 (три хиляди осемстотин шестдесет
и четири) кв.м в размер на 517 000 лв. (петстотин и седемнадесет хиляди
лева) без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м., възлизаща на 133,80
лв. (сто тридесет и три лева и осемдесет и стотинки) без ДДС;
3. ПИ 10135.5502.551, с площ 2 833 (две хиляди осемстотин тридесет и
три) кв.м. ведно с шлиц стена на Канал 1 море – езеро, кв. „Аспарухово“, в
размер на 2 625 400 лв. (два милиона шестстотин двадесет и пет хиляди и
четиристотин лева), при пазарна стойност на 1 (един) кв.м., възлизаща на
926,72 лв. (деветстотин двадесет и шест лева седемдесет и две стотинки) без
ДДС.
Оценките на имотите по т. 1 и т. 2 са изготвени от независим оценител,
по възлагане от „Рибни ресурси“ ЕООД, а оценката на имот по т. 3 – от
независим оценител по възлагане от Община Варна.
234-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1, ал. 2
от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка
с чл. 199, ал. 1 от Закон за устройство на територията, в изпълнение на
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост 2016 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16009224ВН/14.04.2016 г., Общински съвет – Варна реши, във връзка с
реализиране на съгласуван и одобрен технически инвестиционен проект, с
Разрешение за строеж № 380/ГИ/23.12.2015 г. на Главен архитект на Община
Варна, а именно „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Мара Тасева“ в
обхват от бул. „Първи май“ до бул. „Народни будители“, с изграждане на
пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега „канал-море-езеро“,
изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни
площадки и велоалеи на територията на паркоустройствена зона за
обществено обслужване по плана на 27 м.р., район „Аспарухово“, в рамките
на проект № BG161PO001/5-02/2012/011 „В подкрепа на Варна за програмен
период 2014 - 2020 г.“, Община Варна да придобие възмездно собствеността
върху следните недвижими имоти, включени като непарична вноска в
капитала на „Рибни ресурси“ ЕООД, ЕИК 200896133, представлявано от
управителя Валентин Георгиев Вълков, със седалище и адрес на управление:

гр. Созопол, ул. „Крайбрежна“ № 1, като едноличен собственик на капитала е
Министерство на земеделието и храните на Република България, ЕИК
831909905:
1. ПИ 10135.5502.102, по кадастрална карта на гр. Варна, целият с площ
3 065 (три хиляди и шестдесет и пет) кв.м., с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: обществен селищен
парк, градина, находящ се в гр. Варна, ул. „Мара Тасева“, при граници на
имота: ПИ 10135.5502.101 и ПИ 10135.5502.4.
2. ПИ 10135.5502.103, по кадастрална карта на гр. Варна, целият с площ
3 864 ( три хиляди осемстотин шестдесет и четири) кв.м., с трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
обществен селищен парк, градина, находящ се в гр. Варна, ул. „Мара
Тасева“, при граници на имота: ПИ 10135.5502.101, ПИ 10135.5506.28, ПИ
10135.5506.865, ПИ 10135.5502.551 и ПИ 10135.5502.4, по одобрените
пазарни оценки, съгласно Решение № 234-6-1(7)/20.04.2016 г. на Общински
съвет – Варна.
234-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 1 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в
изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 2016 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна
с рег. № РД16009224ВН/14.04.2016 г., Общински съвет – Варна реши, във
връзка с реализиране на съгласуван и одобрен технически инвестиционен
проект, с Разрешение за строеж № 380/ГИ/23.12.2015 г. на Главен архитект
на Община Варна, а именно „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Мара
Тасева“ в обхват от бул. „Първи май“ до бул. „Народни будители“, с
изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега „канал –
море – езеро“, изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони,
спортни площадки и велоалеи на територията на паркоустройствена зона
за обществено обслужване по плана на 27 м.р., район „Аспарухово“, в
рамките на проект № BG161PO001/5-02/2012/011 „В подкрепа на Варна за
програмен период 2014 - 2020 г.“ Община Варна да придобие безвъзмездно
собствеността върху ПИ 10135.5502.551, по кадастрална карта на гр. Варна,
ведно с шлиц стена на Канал 1 море – езеро, кв. „Аспарухово“, целият с площ
2 833 (две хиляди осемстотин тридесет и три) кв.м., с трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид имот
със специално предназначение и ползване, находящ се в гр. Варна, район
„Аспарухово“, при граници на имота: ПИ 10135.5502.103, ПИ
10135.5506.865, ПИ 10135.5200.1, ПИ 10135.5502.3 и ПИ 10135.5502.4,
включен като непарична вноска в капитала на „Рибни ресурси“ ЕООД, ЕИК
200896133, представлявано от управителя Валентин Георгиев Вълков, със
седалище и адрес на управление: гр. Созопол, ул. „Крайбрежна“ № 1, като
едноличен собственик на капитала е Министерство на земеделието и храните
на Република България, ЕИК 831909905.

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на придобиването в собственост на
гореописаните имоти от Община Варна, съгласно действащото
законодателство.
Резултати от гласуването: за – 32; против – 2; въздържали се – 7;
отсъстващи – 10, предложението се приема.
Подлагам на гласуване второто предложение на г-н Григоров, да се
състави контактна група за среща с Министъра на земеделието и храните.
Нали така? За провеждане на преговори по отношение на сделката. …… Има
решение на Министерски съвет, ето го. …. Дори и срещата с министъра при
наличие на влязло в сила решение на Министерски съвет, ето. … След
срещата с министъра … Колеги ….. Ново решение на Министерски съвет, но
министъра няма как да поеме този ангажимент в момента.
Милена ГЕОРГИЕВА
……………….. /н.р./
Борислав ГУЦАНОВ
……………….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Добре, подлагам го на гласуване. .. Подлагам го на гласуване. …
Чудесно.
Милена ГЕОРГИЕВА
……………….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Резултати от гласуването: за – 15; против – 1; въздържали се – 25;
отсъстващи – 10, предложението не се приема.
За протокола Ганчо Ганев „за“.
Преминаваме към точка седма от дневния ред.

VII.
По точка седма от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Благоустройство и комунални дейности“ относно:
(1) – вземане на решение за удължаване срока на договори
№
Д-9200/7852/02.11.1999
г.,
№
Д-9200/7853/02.11.1999
г.
и
№ Д-9200/7854/02.11.1999 г.
Докл.: Божидар Чапаров – Председател на ПК „БКД“
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Чапаров, заповядайте.
Божидар ЧАПАРОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. С протокол 3 от 31.03.16
г. комисията по „Благоустройство и комунални дейности“ предлага следния
проект за решение на общинския съвет – Варна.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 3 във връзка с ал.
1 от Закона за концесиите и по предложение на кмета на Община Варна с рег.
№ РД16004762ВН/25.02.2016 г., с цел опазване здравето на гражданите на
Община Варна, Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
да сключи допълнителни споразумения към концесионни договори касаещи
сметоизвозване и почистване с № Д-9200/7852/02.11.1999 г. за район
„Приморски“ с концесионер „АДИАН” ООД, № Д-9200/7853/02.11.1999 г. за
район „Владислав Варненчик“ с концесионер „ОМЕГА ИНТЕРКЛИНЪР” АД
и № Д-9200/7854/02.11.1999 г. за територията на кметство „Звездица” на гр.
Варна – концесионер „ВИРИДА – ПЕТКОВ И СИЕ” СД, за срок до влизане в
сила на договорите с кандидатите спечелили обявената обществена поръчка с
предмет „Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане
на улици и други места за обществено ползване на територията на Община
Варна по обособени позиции”.
Светлан ЗЛАТЕВ
Някакви проблеми? Мнения и съображения? Да, Боре.
Борислав ГУЦАНОВ
Благодаря г-н председател. Уважаеми колеги, бях поставил преди
няколко сесии въпроса с „Интегрирания градски транспорт“, изпълнява ли се,
не се ли изпълнява, до къде е стигнал. Естествено отговор няма, нещо
нормална практика за управлението на Община Варна. Сега поставям
въпроса има ли спечелили фирми конкурса или няма? Ако има - кои са те?
Как се е провел този конкурс, за какви години е, защото тази тъмнина, в
която е обвита всичко, буди доста по-големи съмнения от сделката, която
стана преди две минути факт. Затова моля, не знам дали трябва да бъде

облечено в решение или е достатъчно, когато един Общински съвет поиска
информация тя да бъде дадена, така както е по закон, но законите явно не
важат за всички. Дали трябва да бъде облечено в решение или е достатъчно
това, че се иска официално подобно желание от групата общински съветници
на Българската социалистическа партия. Да се разбере кой е спечелил
конкурса, ако го е спечелил и какви са били условията, за колко години и
какво всичко се случва с чистотата на гр. Варна. Благодаря. А иначе това ще
го гласуваме, естествено, че няма друго логично решение, освен това.
Светлан ЗЛАТЕВ
Други мнения? Казвай, казвай. Тук. ….. Режим на гласуване. …..
Предложението на кое? Той предложение ли имаше Борислав? Няма
предложение.
Борислав ГУЦАНОВ
………………. /н.р/
Светлан ЗЛАТЕВ
Кое? … Формулирай го точно.
Борислав ГУЦАНОВ
Предложението е официално да бъде даден отговор на ……. /н.р/
Светлан ЗЛАТЕВ
Формата на даване на отговор е различно от това, което правим в
момента.
Борислав ГУЦАНОВ
………………. /н.р/
Светлан ЗЛАТЕВ
Значи правите предложение да изискаме информация, така ли?
Борислав ГУЦАНОВ
………………. /н.р/
Светлан ЗЛАТЕВ
Ами няма никой от администрацията. Който да Ви отговори? ……
Момент. От администрацията има ли някой, който да даде конкретен отговор
на г-н Гуцанов? …. Работното време свърши ли за администрацията? …. В
такъв случай приемате ли г-н Гуцанов да гласуваме предложението, което
прави г-н Чапаров.
Борислав ГУЦАНОВ
………………. /н.р/

Светлан ЗЛАТЕВ
Добре, с оглед разпоредбите на Наредбата трябва да гласуваме
предложението първо на г-н Гуцанов. Да, на следващото заседание да дадат
отчет по въпроса, който засегнахте. В режим на гласуване сме по
предложението, което направи г-н Гуцанов, относно даването на информация
от общинската администрация.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

235-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна възлага на кмета на Община Варна на следващото заседание на
Общински съвет – Варна да представи информация относно етапа на
обществена поръчка с предмет „Събиране и транспортиране на отпадъци,
почистване и поддържане на улици и други места за обществено ползване на
територията на Община Варна по обособени позиции”, класирането на
участниците и сроковете на приключването й.
Резултати от гласуването: за – 22; против – 2; въздържали се – 14;
отсъстващи – 13, предложението се приема.
Режим на гласуване за решението на общинския съвет, което прочете гн Чапаров. Режим на гласуване.

236-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 3 във

връзка с ал. 1 от Закона за концесиите и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16004762ВН/25.02.2016 г., с цел опазване здравето на
гражданите на Община Варна, Общински съвет – Варна възлага на кмета на
Община Варна да сключи допълнителни споразумения към концесионни
договори касаещи сметоизвозване и почистване с № Д-9200/7852/02.11.1999
г. за район „Приморски“ с концесионер „АДИАН” ООД, № Д9200/7853/02.11.1999 г. за район „Владислав Варненчик“ с концесионер
„ОМЕГА ИНТЕРКЛИНЪР” АД и № Д-9200/7854/02.11.1999 г. за
територията на кметство „Звездица” на гр. Варна – концесионер „ВИРИДА –
ПЕТКОВ И СИЕ” СД, за срок до влизане в сила на договорите с
кандидатите спечелили обявената обществена поръчка с предмет „Събиране
и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и други
места за обществено ползване на територията на Община Варна по
обособени позиции”.
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Следваща точка „Архитектура“.

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 – ПР – план - извадка в обхват от ул. „Горна
Студена“ през ул. „Галац“, през бул. „Народни будители“ и ул. „Орел“ до
заустването в Канал-море-езеро, по проекта за ПУП-ПРЗ на 27-ми м.р., гр.
Варна.
(2) - одобряване на ПУП – ПР – план - извадка в обхват на ул.
„Моряшка“, южно от кръстовището с ул. „Лайош Кошут“, по проекта за
ПУП-ПРЗ на 28-ми м.р. и част от 29 м.р., гр. Варна.
(3) - разрешаване изработването на проект за ПУП-ПРЗ за „Разширение
на гробищен парк „Запад“ в землището на с. „Тополи“, гр. Варна“ и
одобряване техническото задание за проектиране.
(4) – одобряване на ПУП – ПРЗ за УПИ IV-19, УПИ V-24, УПИ VI-7,
УПИ VII-25, УПИ X-26, УПИ LX-20 и УПИ LXII-26 – „за инж. инфр.“, кв.
207 и улична регулация от о.т. 1590 до о.т. 1593 през о.т. 1613 и о.т. 1614, м.
„Коджа тепе“, гр. Варна.
(5) – одобряване на ПУП – ПРЗ за кв. 1, кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6,
кв. 7 и кв. 8, част от устройствена зона ЖМ (м. Дели Сава и м. Саръ Баир),
гр. Варна.
Докл.: Димитър Карбов – Председател на
ПК „АСУОРТОНМ“
Светлан ЗЛАТЕВ
Заповядайте, г-н Карбов.
Димитър КАРБОВ
Благодаря Ви, г-н председател. На свое заседание комисията по
„Архитектура, строителство, устройство и организация и развитие на
територията на общината и населените места” взе следните решения, които
препоръчва на общинския съвет на Варна да подкрепи. Първа точка:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с
чл. 112, ал. 2, т. 12, чл. 133, ал. 1 и ал. 3 от Закон за устройство на
територията, писмо с вх. № АУ066551ВН-007ВН/03.02.2016 г. от Регионална
инспекция по околната среда и водите – Варна, Протокол № 10/09.03.2016 г.
на Експертен съвет по устройство на територията - Община Варна и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ066551ВН008ВН/05.04.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен
устройствен план – план за регулация – план-извадка в обхват: кв. 39;
подземна част на отводнителен канал, съгласно посочения с черни
пунктирани линии сервитут на канала между кв. 39 и кв. 44; кв. 44; подземна

част на отводнителен канал, съгласно посочения с черни пунктирани линии
сервитут на канала между кв. 44 и кв. 46; кв. 46; подземна част на
отводнителен канал, съгласно посочения с черни пунктирани линии сервитут
на канала между кв. 46 и кв. 7; УПИ XI58 „за озеленяване и отводнителен
канал“ в кв. 7; подземна част на отводнителен канал, съгласно посочения с
черни пунктирани линии сервитут на канала между кв. 7 и кв. 3; УПИ
V2,556,567 „озеленяване, отводнителен канал и велоалея“ в кв. 3; подземна
част на отводнителен канал, съгласно посочения с черни пунктирани линии
сервитут на канала между кв. 3 и кв. 4; УПИ I2,5 „озеленяване, отводнителен
канал и велоалея“ в кв. 4; подземна част на отводнителен канал, съгласно
посочения с черни пунктирани линии сервитут на канала между кв. 4 и кв.
15; и кв. 15 до заустването в Канал-море-езеро, по проекта за ПУП-ПРЗ на
27-ми м.р., гр. Варна, съгласно приложение към настоящото решение.
Светлан ЗЛАТЕВ
Мнения и съображения, колеги? Борислав Гуцанов.
Борислав ГУЦАНОВ
Уважаеми общински съветници, ясно е, че на тази сесия трябва да го
гласуваме по този начин, за да има възможно най-малко жалби относно
канала, а това е важно мероприятие за общината и най-вече за живеещите в
квартала. Но заедно с това нещо ви предлагам още на следващата сесия да
бъде гласуван целия план - извадка така, както е приет на ЕСУТ и така, както
е гледам първоначално в комисията по „Архитектура“. Имате го раздаден,
пред вас е, както е по черния пунктир изнесен, извинявайте черната
непрекъсната линия, но в последствие в „Архитектурата“ сте взели решение
да бъде само канала. Предполагам, че поради тази причина да има възможно
най-малко жалби, но и да не се отлага целия план, предполагам, че и главния
архитект ще го потвърди това нещо, ако разбира се нещо не греша във
формулировката, нека такова да бъде решението на общинския съвет. Сега да
приемем действително за канала, което е изключително важно, но заедно с
това нещо на следващото заседание още да бъде вкарано за гледане, като
цяло решението на ЕСУТ. Благодаря.
Светлан ЗЛАТЕВ
Това, като предложение на комисия ли ще го направите в последствие
или …?
Борислав ГУЦАНОВ
Аз не се формализирам, г-н председател. Предлагам го сега да бъде
решение на общинския съвет, още на следващото заседание …
Светлан ЗЛАТЕВ
Във вида, в който е в момента.

Борислав ГУЦАНОВ
Да бъде гледано във вида, в който е в момента, а сега да приемем така,
както предложи председателя на комисията, само канала, за да тече
процедурата.
Светлан ЗЛАТЕВ
Добре, режим на гласуване. …. Решението на комисията,
предложението на комисията. ….. В момента го гласуваме с решението на
комисията, така предложи той. ….. Проекта Карбов в момента се гласува,
проекта Гуцанов в последствие. …… Искате изказване ли да направите?
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

237-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във

връзка с чл. 112, ал. 2, т. 12, чл. 133, ал. 1 и ал. 3 от Закон за устройство на
територията, писмо с вх. № АУ066551ВН-007ВН/03.02.2016 г. от Регионална
инспекция по околната среда и водите – Варна, Протокол № 10/09.03.2016 г.
на Експертен съвет по устройство на територията – Община Варна и по
доклад на кмета на Община Варна с рег. № АУ066551ВН-008ВН/05.04.2016
г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – план
за регулация – план-извадка в обхват: кв. 39; подземна част на
отводнителен канал, съгласно посочения с черни пунктирани линии сервитут
на канала между кв. 39 и кв. 44; кв. 44; подземна част на отводнителен канал,
съгласно посочения с черни пунктирани линии сервитут на канала между кв.
44 и кв. 46; кв. 46; подземна част на отводнителен канал, съгласно посочения
с черни пунктирани линии сервитут на канала между кв. 46 и кв. 7; УПИ
XI58 „за озеленяване и отводнителен канал“ в кв. 7; подземна част на
отводнителен канал, съгласно посочения с черни пунктирани линии сервитут
на канала между кв. 7 и кв. 3; УПИ V2,556,567 „озеленяване, отводнителен
канал и велоалея“ в кв. 3; подземна част на отводнителен канал, съгласно
посочения с черни пунктирани линии сервитут на канала между кв. 3 и кв. 4;
УПИ I 2,5 „озеленяване, отводнителен канал и велоалея“ в кв. 4; подземна
част на отводнителен канал, съгласно посочения с черни пунктирани линии
сервитут на канала между кв. 4 и кв. 15; и кв. 15 до заустването в Каналморе-езеро, по проекта за ПУП-ПРЗ на 27-ми м.р., гр. Варна, съгласно
приложение към настоящото решение.
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 12, предложението се приема.
Г-жа Банкова „за“ за протокола.
Следващото предложение.

Борислав ГУЦАНОВ
………………. /н.р./
Светлан ЗЛАТЕВ
След като няма други предложение, режим на гласуване, има
предложение конкретно направено. … А, главния архитект, не го видях,
съжалявам, г-н Бузев.
Виктор БУЗЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми госпожи и господа общински
съветници. Искам само да направя уточнение, че така разумно е от
професионална гледна точка, наистина колкото по-бързо може плана в
цялост така да бъде приет. В крайна сметка администрацията си позволи да
изпревари, да съкрати процедурата максимално, съгласно законовите
възможности, ползвайки инструмента на план-извадката. Идеята е, че 27-ми
м.р. е изключително гъсто населен, има за съжаление регистрирани през 2014
г. голямо количество незаконно строителство, нерегламентирани строежи,
нерегламентирани
пътища,
нерегламентирана
инфраструктура,
изключително тежка обстановка за проектиране. Аз лично смятам, че
проектантите, които спечелиха обществената поръчка, правят един
изключително качествен проект, който обаче трябва доста време, за да бъде
осмислен от гражданите и жителите на микрорайона. Всъщност за ползите,
които този план ще доведе. За съжаление станахме свидетели при
процедирането на този, на тази план-извадка, на един изключително засилен
и целенасочен отпор на този план, което лично в мен породи изключително
голямо объркване, тъй като в крайна сметка целта на проектирането е да бъде
изпълнено охранителния канал, както западния, така след малко ще четем и
за източния. Естествено за източния канал може би разбирането, няма да
правя някакви такива други, да коментирам жителите, но там хората нали
разбират за ползите от това нещо и има само 4 възражения. Докато в това,
което сега гласуваме се появиха 66 бланкови, повтарям бланкови
възражения. Просто с написано име и подпис, текста е един и същ на всички
тях. Ние си позволихме да редуцираме обхвата, за да може максимално да
изолираме. Примерно ако гражданин, който му обявим плана на целия
микрорайон в цялост, който живее на 500 - 600 метра от канала, също има
право да възразява, защото примерно не му харесва, че уличната регулация
застъпва незаконно изградения му курник, но има право на, има право да
обжалва. Всичко това може да натовари процедурата, в процедирането и да
забави реализирането на самото строителство. Именно поради тази причина,
ние си позволихме да ползваме този инструмент, за да можем да ограничим,
както каза и г-н Карбов, максимално да ограничим заинтересованите лица,
които могат да възразят. Аз съм сигурен, че ще се появят и след нашето
решение отново възражения, но това е нормално в една процедура, важното е
наистина техния брой да бъде максимално малък, за да може максимално
бързо да бъде придвижена напред процедурата, да влезе в сила план-

извадката и да се пристъпи към разрешение за строеж, което е всъщност
целта на администрацията и естествено реализиране на самото съоръжение.
Надяваме се има възможност това нещо да се случва още в рамките на тази
година и ние се стремим да изпълним тази мисия. Закъснял е като цяло, с г-н
Станев говорихме за историята на тези канали, направихме среща с жителите
на „Горица“ и „Горна Студена“, направихме разяснение. Аз поех
ангажимент, че лично ще проведа разговори със засегнати лица, тъй като
трасето на канала неминуемо нали засяга и поземлени имоти, както така
засяга за съжаление и сгради. За съжаление даже и част от сгради, които се
обитават. Няма да коментирам в момента законност, тъй като тя такава
липсва за засегнатите постройки. Ще ги нарека постройки, няма да ги
наричам сгради даже. Но това в крайна сметка администрацията е направила
щателно обследване на собствеността, която е засегната, подготвени сме с
всичката необходима документация за бързо приключване на цялата
процедура и преминаване към разрешение за строеж. Изключително много
ви благодаря за това, че съвсем отговорно така подкрепихте това
предложение, тъй като това е най-важното за живота на нашите съграждани и
здравето. От там нататък вече удобство, лукс и други теми, които неминуемо,
въвеждането в сила на целия план на 27-ми м.р. ще доведе до изграждането
на една жизнена среда, която в 21-ви век Европейска държава задължително
трябва да има. Затова подкрепям и предложението на г-н Гуцанов, че
наистина ние след това с бързи темпове трябва да продължаваме да
достигнем до крайния, до крайния етап на плана, окончателния проект на 27ми м.р., за да може от там пък нататък да ползваме всички инструменти за
финансиране, които могат да се ползват и по направление на Европа, по
направление на бюджет и т.н. Без план това не може да се случи, затова е
изключително важно и благодаря за активното участие в гласуването.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Д-р Станев, заповядайте.
Янко СТАНЕВ
Уважаеми г-н председател, колеги. Като цяло има три фактора, които
трябва да се разгледат за 27-ми подрайон, микрорайон или както се казва,
където има няколко наслагвания през годините и аз наистина смятам, че сега
е хубаво да пуснем това само тази извадка, защото ни трябва и според мен
нещо повече, трябва да се проведе веднага среща с обществеността и с
възможните три или девет човека, които ще обжалват, за да може да няма
обжалвали. Обръщам се към хората от „Аспарухово“, които видях сутринта,
май сега не ги виждам. Не може на всички събрания да има единно мнение,
че трябва да има, каналите трябва да се направят, то трябва да се направят,
колкото се може по-бързо, а едновременно с това да се пускат жалби. Но
всичко е въпрос на нарушена комуникация, затова аз смятам, че и тука така
трябва да ги изговаряме тези неща и на срещи с хората. Защото сега правим

тази план-извадка, защото когато обяснявахме големия план изведнъж
всички си представиха, как всичко ще се събори и всичко ще се махне. А то
всъщност не е така и аз съм твърдо съгласен, че трябва да се върви в тази
посока. Това, че 50, 60 или 70 год., според мен къде умишлено, къде по
инерция са оставени нещата да придобият един гротески вид, който коства
няколко човешки живота след това, въобще не е оправдание и за нас. Аз
подкрепям и плана-извадка, подкрепям и целия план. Няма проблем за гр.
Варна да реши всички съществуващи проблеми по този начин. Не говоря
само за този. Въпросът е хората да бъдат подготвени. Не може да стане от
днеска за утре, както сме правили често тука. Това нещо трябва да се
изговори един, два, три, четири, пет, десет пъти и там между тях хората да
разберат ползите и загубите и това не важи само за определена група хора, а
за всички хора. Самите ние също получаваме полезна информация. Смятам,
че наистина единствената причина днеска да гледаме плана-извадка е сега да
не казвам - страха ни, че като пуснем голямото и няма да можем да направим
каналите. Да, ама това е отговорност и на живущите и на „Моряшка“ и на
другото. Затова аз мисля, че просто всички обаче, които се занимават с
политика, трябва точно и ясно да вникват в този сериозен и обществен
проблем и да има тежка комуникация с гражданите. Според мен 50 % от
проблемите ни идват от липсата на достатъчно ефективна комуникация и то
повсеместна, не през медиите. Директно. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
И аз благодаря. Други мнения и съображения? Подлагам на гласуване
първо предложението на г-н Гуцанов, на следващо заседание да се гледа
целия план, който е приет на ЕСУТ. Режим на гласуване по отношение
предложението на г-н Гуцанов.

238-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна реши на следващото заседание да разгледа и одобри цялостен проект
на ПУП-ПРЗ на 27-ми м.р на град Варна и ПУП-ПРЗ на 28-ми м.р., при
спазване на разпоредбите на ЗУТ.

Резултати от гласуването: за – 33; против – 3; въздържали се – 9;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Сега подлагаме на гласуване предложението на председателя на
комисията по отношение на приемане на план-извадката. …. А, гласувано ли
е? Извинявам се, аз отсъствах. Извинявам се.
Димитър КАРБОВ
Ние гласувахме и продължаваме с …
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте.

Димитър КАРБОВ
Така, по точка втора следващия проект за решение, с който искам да Ви
запозная се касае за източния канал:

239-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във

връзка с чл. 112, ал. 2, т. 12, чл. 133, ал. 1 и ал. 3 от Закон за устройство на
територията, писмо с вх. № АУ066551ВН-006ВН/03.02.2016 г. от Регионална
инспекция по околната среда и водите – Варна, Протокол № 10/09.03.2016 г.
на Експертен съвет по устройство на територията – Община Варна и по
доклад на кмета на Община Варна с рег. № АУ066551ВН-009ВН/05.04.2016
г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – план
за регулация – план-извадка в обхват на ул. „Моряшка“, южно от
кръстовището с ул. „Лайош Кошут“, по проекта за ПУП-ПРЗ на 28-ми м.р.
и част от 29 м.р., гр. Варна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата за мнения и съображения. Не виждам. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.
Димитър КАРБОВ
Продължаваме с точка три:

240-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.

124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б от Закон за устройство на територията и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД15028884ВН007ВН/08.04.2016 г., Общински съвет – Варна разрешава изработването на
проект за ПУП-ПРЗ за „Разширение на гробищен парк „Запад“ в
землището на с. „Тополи“, гр. Варна“ и одобрява техническото задание за
проектиране, в което са определени обхватът, целите и задачите на проекта,
както и видът на подробния устройствен план и начинът на урегулиране на
поземлените имоти.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата за мнения и съображения. Не виждам. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Димитър КАРБОВ
По четвърта точка:

241-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл.

124а, ал. 2, ал. 5 и ал. 7, чл. 12, ал.2, чл. 16, ал. 1, чл. 103, ал. 6, задание по чл.
125 от Закон за устройство на територията и по доклад на кмета на Община
Варна с рег. № АУ201470ПР-019ВН/14.04.2016 г., Общински съвет – Варна
одобрява Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване
за УПИ IV-19, УПИ V-24, УПИ VI-7, УПИ VII-25, УПИ X-26, УПИ LX-20 и
УПИ LXII-26 – „за инж. инфр.“, кв. 207 и улична регулация от о.т. 1590 до
о.т. 1593 през о.т. 1613 и о.т. 1614, м. „Коджа тепе“, гр. Варна.
Или „Голям хълм“ на български.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 8, предложението се приема.
Димитър КАРБОВ
Така, продължаваме с пета последна точка:

242-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129 ал. 1, чл. 12,

ал.2, чл. 16, ал. 1, чл. 124а, ал. 2, ал. 5 и ал. 7, задание по чл. 125 от Закон за
устройство на територията и по доклад на кмета на Община Варна с рег. №
АУ059278ПР-002ВН/14.04.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за кв. 1,
кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 7 и кв. 8, част от устройствена зона ЖМ (м.
Дели Сава и м. Саръ Баир), гр. Варна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Мнения и съображения? Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.
Преминаваме към точка девета от дневния ред.

IX.
По точка девета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Финанси и бюджет“ относно:
(1) – изменение на решение № 828-4, т. XX от Протокол № 15 от
20.02.2013 г. на Общински съвет – Варна.
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Иванов, заповядайте.
Станислав ИВАНОВ
Благодаря, г-н председател. Колеги:
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

243-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17,

ал. 1 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39, т. 2 и чл. 43, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от
Кмета на община Варна с рег. № №РД12004711ВН-609ВН/24.03.2016 г.,
Общински съвет – Варна изменя свое решение № 828-4, т. XX от Протокол
№ 15 от 20.02.2013 г., в точката, касаеща срока на погасяване, в следния
смисъл:
„Срок на погасяване – до 33 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на
части, без такса за предсрочно погасяване.“.
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.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Иванов. Мнения и съображения, колеги? Не виждам.
Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 9, предложението се приема.
Преминаваме към точка десета от дневния ред.

X.
По точка десета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно:
(1) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в
проект „Регионално и транспортно развитие в Дунавско-черноморския
регион за превръщането му в транснационален мултипристанищен портал“,
по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020.
(2) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна като
проект „Варна Европейска младежка столица - Черноморски младежки
център по предприемачество” по програма Интеррег „Балкани Средиземно
Море“.
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте, г-н Георгиев.
Николай ГЕОРГИЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми съграждани.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

244-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12, т. 23 и чл. 59-61 от

Закона за местното самоуправление и местната администрация и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД16009500ВН/18.04.2016
г., Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна да участва като
партньор в проект „Регионално и транспортно развитие в Дунавскочерноморския регион за превръщането му в транснационален
мултипристанищен портал“, с акроним DBS Gateway region, по Програма за
транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.
1. Общински съвет – Варна дава съгласие, след одобрение на
проектното предложение и подписване на договор за безвъзмездна
финансова помощ, за финансирането на проект „Регионално и транспортно
развитие в Дунавско-черноморския регион за превръщането му в
транснационален мултипристанищен портал“, с акроним DBS Gateway
region, по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020,
община Варна да осигури средства от Общинския бюджет за покриване на
допустимите разходи, преди те да бъдат възстановени от Програма за
транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.
2. Общински съвет – Варна одобрява текста на проекта за
Споразумение за партньорство по проект „Регионално и транспортно
развитие в Дунавско-черноморския регион за превръщането му в
транснационален мултипристанищен портал“, с акроним DBS Gateway

region, по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020
/приложен към настоящото решение/.
3. В изпълнение на т. 2 от Решението, Общински съвет – Варна
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за
партньорство по проект „Регионално и транспортно развитие в Дунавскочерноморския регион за превръщането му в транснационален
мултипристанищен портал“, с акроним DBS Gateway region, по Програма за
транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска
предварително изпълнение на горното решение, поради защита на важни
обществени интереси, а именно – кратките срокове за кандидатстване по
проекта.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 8, предложението се приема.
Николай ГЕОРГИЕВ

245-10. 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
кмета на община Варна с рег. № РД16009499ВН/18.04.2016г., Общински
съвет – Варна дава съгласие община Варна да кандидатства с проект “Варна
Европейска младежка столица - Черноморски младежки център по
предприемачество”, по програма Интеррег „Балкани Средиземно Море“ по
Приоритетна ос 1 „Предприемачество и иновации“, тема 3. „Международна
мрежа на менторите за предприемачи, обучителни програми за растеж и
заетост“.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска
предварително изпълнение на горното решение, поради защита на важни
обществени интереси, а именно – кратките срокове за кандидатстване по
проекта.
Тодор БАЛАБАНОВ
И аз благодаря, г-н Георгиев. Мнения и съображения? Не виждам.
Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Николай ГЕОРГИЕВ
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към точка единадесета от дневния ред.

XI.
По точка единадесета 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 писмени предложения, колеги. Мнения, съображения
и предложения по тази точка от дневния ред? Г-н Гуцанов, заповядайте. Не
мога да хвана реда, по който искате изказванията - дали през една точка, дали
през две.
Борислав ГУЦАНОВ
Не сте математик.
Тодор БАЛАБАНОВ
А бе математик съм ама …
Борислав ГУЦАНОВ
………….. /н.р./ общинския съвет, относно общинската икономика и да
бъдат разгледани резултатите на всяко едно от дружествата.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, няма по-подходящо време за това от момента на
разглеждане на годишните финансови отчети, например. Нали когато ще
имаме и конкретни данни, числа по отношение на търговските дружества,
така че напълно споделям.
Борислав ГУЦАНОВ
Значи аз казвам да бъде специализирана сесия, да се гледат
резултатите, а не само …
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, няма пречка да направим сесия и за разглеждане и на отчетите и в
общ план в този контекст …
Борислав ГУЦАНОВ
Но сесия само за общинската икономика.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, благодаря Ви. Няма други предложения по тази точка.
Преминавам към точка дванадесет от дневния ред.

XII.
По точка дванадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Създаване на постоянни, временни и специализирани
комисии към Общински съвет – Варна, избор на председатели на комисии и
утвърждаване на съставите им.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Има постъпило предложение, а по-скоро заявление извинявам се, от г-н
Неджиб Неджибов, с което би искал да бъде освободен от състава на ПК
„Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на
територията на общината и населените места”. Имате ли мнения и
съображения по заявлението на колегата? Не виждам.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

246-12. 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 „Архитектура,
строителство, устройство, организация и развитие на територията на
общината и населените места” общинския съветник Неджиб Ремзиев
Неджибов.
Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Следващото заявление е постъпило от Бонка Банкова, която би искала
да бъде освободена от състава на ПК „Култура и духовно развитие“, като –
да, има и друго заявление, но то следва отделно да бъде подложено на
гласуване. Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.

247-12. 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 „Култура и духовно
развитие“ общинския съветник Бонка Величкова Банкова.

Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 9, предложението се приема.
Отново по заявление от Бонка Банкова – заявява, че иска да бъде
избрана за член на ПК „Обществен ред и сигурност“. Мнения и
съображения? Не виждам. Режим на гласуване.

248-12. 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 общинския съветник Бонка Величкова
Банкова да бъде член на ПК “Обществен ред и сигурност”.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.
Постъпило е заявление от общинския съветник Пейчо Бюлбюлев, с
което би искал да бъде освободен от ПК „Благоустройство и комунални
дейности“. Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.

249-12. 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“ общинския съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 10, предложението се приема.
Постъпило е заявление от колегата Антон Апостолов Христов, който
заявява желание да бъде включен в състава на следните постоянни комисии:
„Туризъм, търговия и рекламна дейност“, „Архитектура“ и комисия „Наука и
образование“. Предлагам да го гласуваме анблок това решение. Има ли
мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.

250-12. 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 общинския съветник Антон Христов
Апостолов да бъде член на ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейности”,
ПК „Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на
територията на общината и населените места” и ПК „Наука и образование“.

Резултати от гласуването: за – 40; против – 1; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.
Други заявления колеги, по отношение на комисиите? Г-н Калевски,
заповядайте.
Калин КАЛЕВСКИ
Бих желал …….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Калин Калевски изявява желание да бъде освободен от състава на
комисия „Обществен ред и сигурност“. Мнения и съображения, колеги? Не
виждам, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
…………. Така ли? … На коя точка? .. Аха, ами добре. Предложете - ще го
подложа на гласуване. Трябва да уважа желанието Ви.

251-12. 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“ общинския съветник Калин Светославов Калевски.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 11, предложението се приема.
Други предложения колеги, отново? Както и колегата Христо Боев в
началото на заседанието отбеляза по отношение на една от комисиите,
отново апелирам, Наблюдателна комисия, комисия Конфликт на интереси и
Правна комисия продължават да бъдат свободни, никой не е заявил желание
да участва в работата им, както и по отношение на комисията по
Приватизация, за която колегата Липчев също отбеляза. Там е необходимо 18
общински съветника е необходимо да бъдат включени, като за момента
желание са заявили девет ми подсказват. И за да не ме питате на другата
сесия …. Не, питахте ме защо няма сформирана комисия нали и затова
отговарям. И няма как да накарам някой … Да. … Ами, явно не мога да ви
накарам на сила. Нямам, както казва колегата, свинските опашки не си ги
нося. ……. Ще подадете заявления - да, благодаря за което. Ще ви помоля и
към Наблюдателна комисия и към Конфликт на интереси да подадете. Това
са комисиите, те са специални комисии по силата на закона и няма пречка да
участвате в тях. Това не ограничава броя на останалите постоянни комисии.
… Не, не, Правната не. Става въпрос за Приватизация, Наблюдателна и
Конфликт на интереси. Тя е извън тези три постоянни комисии, в които всеки
един от нас членува. …. Заповядайте госпожо, ама в точка … В момента сме
в точка „Комисии“ все още. Заповядайте.

………………… /гражданка/
Имаше предложение за специализирана временна комисия, относно
проектите, защото те са няколко на 17-ти м.р., да бъдат запознати
общинските съветници относно това какво се случва.
Тодор БАЛАБАНОВ
Тази, тази точка .. Само, да … Разбира се ще я разгледаме, но това са
комисиите, които са включени в правилника ни. Сега коментираме тях, тази
комисия е специализирана, временна и не е включена в правилника.
………………… /гражданка/
В точка „Разни“ ще я коментираме?
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, в точка „Дискусия с гражданите“, следващата точка, която е.
………………… /гражданка/
Благодаря, благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да. За следващото заседание отново апелирам за заявление за участие в
тези комисии и тъй като са важни и те следва да …. Кирил Георгиев, след
което д-р Липчев. Само, ще Ви дам възможност, нека колегата.
Петър ЛИЧЕВ
Да, разбира се.
Тодор БАЛАБАНОВ
Вие сте от една група, трябва да се изчаквате. ….. Само на микрофон
ще помоля да излезете, за протокола.
Кирил ГЕОРГИЕВ
Понеже говорим за комисии, комисията по Приватизация, аз заявявам
моето желание - Кирил Георгиев, говорили сме с Светлан Златев, Антоан
Влаев и Григор Григоров. Т.е. предложението ми е такова. Четирима.
Тодор БАЛАБАНОВ
Изразявате воля и от името на независим общински съветник
Кирил ГЕОРГИЕВ
От името на четиримата. Да.

Тодор БАЛАБАНОВ
Почнах да се обърквам. Благодаря. Молбата ми е само да подадете
писмени заявления, на следващото заседание на Общински съвет ще
разгледаме всичко постъпило. …. Знам, че по тази точка няма …
Петър ЛИПЧЕВ
Имам ли думата?
Тодор БАЛАБАНОВ
А, д-р Липчев, извинявам се. Да, имате думата.
Петър ЛИПЧЕВ
Ставаше въпрос, имах два аспекта на моето изказване. Нали Вие ще
направите конфликта …
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз се изказах по отношение на единия.
Петър ЛИПЧЕВ
Да. Втория аспект беше, че на комисия по Приватизация от миналия
мандат има решение, което можете и Вие да изчетете, то да влезе в сила и
Община Варна да си получи парите, а хората имотите. И аз вече за себе си
нямам обяснение защо това не се случва шест или осем месеца вече.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Липчев …
Петър ЛИПЧЕВ
Не ми отговаряйте в момента, запазете отговора си и нека това да
прерасне в действие. И се надявам, ако не на тази сесия, на другата да го
изчетете и да го решим това нещо.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, не напротив, тъй като, тъй като не, не, не. Останах с впечатление,
че е реторичен въпроса. На другата сесия, аз Ви приканвам да го предложите
да бъде включена като точка в дневния ред, предложенията на комисия по
Приватизация, на която даже сте бил член.
Петър ЛИПЧЕВ
Добре, значи правя такова предложение сега ли да го направя или на
другата сесия?
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, на следващата сесия, когато гледаме дневния ред.

Петър ЛИПЧЕВ
Добре.
Тодор БАЛАБАНОВ
Както е процедурата.
Петър ЛИПЧЕВ
А бе г-н председател, просто включете го, Вие сте председател за това.
Защо аз да правя предложение? Ще Ви направя писмено предложение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Значи аз не съм председател, за да включвам точки в дневния ред.
Петър ЛИПЧЕВ
Напротив.
Тодор БАЛАБАНОВ
Напротив, това е Ваша работа.
Петър ЛИПЧЕВ
Вие го правите на Председателски съвет. … Добре, г-н председател. Да.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря.
Петър ЛИПЧЕВ
А Ваша работа е да го правите и да следите, за това нещо това да си
върви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз да го изготвя и да го предложа на Вашето …
Петър ЛИПЧЕВ
Аз и сега можех да го направя и на днескашната сесия, ако бяхме … Аз
мислех, че ще го изчетете това нещо, защото водихме този разговор.
Тодор БАЛАБАНОВ
Всеки един от Вас има предварително целия дневен ред изпратен на
имейла, нали. Една седмица по-рано.

също.

Петър ЛИПЧЕВ
Г-н председател, констатирам го като пропуск от моя и от Ваша страна,

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря за констатацията д-р Липчев и за тази от моя страна. Има ли
други мнения и съображения по точката за комисиите. Няма.
Преминаваме към точка тринадесета се от дневния ред.

XIII.
По точка тринадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Уважаеми граждани, имате възможност да поискате думата. Дамата
беше първа, още от предходната точка. Ще дам възможност на всички, само
……
………………………. /гражданка/
Отново за предложението за временна специализирана комисия по
повод многото планове, проекти на 17-ти м.р., който няма незаконни
кукушкарници, има зелени площи и е разделен на 12 заповеди за удобство на
Главният архитект на Община Варна за да мине това без да се уведомят
заинтересованите лица, които са гражданите на този микрорайон. Ние
нямаме възможността, като „Аспарухово“ да възразяваме, независимо дали
имаме курници или апартаменти купени по законния ред.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз не съм убеден, че нямате право да възразявате по отношение на тези
план – извадки.
………………………. /гражданка/
Къде да възразя, след като ние …
Тодор БАЛАБАНОВ
По законовия ред.
………………………. /гражданка/
….. сме изключени от кръга на заинтересованите лица, според Община
Варна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Законът Ви определя дали сте заинтересовани лица или не. Нито
Община Варна, нито Общински съвет би могъл да кажи дали сте
заинтересовани лица или не.
………………………. /гражданка/
Чудесно. А защо тогава не сме уведомени за този, за тази промяна на
ПУП-а?

Тодор БАЛАБАНОВ
Няма как да Ви отговаря на този въпрос.
………………………. /гражданка/
…. на подробния устройствен план? … Ами ето.
Тодор БАЛАБАНОВ
Съжалявам, няма как …..
………………………. /гражданка/
Хубаво е да се запознайте и Вие.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ето г-н Бузев е тук. Ще му предоставя възможността да Ви отговори,
тъй като не съм правил процедурата по изготвяне на ПУП-а. Заповядайте, г-н
Бузев.
Виктор БУЗЕВ
За същата тази процедура. По аналогични причини или да кажем в друг
контекст, както каза госпожата, администрацията реши да процедира
подробния устройствен план - план за регулация. Поддържам да се знае, че е
за регулация, а не за застрояване, на 17-ти м.р. Да пристъпим към
инструмента - комплексен проект КПИ за инвестиционна инициатива отново
във връзка със срокове, които са по програма, тъй като проекта беше с евро
финансиране и отново се гонеха срокове. Това което … Не упреквам никой в
залата, но естествено така се беше случило, точно след изборите, докато се
сформира Общински съвет, комисии и т.н. Предпочетохме да го направим по
този начин. Това е одобряване на градоустройствена част и на инвестиционен
проект едновременно. За това се нарича комплексен проект. Рискът при този
проект за администрацията е, че ако една част от проекта се жали, нали той
съвкупно отпада. В случая аз лично поех ангажимент, тъй като с дамите съм
се срещал още преди одобряването му от администрацията и поех личен
ангажимент, тъй като по стечение на обстоятелствата познавам лично
адвокат, който се занимаваше с инициативния комитет, който е част от него,
че в момента в който бъде подписан от страна на администрацията те ще
бъдат информирани. Такова съобщение, имам си го на телефона, мога да го
покажа на всички, мисля че получи на 23-ти декември .. Сега да не кажа
точната дата. След което, доколкото знам процедурата така или иначе е
такована в Административен съд - Варна от г-жа Казакова и в момента е във
Върховен административен съд, доколкото знам. Така или иначе, към този
момент, няма влязъл в сила комплексен проект, тъй като процедурата е …..
Тодор БАЛАБАНОВ
Обжалвана.

Виктор БУЗЕВ
… от г-жа Казакова. Така че, каквото и да говорим днес, това още не е
факт. .. Да, издал съм разрешение за строеж, то е задължително в датата на
обявяване. Значи частта градоустройство със заповедта и разрешението за
строеж трябва да са с една и съща дата, затова е комплексен проект. Но ние
не можем да започнем реализацията му, тъй като има процедура и те го
знаят.
Тодор БАЛАБАНОВ
Още повече, доколкото си спомням, възможността за кандидатстване за
финансиране също бе изпусната. .. Не изпусната, просто бе взето решение да
не се кандидатства по отношение на …..
Виктор БУЗЕВ
Ами ние към момента нямаме готовност да кандидатстваме.
………………………. /гражданка/
Тогава г-н кмета да си отмени допускането на промяната за регулация.
Виктор БУЗЕВ
Ма то не е влязло в сила още.
Тодор БАЛАБАНОВ
Няма влизал в сила акт, който да бъде отменен. Във фазата на
обжалването знаете, че нямам как да бъде отменен акт.
………………………. /гражданка/
Ние не сме обжалвали това.
Виктор БУЗЕВ
А какво обжалвате?
Иванка КАЗАКОВА
Извинете, понеже цитирате моето име. Понеже наистина аз, като
домоуправител … Извинявайте, не ми дадохте думата. Може ли да я взема?
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, да. Вие си я взехте. Заповядайте.
Иванка КАЗАКОВА
Благодаря. Извинявам се. Понеже става въпрос за едно
административно дело. Не сме жалили, както каза …. Не, не сме. Вие даже не
сте разбрали. Не сме жалили дванайсетите заповеди за ПУП, защото нямаше
такива. Ние заведохме дело за прекратяване на процедурата по издаване на
заповеди. Въз основа на чл. 250 от АПК, юристите знаят нали какво е това.

Това е прекратяване на самата процедура и връщане на обществено
обсъждане. Всъщност междувременно докато делото течеше, то вече
приключи, ние получихме документацията през съда за този проект и се
оказа, че той няма нищо общо със заглавието си, което е на сайта на
общината, като част от интегрирания градски план за възстановяване и
развитие на гр. Варна. Където няма намеса, където не е строителство. Аз ви
и казах сутринта, просто едно и също заглавие на два различни проекта. В
момента с тези издадени заповеди на 23-ти декември, 12 на брой, и
разрешение за строеж от 27-ми декември, което касае 11 подобекта за един
цял квартал, разрешението за строеж г-н Бузев, е влязло в сила. Т.е. ние, като
част от един цял квартал не сме уведомени дори, че имаме някакви
интервенции в нашите имоти, но понеже знаете, че разрешението за строеж
по чл. 216 може само да се обжалва, то самостоятелно не може да се обжалва,
понеже е част от комплексна инициатива. Тя се обжалва съвместно. И
понеже през цялото време говорим, че наистина има проблем и че този
проблем може да бъде разрешен. Аз предлагам наистина да създадем с общи
усилия най-накрая една комисия. Ето ги ПУП-вете. Ще видите, че има
преотреждания на имоти. Ще видите, че има отпадане на части от
озеленяването са трансформирани в други имоти. Много други неща в самия
комплексен доклад, 76 стр., който оценява бъдещето строителство са
написани много строителни дейности, които съвсем не са благоустройство.
Значи там има нови канализационни отклонения, нови водопроводни
отклонение, нови електрокабели. Това са наистина строителни дейности и са
описани като трета категория строеж. Искам да ви стане ясно, че ние просто
не се заяждаме. Искаме да решим с общи усилия, защото можем. Даже г-н
Бузев да участва ако иска, ще бъде така добре дошъл предполагам, защото е
крайно време, вече не знам колко месеца се опитваме да стигнем до едно
разбирателство, ама трябва да има два страни. Не може единият да си говори
с огледалото, а другият да не в залата. Така че ви предлагаме да направим
една такава комисия, където да участваме всички, да видим проблемите, да
видим ... Имат решение, в интерес на истината имат решение, но само ако
има диалог. С монолог няма стане. Монологът ще доведе до нови дела, които
ще спрат проекта може би за години. Никой не иска това, защото новите дела
вече са срещу самите заповеди, които се реални. Там вече има процедура за
обжалване. Това което разбрахте ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Обжалвали ли сте ги? Само, извинявам се. Обжалвали ли сте ги?
Иванка КАЗАКОВА
Не, не сме. Затова още сме тук, затова ви молим днеска на тази сесия да
вземете решение сега. Няма как да обжалваме нещо, което не е обявено. Този
проект общината си го обяви сама на себе си. Не знам дали знаете, че на
„Чайка“, на един цял квартал, мина през държавен вестник. Тука дори на
сайта на общината няма изкарани заповеди дванадесет. Има само една

страничка, действително има издадени еди-кои си заповеди, но самите
заповеди никъде не са качени, не са обявени, не са съобщени, нито по АПК,
нито в държавен вестник, нито със съобщение, нито с нищо. Залепят ни се на
входовете едни съобщения, че няма строителство, но това е проекта от 2014
г., където наистина няма строителство. Ние от делото успяхме само това да
направим, да получим истинската документация и твърдим, че там има едно
и също наименование. Използван е същият стария проект без да се процедира
по нормалния път. Няма дори задание по чл. 125. Преди малко за
„Аспарухово“ ви го изчетоха на всяка една точна, която гласувахте. Първото,
което е на обществено обсъждане е заданието. Нямаме виза, нямаме чертежи,
а имаме разрешение за строеж. Наистина е така, повярвайте. Така че ви
предлагам да гласувате най-накрая да се случи тази комисия.
Тодор БАЛАБАНОВ
Нека само да дам думата на арх. Бузев, тъй като виждам, че има ….
Виктор БУЗЕВ
Аз пак да се върна малко, че нали говорим за комплексен проект – виза,
визата е извадка от влязло в сила градоустройство. Няма още влязло в сила
градоустройство и няма как да има. То за това е комплексен, за да няма виза.
Няма как да има виза. Аз искам наистина да има една такава комисия, може
би да не занимаваме господата общински съветници. И аз няколкото срещи
апелирам освен инж. Казакова, която наистина за щастие е с техническо
образование, да има и още колеги. Аз не искам да деля нещата на ние и вие,
ама явно за това става въпрос. Ние лъжем, те са прави. Затова искам тези
правите да поканят още специалисти. Няма да назовавам имена, няма нищо.
Просто да седнем, хора на които те вярват. Да седнем заедно, да разчетем
цялата документация. Аз искам да присъствам там само в лицето на това да
няма грешка в превода.
………………………. /гражданка/
Ето тука г-н Бузев на това нещо, което е вашия нов …
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате ли възможност ….
………………………. /гражданка/
Само една секунда. Искам да кажа нещо, което е изключително важно.
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте.
………………………. /гражданка/
Детска площадка, която не отговаря вече на европейските изисквания в
трилъчката ….

Тодор БАЛАБАНОВ
Ама сега влизаме в конкретиката. Момент, нека да се върнем на
комисията ….
………………………. /гражданка/
Не, много държа да ви го кажа. Е отредена за жилищно строителство.
Това е градинка с детска площадка и с този план се узаконява. Узаконяват се
незаконни строежи, узаконява се строителство в зелени площи. Всичко това
нещо се узаконява с този подробен устройствен план …..
Тодор БАЛАБАНОВ
Нали това искате да решим, като съставим комисията. Това искате да
гледаме, като направим комисията. Или аз не мога да разбера?
………………………. /гражданка/
Искам, да и иска да знаете, какво всъщност се прави с това нещо.
Тодор БАЛАБАНОВ
Добре, нали идеята е да съставим тази комисия, на която да се
разгледат всеки един от тези единични случай в планът. Нали това помолихте
в началото?
………………………. /гражданка/
Да и г-н Бузев знае, че с SMS не се уведомява никой.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз Ви питах - имате ли възможност да поканите експерти, които да
участват в тази комисия, от вас определени. Ние много лесно можем да ги
определим, идеята е вие да ги определите тези експерти. Да дойдат, да
участват и да изразят компетентно мнение, каквото предложи г-н Бузев. Той
каза, че само ще бъде слушател. Смятам, че така най-лесно ще излезем от
целия спор.
………………………. /гражданка/
Да, няма проблем.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате готовност да ги предложите? Предложете ни ги с …
………………………. /гражданка/
Не, в момента нямам готовност с имена да ви предложа.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, не, не. Не, разбира се. Утре ми предложете писмено двама, трима ..
Какви експерти са необходими?

Виктор БУЗЕВ
Ами аз мисля, че трябва да има експерт примерно инженер - геодезист,
нека да има архитект, нека да има юрист ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Юрист, архитект, инженер - геодезист.
Виктор БУЗЕВ
Ами това са хората, които са произвели планът, така че ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате ли такава възможност да предложите? Архитект, юрист и
инженер - геодезист? Моля, предложете ми ги утре. Още утре ще
сформираме комисия в състав от колеги общински съветници, които изразят
желание да се включат, колеги от администрацията и вашите експерти, които
предлагате. Така удовлетворява ли предложението, което направих?
………………………. /гражданка/
Да, благодаря.
Станислав ИВАНОВ
Г-н Председател, моля само едно уточнение. Нека да не влизат колеги
общински съветници, поне при първоначалната среща, защото в крайна
сметка ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз казах, ако изразят желание, колеги. Аз на сила не мога да накарам
никой. Аз лично изразявам желание, ще се включа.
………………………. /гражданка/
Аз много държа да има общински съветници
Станислав ИВАНОВ
… просто, защото ще изпаднем в ситуация, къде трябва да вземаме
страна, която не е в случая за нас компетентен орган.
Тодор БАЛАБАНОВ
Идеята е да се запознаем, не да вземем крайно решение.
………………………. /гражданка/
Господа, вие току що гласувахте промяна в подробния устройствен
план на „Аспарухово“. Защо не искате да се запознаете с планът на 17-ти м.р.
на „Левски“. Нима „Левски“ не във Варна?

Тодор БАЛАБАНОВ
Госпожо, „Левски“ е във Варна. Затова аз казах, които колеги изразят
желание ще се включат. Аз лично ще се включа в комисията.
………………………. /гражданка/
Ние искаме да запознаем общински съвет и конкретно общински
съветници, с това как се заобикаля общинския съвет …..
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, за това аз ще се включа в комисията.
………………………. /гражданка/
…….и гражданството във Варна. Кого да запознаеме, г-н Бузев е
запознат. Той го е направил.
Тодор БАЛАБАНОВ
Вие чухте ли ме какво казах току що?
………………………. /гражданка/
Слушам ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колегата си изрази личното мнение. Има това право, както и Вие си
изразявате Вашето право нали на изказване. Аз казах, че ще има колеги 100
%, които ще изразят желание и ще се включат в комисията.
………………………. /гражданка/
Много се надяваме да има такива.
Тодор БАЛАБАНОВ
Кое по-точно не ви харесва? Ето го колегата Григоров изрази, аз
изразих желание, колегата Григоров изрази желание. … Предполагам, че ще
има още. Дайте експертите. Съответно ……
Кадрия МЕХМЕД
Може ли и ние да се изкажем?
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбира се, че можете. Заповядайте. Казах, че ще дам думата на всеки
един от вас.
………………………. /гражданин/
Уморихме се, много дълго продължи съвещанието, но ще бъда кратък.

Тодор БАЛАБАНОВ
Малко минете напред само към микрофона.
………………………. /гражданин/
Малко по-високо ще говоря, предполагам че ще се чува. Точно преди
осем месеца, ползвайки правото си по закон за достъп до информация,
направихме до кмета искане да ни се предостави стойността на ремонта на
„Двореца на културата и спорта“. Какво ни коства на нас данъкоплатците?
Копие от актовете, с които е усвоена тази сума и евентуално фактурите за
закупените машини и съоръжения. Беше ни отказано категорично, арогантно,
няма да ви се даде такава информация от секретаря на общината Момчева.
Занимавахме националният омбуцман, като прикрепихме шест решения на
Върховен административен съд по други такива случаи, самоволията в
общината, в които пише Община Варна многократно си превишава правата,
издигайки се над закона. Длъжна е даде необходимата информация.
Омбуцманът изпрати до нас и ни осведоми, че е осведомен общинския съвет
в лицето на г-н Балабанов, областния управител и кмета. Да направят
проверка, да отговорят на омбуцманът чрез нас. Това не става. Срещнахме с
г-н Балабанов преди четири месеца. Обеща, че ще се изпълни закона, че ще
съдейства, че … И така. Няма никакво решение. При идването на омбуцмана
преди два месеца по други въпроси го помолихме - срещна се с кмета, какво
става с исканото от Сдружение за граждани информацията. Само след две
седмици казва, ето вестника, всичко тука сме подредили, ще имате
информацията в сайта на общината. Ето осем седмици никакъв резултат.
Освен това омбуцмана открива, че вашите предшественици в четиринадесета
година са задължили администрацията да даде подробно в публичното
пространство, чрез сайта за движението на средствата на така проблемната
Спортна зала. И това не помага. По телевизията поне аз гледах, тук се
повдига от вас в едно от съвещанията предните, също този въпрос. И г-н
Карабов и други се изказваха точно. Та нема всички ние сме безсилни да
заставиме общината да си свърши работата и да даде исканата от нас
информация. И в тази връзка искам да ви кажа, че да не ви заблуждават,
средствата бяха осигурени. Щото друг път да кажем не са разплатени.
Разплатено е всичко с подизпълнителите. Работата е свършена преди шест
месеца. Всичкото става, защото ние искаме актовете, с които да направим
съпоставка. Количествата са там. Актовете ще покажат и ние първо вас ще
осведомим да видите, каква .. Докъде е стигнала корупцията в Община
Варна. На някои от общинските представители тука съветници, сме
представили да видите как самоволно се правят документи с невярно
съдържание и се усвояват стотици милиони лева. Осем пъти се задига
стойността. На други пера по пет, по шест пъти. Искаме да ви представим на
вас, че корупцията във Варна, като хора занимаващи се в тази сфера и
повечето от корупцията е в пътища, ремонти, ново строителство, това където
ние сме работили цял живот и отчитали, и свеждаме тревогата до вас. Ще
поискаме непосредствено, чакаме отговора – ако този най-висшия орган,

какъвто сте вие за управлението на Варна, не реши въпроса, ние публично ще
представим въпроса на Министър председателя. Той постоянно заявява и не
слиза от темата обществените поръчки и корупцията. Дайте сигналите и ще
питаме, кой от какво и защо крие. Искаме съдействието ви не и само за това.
Ще поискаме същите данни за така наречените значими обществени поръчки,
завършени и петнадесета година, през които не могат да направят
далаверите, които сега в момента - преправят се актове. Имаме сведения,
знаем, работим и ще ви покажем, че не всичко може да се скрие. Всичко е
свързано с работна ръка, със списъчни състави, с кубици. Ще замерим, ще
видим и т.н. Просто трябва да се спре. Търсиме съдействие от вас да ни се
дадат исканите от нас данни по закон и второто, за вторите искания, като ви
убеждаваме, че в някои от поръчките 50 % от средствата са откраднати. Не
може повече така да се граби и Варна, не се заблуждавайте, че с
обновяването на 20, 30 млн. от фондовете сега, че се прави нещо значимо
обществено.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мога ли само нещо да кажа?
………………………. /гражданин/
Вижте, Варна не е имала кредит откакто е град, от освобождението от
турско. Проверете да видите. Ние имаме 80 млн., сложете ги да видим в
площадите, в това, да видите къде е. Ето сега продават и общинските имоти,
като че ли ще закриваме Варна. Продадоха се толкова знакови и общински
имоти, които ще трябват за нуждите на общината. Една община е община,
когато е имотна, когато е богата. Това е принцип на всички основи, а ние
разпродаваме и накрая ще си заминем и ще оставим на поколенията какво,
сами виждате. Молбата ми е такава - да ни съдействате, да ни се даде час поскоро исканата от нас информация и второ, за два обекта ще поискаме след
това на следващата сесия ще ви осведомим, искаме в уречения срок да
получим информацията. И понеже са кратки, по седем, осем пера, ще
осведомим първо вас документално, след това обществото. Ето за това
искаме да ни съдействате.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря за изказването. Само ще ви кажа, че доколкото ми е
известно, по този случай, който казахте преди малко и по някои от
останалите, които споменахте, е сезирана Прокуратурата и там се извършва
проверка понастоящем. Предадена е документацията. Вероятно по тази
причина, докато не приключи проверката …..
………………………. /гражданин/
Само за Прокуратурата във Варна не ми говорите, ние искаме …

Тодор БАЛАБАНОВ
… не Ви е предоставена. След като приключи проверката …. Моля Ви,
аз Ви изслушах … Аз Ви изслушах …
………………………. /гражданин/
… като направим достояния… Колкото до Прокуратурата, до Чавдаров
…
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо.
Кадрия МЕХМЕД
Благодаря Ви. Моето си е написано, така че няма много да ви …
Тодор БАЛАБАНОВ
Ако искате го дайте и писмено, мога да го …
Кадрия МЕХМЕД
Не, ще го прочета. Искам ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте.
Кадрия МЕХМЕД
… днес по надлежния ред сме си изчакали реда …
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, за което.
Кадрия МЕХМЕД
Да. Инж. Кадрия Мехмед, говорител съм на Отворения обществен
съвет на протестиращите. Уважаеми представители на гражданите, поне
които имахте достойнството да останете до край, за което ви благодаря.
Искаме в тази последна точка на дневният ред да ви обърнем внимание и поконкретно на кмета на Община Варна. Много кратко ще мина по темите. Към
днешна дата има сериозни заявки и то от най-високо равнище за борба с
корупцията. Това е обществено известно. Искам да припомня, че е налице
корупция и при бездействие. В резултат, на което се облагодетелстват
определени икономически субекти. Застрояването на Черноморското
крайбрежие и парковете, какъвто е Приморски парк и неговото устройство, е
болезнена и чувствителна тема за цялата нация, не само за варненци. Преди
време с помощта на едно такова питане, от същият този микрофон, и
благодарение на намесата на г-н Портних, кмета на Община Варна, успяхме
да отървем от лапите на инвеститорите в кавички, малкото плажче с номер
270 на Кабакум и да го върнем в ръцете на държавата, като вече е издаден акт

за държавна собственост за него. Същият проблем обаче вече стой за
общинските имоти с номера 313 и 314 на Кабакум, с чиито площи е
злоупотребено. Става въпрос за общински площи, като площите на тези две
алеи са прибавени към площта на имот 312, в който се строи, с цел
увеличаване РЗП-то на строежа. Логиката на злоупотребителите предполагам
е, с общински терени, е следната. По-голямата площ с размера на 300 кв.м.
взети от общинските алеи води до по-голямо РЗП, а след изпълняване на
строежа и издаване на крайните строителните документи се узаконява
кражбата на общинските площи в полза на строящите. След това при
инвестиционно намерение от страна на Община Варна за реализация на
мероприятие върху бившата вече общинска собственост за крайбрежна алея дамба, ще е необходимо даже и обезщетяване, и заплащане за собствените им
терени, тъй като вече преди това злоупотребилите, чрез строителни книжа ще
са си узаконили кражбата на общинските площи с узаконяването на
строителните книжа. Отделно за същия имот 312 и строителството в него се
използват документи, които въобще не съществуват и се представят такива с
невярно съдържание, което е установено от прокуратурата, и за което са
уведомени съответните кметства и Община Варна. При опитите на няколко
граждани, организации и журналисти да се получи обществена информация
от район „Приморски“ за това как са ползвани документите с невярно
съдържание. Контролните органите от общината какъв принос имат за това?
Узаконено ли е в последствие строителството, за което са съставени
документите с невярно съдържание? Освен, че се получава отказ от кмета на
район „Приморски“ за достъп и на всичкото отгоре се обжалва решението на
Административен съд, с което се задължава кмета на ново да разгледа
заявлението и съответно на даде обществената информация. Ясно на всички
е, че обществени средства, пък било и то и в размер на държавните такси и
адвокатските възнаграждения, не могат да се използват ей така и да бъдат
разходвани само и само да бъде забавено получаването на една информация
и осигуряване на комфорт на строителите. Предизвикването на
административни дела с цел забава на гражданските проверки за наличие на
закононарушения не е индикация за готовност и борба с корупция, същото е
и по повод бездействието по сигнали и безсмисленото харчено на средства,
на обществени средства. Питането ни към кмета на Община Варна е
конкретно:
1. Какви действия ще бъдат предприети за изключване на площите на
двете алеи с номера 313 и 314 от инвестиционните проекти за строежа в
поземлен имот 312 и коригиране на площта в самите проекти, а именно в
размер на действителната площ на имота от 2 149 кв.м., а не 2 430 кв.м.,
каквато се получава с прибавяне на общинските площи на алеите. Това …
Нали така съвсем лаконично ще ви попитам - не е дъвка да бъде разпъвана, а
е земя в чиято площ следва да бъде конкретизирана, тя не може да се
разпъне, и не следва по никакъв начин да бъдат внасяни общински площи.
2. В чия полза е разходването на обществени средства от кмета на
район „Приморски“ за обжалване на решение на Административен съд по

административно дело 1655/2015 г. и последващото не даване на информация
относно строителството, за което е установено, че има съставени строителни
книжа с невярно съдържание. Това действие или бездействие плод ли е на
корупция и има ли в Община Варна такава практика за не даване на
обществена информация или такава с голям обществен интерес?
3. Чия е вината? Дали е поради корупция или грешка? Дали е проспал
директор дирекция „ПНО“, че следва жалбата срещу разпорежданията на
Административен съд – Варна по повод движението на автомобилите в
Морската градина, по второто дело, да е подадена от грешния подавател, а не
от началника на „Общинска полиция“. По настоящем какво е фактическото
състояние: разрешено или забранено е движението на автомобили в парка?
Кой издава пропуски за крайбрежната алея и кой упражнява контрола? Това
е. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря ви. Ще помоля все пак това нещо, тъй като виждам питане
към кмета в по-голямата му част. Ние се запознахме, но да го включите, да
го входирате, към кмета като официално питане.
Кадрия МЕХМЕД
Ами нали в протоколите всички неща …
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, да. За може да ви бъде отговорено по надлежният ред, нали редно е
да бъде входирано или да го поставите устно в първата точка, когато кмета
присъства …
Кадрия МЕХМЕД
Ами ние седем пъти питахме в коя точка трябва, и казаха ни в
„Дискусия с граждани“, както виждате изчакахме …
Тодор БАЛАБАНОВ
Питания и отговори на питания е точката, в която … Обяснявам нали,
за да Ви стане ясно.
Кадрия МЕХМЕД
Ами добре. Ще му изпратиме едно уточнително писмо, че сме си
задали …
Тодор БАЛАБАНОВ
Точно така. По отношение само на констатациите там за делата, за
Морската градина, да Ви кажа - в единият случай един състав на Върховен
административен съд прие, че жалбата е надлежно подадена от кмета. По
абсолютно същият казус друг състав на Върховен административен съд прие,
че …..

Кадрия МЕХМЕД
Г-н Балабанов, Вие сте юрист и знаете, че едното разпореждане след
като е издадено с адресат кмета, а другото разпореждане е издадено с адресат
началника на „Общинска полиция“, следва началника …
Тодор БАЛАБАНОВ
Госпожо и двете разпореждания са издадени с адресат началника на
„Общинска полиция“. Това щях да обясня, ако не ме бяхте прекъснали. И
двете разпореждания на Административен съд – Варна са издадени към
началника, са насочени към началника на общинска полиция и двете жалби
са подадени от кмета, като пряк ръководител на началника на „Общинска
полиция“, който има право му разпорежда. Не за друго, защото ако по жалба
на началника после съдът бе отменил, от там нататък кмета ако му разпореди,
като негов началник отново да извърши същото действие, какво би се
случило?
Кадрия МЕХМЕД
Моето лично мнение …
Тодор БАЛАБАНОВ
Та единият състав на съдът, само да довърша - прие, че кмета …
Кадрия МЕХМЕД
Знаем цялата история.
Тодор БАЛАБАНОВ
…. може да обжалва; другият състав прие, че кмета не може да
обжалва.
Кадрия МЕХМЕД
Те и за това не бяха обединени двете дела, както виждате. Те са с
еднакъв превес, по еднакви жалби бяха идентични, защото …
Тодор БАЛАБАНОВ
Категорично, аз съм съгласен.
Кадрия МЕХМЕД
… защото в единият случай адресат беше кмета, а в другият началника
на полицията.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, не. Прочетете добре делото.

Кадрия МЕХМЕД
Добре, обаче много удобно, това е лично мнение. Много удобно, в
момента имаме пак две паралелни решения на съда и пак всеки избирателно
ще си изпълнява това, което той сам си прецени. Това просто е недопустимо.
Или ще има движение по Морската градина или няма да има. Нали, както
казваме, законите важат за всички. И аз искам, когато си поискам разрешение
за строеж да си видя колко улици имам отстрани, да им прибавя площите, да
вдигна още два етажа нагоре, но явно само определени икономически
субекти са облагодетелствани с привилегиите на подписите в Община Варна.
Затова се обръщаме към вас, много коректно, това е правено очевидно преди
време нали, с някакво желание, тези корупционни практики да спрат. Вярвам,
че наистина ще има такова съдействие, защото много от гражданите не
вярваха, че малкото плажче, което беше изкарано от изключително държавна
собственост и както, ако някой от вас си спомнят, предният път по повод
такова питане казах, че започва да се съставя акт за общинска собственост –
пясъци, ми се смяха общинските съветници, но след това съвместно с кмета
на община, който издаде, че нали съответните документи, плажчето придоби
акт за държавна собственост. Това е една съвместна битка. Затова идваме, аз
го казах, за това за пореден път на същия микрофон, този път трябва да
отърваме общински площи, паркове, да … По някакъв начин да се опитаме
да минимализираме тези общински средства, които се харчат по достъпите за
информация, защото е безумно да не бъде давана обществена информация
само и само да бъде забавена. Това ми е просто … Благодаря ви много.
Григор ГРИГОРОВ
…………….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, включете се в дискусията. Не само аз да я водя.
Григор ГРИГОРОВ
Аз съм председател на комисията за Борба с корупцията, нямаме досега
нито една жалба постъпила. Заповядайте ….. Давайте. Давайте да работим.
…. Чакаме. Чакаме. … Давайте. Давайте да работим.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ето, колегата Ви отправя призив. ….. Има ли други граждани, които
биха искали да се изкажат?
………………. /гражданка/
Искам, сутринта бях с предложение и сега пак. Ако може да бъде
сформирана комисия за смяната статута на двете площадки зад китайската
стена от публична собственост в частна държавна собственост.

Тодор БАЛАБАНОВ
Те част ли са от този проект, които коментирахме преди малко?
………………. /гражданка/
По различни проекти са.
Тодор БАЛАБАНОВ
Това са детски площадки?
………………. /гражданка/
Детски площадки, да. Г-н Бузев, арх. Бузев е познат.
Виктор БУЗЕВ
Това са два проекта, които бяха от тази акция на Община Варна по
изграждане, рехабилитиране, основен ремонт и реконструкция на
съществуващи детски площадки, 250 бр. Това е проект, който стартира
миналата година или по-миналата година, сега не мога да се сетя, но е съвсем
отделен. Това е както казаха дамите, планът 17-ти м.р. е по следствие
интегрирания план за градско развитие и възстановяване, и ползване на
средства от там. Докато това с тези площадки, за които те казват е от
общинския бюджет. Те се направиха.
Тодор БАЛАБАНОВ
А вие искате те да станат от частна общинска собственост, предлагате
да станат публична общинска собственост.
………………. /гражданка/
Както бяха.
Виктор БУЗЕВ
Така, никога не са били …. Извинявам се, никога не са били. До
влизането в сила на ПУП, който така или иначе се надявам, че заедно ще
допринесем в работната комисия да се произведе този ПУП в благото на
народа, той да влезе в сила, неговото отреждане за публични мероприятия ще
даде възможност на общинска собственост да направи акт за публична
общинска собственост. Тъй като по Закона за общинската собственост,
когато една територия е изградена с жилищни сгради, какъвто е кв. „Левски“,
колегите го знаят, единствения шанс след като от държавна да стане
общинска, след като казвам – това е връзката между Закона за общинската
собственост и ЗУТ, за да станат, може да стане единствено общинска частна
собственост, защото закона дава право на гражданите, когато собствениците
на етажна собственост направят постъпления попадайки в определено УПИ,
което е общинска частна собственост, да си го закупят. Така, а те дали ще си
го закупят зависи от тях. Само ПУП може да определи предназначението на
една територия. Дали ще е с публични мероприятия, дали ще е за

строителство. Това, за това казвам, че този план е изключително важен за
спокойствието на гражданите в 17-ти м.р., защото той ще сложи спирачката
на някакви апетити за в бъдеще. Но аз пак казвам, ние заедно с тази работна
група трябва да определим тези места, които категорично ще бъдат публични
и тези, където ще има УПИ за жилищно строителство, където има построени
блокове.
………………. /гражданка/
Добре, да разбирам, че това, ще влезе в …
Тодор БАЛАБАНОВ
При приемане на ПУП-а, това нещо ще се случи.
………………. /гражданка/
Като говорим, като сформирате комисия …
Иванка КАЗАКОВА
Няма как да се случи, ще ме извинявате, ама тука сериозно Ви
заблуждава г-н главния архитект.
Виктор БУЗЕВ
Обичам те.
Иванка КАЗАКОВА
Ами и аз те обичам, извинявай много. За поред път водим същия
разговор.
Тодор БАЛАБАНОВ
Завършваме добре.
Иванка КАЗАКОВА
Значи ако той е юрист, просто ще му сваля шапка и ще отида и ще
изляза навън, но той не е юрист, първо и второ в момента той тотално
заблуди цялата публика. Тези градинки не са части от нещо, което е
съвременния ЗУТ. Те са реализирани през 65-та год. и са публични и до
скоро бяха публична собственост.
Виктор БУЗЕВ
Държавна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Държавна.

Иванка КАЗАКОВА
Добре, извинявам се, държавна частна бяха, прав сте. В случая сте
прав. Така.
Тодор БАЛАБАНОВ
Точно така и от държавна частна са станали общинска собственост.
Иванка КАЗАКОВА
Сега обаче да Ви обясня как станаха частна общинска от държавна
частна.
Тодор БАЛАБАНОВ
От частна в частна собственост.
Иванка КАЗАКОВА
Не. Значи правите ли разлика между държавна частна …
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, не, не, не мога да я направя.
Иванка КАЗАКОВА
Може ли да ме изслушате все пак?
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, да, питахте ме и аз Ви отговорих.
Иванка КАЗАКОВА
Значи тази комисия, която е по ПУП-а, там говорим за вече сменено,
сменена собственост на имотите. Там няма как да оправим това, че едни
градини, които са за публичен достъп са станали частна общинска
собственост, а те не могат по закон да бъдат такива, защото те са реализирани
60-те год.
Виктор БУЗЕВ
По Закона за едрата държавна собственост. Само искам нещо да кажа и
затова пледирахме да участват експерти, защото през 6 или 8 месеца на
нашите срещи не стана ясно, че Кадастралната карта с всичките си атрибути
и там някои каквото си пише - ще строим, няма да строим, Кадастралната
карта коментира площ, уникален номер на имота и собственост. Нищо друго.
Иванка КАЗАКОВА
Именно в Кадастралната карта собствеността е частна …

Виктор БУЗЕВ
А отреждането става с Подробен устройствен план, това са различни
планове.
Иванка КАЗАКОВА
Това говоря и аз, значи ако Вие не сте специалисти в Кадастралната
карта, в момента тези градинки са „с комплексно застрояване“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Много благодаря, закривам заседанието.
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_____________________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/
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________________/Ю. ПЕТКОВА/
СЪГЛАСУВАЛ:
__________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/

