
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 19 

Деветнадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 
ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 19.05.2017 г. (петък) от 09:00 ч. до 16:10 ч. 

Присъстват 47 общински съветника, отсъстват: 
Данаил ПАПАЗОВ 
Даниела ДИМОВА 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Лидия МАРИНОВА 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към разглеждане на дневния ред на настоящото 

заседание. Налице е изискуемият от закона и правилника ни кворум. 
Уважаеми колеги, откривам днешното заседание на Общински съвет 

– Варна. По уважителни причини отсъстват д-р Лидия Маринова, д-р
Ивайло Митковски също отсъства и Даниела Димова. Това са подалите
предварително заявления за отсъствие. Преминаваме към разглеждане на
дневния ред на настоящото заседание. Имате го разпространен на e-mail-
те. Постъпили са четири предложения за включване нови точки в дневния
ред, а именно. Първо в точка пет – разглеждане на предложения от ПК
„Финанси и бюджет“ да се добави нова подточка пет: „Даване на съгласие
Община Варна да кандидатства с проектно предложение Бъди зелен
Трансгранично управление на зелена градска среда в рамките на
урбанизираните територии, по Съвместна оперативна програма за
трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство
„Черноморски басейн 2014-2020“. Имате изпратено предложението вчера
по e-mail-те. Имате думата за мнения и съображения за включване на
точката в дневния ред. Заповядайте, колега Георгиева. Не Ви разбрах. Да,
нека само тези, които са писмено постъпили, след това ще дам възможност
на всеки един да направи предложение. Колега Атанасов, искахте думата
по точката, по предложението ли? След като кажа всички, една по една.
Добре, заповядайте. Заповядайте.

Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, ще кажа общо по 

всичките точки, ще помоля, както и по правилник, това се изисква. При 
входирането на извънредни точки да стане от администрацията човек, 
който отговаря по определения ресор и да изясни защо мотивите за това 
входирване сега и малко повече по самата точка и по самите материали, 



които са входирани. Аз,, като цяло, не можах в цялост да се запозная с 
всички точки, които бяха входирани допълнително. Благодаря. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, по конкретното предложение, което изчетох. Мотивът за 

включване и предложение за включване в дневния ред е, че срокът за 
кандидатстване по цитираната от мен преди малко програма изтича на 31 
май 2017 година. По тази причина е предложено да бъде включена в 
дневния ред, точката, конкретната говоря, на днешното заседание. По 
отношение, по същество, по самото предложение, г-н Иванов е тук, би 
могъл да каже. Но смятам, че по същество, като го разглеждаме, тогава е 
редно да бъдем уведомени за съдържанието на предложението, ако има 
някакви въпроси по същество по темата. Г-н Иванов, заповядайте само да 
разясните с две думи кое наложи спешното включване на точката в 
дневния ред.  

Христо ИВАНОВ 
Спешното налагане беше продиктувано от това, че по програмата 

трябва да имаме трима партньори. Два партньора намерихме в лицето на 
румънската страна и от Турция. И в момента, в понеделник или вторник 
най-късно очакваме потвърждение от Украйна или от Молдова да бъде 
фактически конкретизиран и третия партньор. Това, за което ние имаме 
възможност да кандидатстваме, знаете през последните години направихме 
един Зелен регистър на зелената растителност на територията на Община 
Варна. Ежегодно бяха задавани съответните задачи и бяха сключвани 
договори със Свободния университет. Имаме Зеления регистър вече, който 
се поддържа в Инженерна инфраструктура. Имаме лице което отговаря за 
Зеления регистър. Там се отразяват абсолютно всички промени, които 
настъпват в зелената система на града. Когато се издаде заповед за 
отсичане на определено дърво тя се отразява там. Когато се прави 
засаждане, също се отразява там. Това, което ние можем да закупим  и то 
изцяло, на 100% с финансиране външно, без 1 лв. от страна на Община 
Варна е да се закупи фактически система, която да сканира състоянието на 
съответно дърво и по този начин ние тази система можем да я надградим. 
И освен местоположение, характеристика, възраст и вид на дървото, ние 
може да поддържаме, да обогатяваме тази информация в тази 
информационна система на общината. И със състоянието на дърветата. 
Знаете, постоянно има напрежение, когато дадено дърво бъде отрязано и 
по този начин ние всъщност ще повдигнем нивото, като нали, научно и 
теоретично може да бъде обосновано защо дадено дърво е опасно. Това е 
което се опитваме да направим. Да, знаехме, че срокът е 31-ви, имахме 
проблем с партньорите, които да бъдат включени по тази програма.  



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Заповядайте, колега. 

Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уточняващ въпрос. 

Казвате,че имате проблем с единия от партньорите и има срок. Ако този 
партньор по някакви причини не отговаря или не пожелае да участва, 
какво правите тогава?  

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, това е въпрос по същество по темата, когато се обсъжда 

самото решение. Коментираме в момента включването на точката в 
дневния ред. Ще дам възможност в случай, че преценим, че следва да 
разгледаме този въпрос по същество на г-н Христо Иванов да отговори на 
всички въпроси. Иначе в момента минаваме в обсъждане по същество, 
реално. Процедурата по кандидатстване по проекта. Други въпроси има ли 
по отношение на това предложение, процедурно говоря. Не виждам. 
Режим на гласуване за включване на точката в дневния ред. Има проблем 
със системата. Колеги, режим на гласуване.  

Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 2; 
отсъстващи -– 5, предложението се приема. 

Някой да не е успял да гласува, има ли? 
Следващото предложение за включване на нова подточка три в точка 

девет, предложения за решения от ПК „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество“ относно даване на съгласие за участие на 
Община Варна като партньор в проект „Бизнес акселератор на 
Сeвероизтока“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 
– 2020 г.“, както и одобряване на текст на Споразумение за партньорство и
упълномощаване на кмета на Община Варна да го подпише. Тук отново
срокът за кандидатстване е 31-ви май. Имате думата за мнения и
съображения, процедура. Не виждам. Режим на гласуване.

Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 

Следващото предложение в точка десет „Упълномощаване на 
представителя на Община Варна за участие в Общо събрание на 
акционерите да се добави нова подточка - „Спортен комплекс Варна“ АД. 
Причината за включване  точката като извънредна е първо, че събранието е 
насрочено за 6 юни 2017 година и поканата е входирана в деловодството 
на Общински съвет вчера. Мнения и съображения, колеги. Режим на 



гласуване. Г-н Григоров, заповядайте. Моля да пуснете микрофона вдясно 
на мен. 
 

Григор ГРИГОРОВ 
Г-н председател, аз по същество ще се изкажа по точка десет. Там 

имам някакви аргументи. Но по принцип, виждам че нито комисията по 
„Собственост и стопанство“, нито някои други комисии разглеждат 
финансовите състояния, перспективите за развитие на тези дружества, в 
които Общината е миноритарен собственик. И като се направи анализ на 
тези дружества се вижда, че там нещата въобще не изглеждат розово. А 
ние просто ей така формално гласуваме нашите представители да се явят, 
да подкрепят дневния ред и т.н.и т.н. Мисля, че това трябва като практика 
да приключи веднъж завинаги. И ние да имаме мнение в комисиите и да 
разглеждаме какво е състоянието на тези дружества и т.н. Така че, аз 
принципно съм против включването извънредно на такива точки, без те да 
са обсъждани по съответния ред, но така или иначе с оглед на кратките 
срокове това е наложително.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. При следващи събрания имам ангажимента да ги насоча, 

в случай че постъпят своевременно към съответната комисия.  Г-н Карбов 
иска да даде кратък отговор по поставения въпрос от г-н Григоров. По 
същество ли е или по процедура? По същество, когато дойде време за 
точката, колега, ще Ви дам думата. А, по повод казаното, че не е минало в 
комисия. Заповядайте. 

 
Димитър КАРБОВ 
Благодаря Ви, г-н председател.Уважаеми колеги, преди всяко 

заседание, в което участваме, в качеството на представители на Община 
Варна в Общите събрания на тези търговски дружества, за които спомена и 
г-н Григоров, всеки един от нас се запознава и подготвя подробен доклад и 
анализ, за това какви решения са взети, както и така аз поне си позволя да 
правя и един анализ на перспективите, които предстоят. Така, че всеки 
един от общинските съветници получава на пощата си съответните 
доклади и може в детайли да се запознае с тях. И в последствие, когато 
провеждаме тези заседания на Общинския съвет, съответно в качеството на 
представители можем да отговаряме и на въпроси те, зададени от колегите 
общински съветници. Благодаря за вниманието. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Не виждам други мнения. Режим на гласуване за 

включване на точката в дневния ред.  
 



Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 8, предложението се приема. 

 
За протокола Ганчо Ганев – „за“, Димитър Карбов– „за“. 
 
Последното предложение, което е постъпило писмено, колеги, за 

включване на нова точка в дневния ред, а именно точка единадесет, като 
подточка четиринадесет ПК „Собственост и стопанство“ да бъде включено 
решение относно поправка на явна фактическа грешка на решение № 595-
2-3(15)/30.01.2017 г. на Общински съвет – Варна. Това също е изпратено на 
всички по e-mail-те. Мнения и съображения? Като дойде време, ще бъдат 
прочетени, колега. Сега по процедурата за включване да чета 
предложението по същество, което Ви е изпратено по e-mail-те... Режим на 
гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Колеги, имате думата за предложения за включване на нови точки в 

дневния ред. Колегата Георгиева беше изявила желание, след това колегата 
Атанасов. Заповядайте. 

 
Милена ГЕОРГИЕВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, на комисия по 

„Транспорт“ и на сесия на общинския съвет бяхте запознати с казуса  за 
цената за картите за еднократно пътуване до селищно образувание 
„Боровец“ и несправедливостта, останала през годините линиите до там се 
приемат като извънградски и да се таксуват пътниците с по-висока цена от 
1,40 лв. Във връзка с този проблем, в края на месец февруари беше 
организиран граждански протест от жители на селищното образувание. 
Часове преди започването му на 2-ри март Съветът на директорите на 
„Градски транспорт“ взема решение за промяна на цената на картите за 
еднократно пътуване до селищното образувание от 1,40  на 1,00 лв. От 
решението на „Градски транспорт“ обаче произтекоха няколко проблема. 
Първо, променена е цената на билета по линии 46 и 17/46, а за останалите 
линии, обслужващи района 55 и 60, цената не е променена. Второ, 
непроменена е цената на картите за пенсионерите. Решението на Съвета на 
директорите на „Градски транспорт“ е взето на основание писмо-отговор 
от кмета на Общината до гражданина Мартин Златев във връзка с него 
питане на сесия. Принципал на дружеството е общинския съвет и смятам, 
че трябва ние да вземем решение за увеличаване или намаляване цената на 
билета. За това предлагам да включим е дневния ред на сесията точка, с 
която задължаваме „Градски транспорт“ да промени цената на картите за 



еднократно пътуване до селищното образувание „Боровец“ от 1,40 на 1,00 
лв. Да задължим „Градски транспорт“ да уеднакви цената на карти за 
пенсионерите с тези за градската зона. И Общинският съвет също да 
задължи Съвета на директорите на „Градски транспорт“ до следващото 
заседание на комисията по „Транспорт“ да изготви справка за цените на 
картите за еднократно пътуване до всички местности, попадащи в 
териториалния обхват на град Варана, съгласно Закона за териториалното 
деление на Столична община и големите градове. Това е моето 
предложение.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, мнения и съображения? Г-жо Гърдева, 

заповядайте.  
 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, аз няма да коментирам по същество 

предложението на колегата Георгиева, защото сега не му е мястото. Но 
подобно предложение, което касае не само тези селищни образувания, 
защото колегата Георгиева, явно нали, пристрастно подхожда към въпроса, 
/има и други селищни образувания/, би трябвало да се внесе в ресорната 
комисия, да се разгледа в ресорната комисия, след което да се разгледа и в 
комисия по „Финанси и бюджет“, защото това е свързано и с бюджетиране 
от страна на Общината, това е нашето дружество. И след това да вземем 
решение за сесията. Така че аз лично… Няма да влизам в спор с Вас. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
... Моля да не прекъсвате …  
 
Марица ГЪРДЕВА 
… би трябвало да бъде входирано такова предложение, което е 

изключително сериозно, не касае само тези две селищни образувания и да 
мине през ресорната комисия. Това е моето мнение и нашата група няма да 
го подкрепи. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Други мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 

Процедура на гласуване за включване на точката в дневния ред. 
 
Резултати от гласуването: за – 14; против – 3; въздържали се – 25; 

отсъстващи – 9, предложението не се приема. 
 
За протокола Григор Григоров – „за“.  
 



Колега Атанасов, заповядайте. Доктор Станев след това. 
Изказване?… 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми господин председател, предлагам в 

точка 4 от дневния ред подточка 1, ще го мотивирам когато дойде точката, 
да бъде включено отпускане на еднократна финансова помощ на лицето 
Севда Йорданова Димитрова поради тежкото състояние в което се намира 
жената в момента. Когато дойде точката ще го формулирам с правните 
основания. Изговорено е с председателя на комисията, ако приемете, че е 
удачно да бъде включено като допълнение като точка 1 или към …като 
точка 5, към същата точка?  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, това нещо не е минавало през вътрешноведомствената 

комисия? 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не, не е минавало. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да, благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за мнения и съображения, колеги. Процедура на 

гласуване за включване на точката в дневния ред. В точка 4 към подточка 
1, което е еднократна финансова помощ за … по молби на  граждани за 
лечение. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Други предложения, колеги, за включване на точки в дневния ред. 

Господин Вичев, заповядайте. 
 
Януарий ВИЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, по точка 11 на комисията по 

„Собственост и стопанство“ забелязвам, че е пропуснато отчетите на ДКЦ 
„Чайка“ – Курортна поликлиника, затова правя предложение да бъде 
включен и този отчет, независимо по какви причини е изтървано. Да се 



вземат адекватните решения. Знам, че не е много добре самото състояние 
на самото дружество, но същата логика и за други дружества става …които 
са включени, така че правя предложение… 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
… правите предложение за включване в дневния ред в точка 11 – 

разглеждане на годишния финансов отчет на ДКЦ „Чайка“, както са 
формулирани и останалите, за 2016 година. Тук, колега, ще Ви кажа моя 
аргумент, който съм предложен да не бъде включено, предвид факта, че на 
комисия отчета не е бил приет. Гласуван е и не е бил приет ГФО на 
дружеството. Има ли мнения и съображения, колеги,  по предложението на 
колегата Вичев след аргументацията от моя страна? Ако няма, режим на 
гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 10; против – 6; въздържали се – 30; 

отсъстващи – 5, предложението не се приема. 
 
Имате думата за други предложения за включване на точки в 

дневния ред. Ако няма, колеги подлагам на гласуване дневния ред в цялост 
ведно с така направените изменения. Режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следния 

ДНЕВЕН   РЕД: 

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

духовно развитие“ относно: 
(1) – присъждане на Голяма награда „Варна” и награда „Варна” 

за ярки постижения в областта на културата за 2017 г. 
 
3.  Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и 

образование“ относно: 
(1) – присъждане на награда „Варна” в сферата на науката и 

висшето образование за 2017 г. 
(2) – присъждане на награда „Варна” в системата на 

предучилищното и училищното образование за 2017 г. 
(3) – даване на съгласие за преобразуване на Помощно училище 

„Братя Миладинови“ – Варна в „Център за специална образователна 
подкрепа“ – Варна. 

 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване“ 

относно: 



(1) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ по 
молби на граждани за лечение. 

(2) – отпускане и неотпускане на финансови средства за дейности и 
изследвания по асистирана репродукция. 

(3) – промяна на Решение № 174-3(7)/20.04.2016 г. на Общински 
съвет – Варна. 

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

бюджет“ относно: 
(1) – изменение на решение № 439-3/10/04.08.2016 г. на Общински 

съвет – Варна. 
(2) – изменение и допълнение на Приложение 1 към Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Варна. 

(3) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно 
финансиране от бюджета на Община Варна за 2017 г. на допустими 
разходи по проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014 г. – 2020 г. 

(4) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и 
упълномощаване кмета на Община Варна да издаде запис на заповед в 
полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, по 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ за изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на 
Варна – втора фаза“ по процедура на директно предоставяне на БФП 
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие 2014 г.-2020 г. – Варна“. 

(5) – опрощаване на държавни вземания. 
(6) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 

предложение Бъди зелен_Трансгранично управление на зелена градска 
среда в рамките на урбанизираните територии, по Съвместна 
оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски 
инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. 

 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика“ относно: 
(1) – приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. 

в Община Варна;  
(2) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ за 

задоволяване на основни жизнени и комунално – битови потребности на 
лицата; 

(3) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия; 



(4) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 
проектопредложение „Оборудване и обзавеждане на Домашен социален 
патронаж гр. Варна” към Фонд „Социална закрила” на Министерство на 
труда и социалната политика. 

(5) – даване на съгласие за допълване на конкурсни условия при 
възлагане на социални услуги „Защитено жилище“ за лица с психични 
разстройства, „Кризисен център“ за лица претърпели насилие и жертви на 
трафик и „Дневен център“ за пълнолетни лица с увреждания.  

(6) –даване на съгласие за разкриване на социална услуга „Кризисен 
център за деца“. 

(7) –даване на съгласие за промяна на адреса за предоставяне на 
социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за 
възрастни хора с увреждания. 

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

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

администрация. 
 
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки 

дейности и спорт“ относно: 
(1) – изменение и допълнение в „Наредба за финансово подпомагане 

на спортни клубове  в Община Варна“. 
(2) – приемане на Правилник на Сдружение „Варна-Европейска 

младежка столица“ за условията и реда за финансово подпомагане на 
младежки проекти, реализирани по Програма „Варна-Европейска 
младежка столица 2017“, одобряване текст на Договор за финансиране 
между Община Варна и Сдружение „Варна-Европейска младежка столица“ 
и възлагане подписването му. 

 
9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество“ относно: 
(1) – одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на 

Общински план за развитие 2014 г.-2020 г. на Община Варна и отчет за 
изпълнение на Програмата за неговото изпълнение за 2016 г. 

(2) – даване на съгласие за кандидатстване и заемообразно 
финансиране от Община Варна, с проектно предложение „Цифрово 
съхранение и достъп до архиви на общини“, схема Н 2020 ICT-11-2017 
„Колективни информационни платформи за устойчивост и социални 
иновации“ по Програма Хоризонт 2020. 

(3) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в 
проект „Бизнес акселератор на Сeвероизтока“, финансиран по ОП 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., одобряване на текст на 



Споразумение за партньорство и упълномощаване на кмета на Община 
Варна да го подпише. 

 
10. Упълномощаване на представителя на Община Варна за участие 

в Общо събрание на акционерите на: 
- „Спортен комплекс „Спартак” АД; 
- „Общинска банка“ АД; 
- „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД. 
- „Спортен комплекс Варна“ АД. 
 
11. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 

стопанство“ относно: 
(1) – даване на съгласие за прекратяване и заличаване на 

„Амбулатория медицински център за специализирана медицинска 
помощ „Белодробен медицински център Варна”” ЕООД, собственост 
на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна” ЕООД. 

(2) – даване на съгласие за учредяване на търговско дружество с 
наименование „Амбулатория – Медицински център за специализирана 
медицинска помощ – проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД. 

(3) – даване на съгласие за продажба чрез търг на ДМА, 
собственост на „Специализирана болница за активно лечение по 
пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 

(4) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 
„Градски транспорт“ ЕАД. 

(5) – одобряване на застраховател за сградата и имуществото на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

(6) – даване на съгласие за прекратяване на договор между община 
Варна и Сдружение с обществено-полезна дейност „Народно читалище 
Стара Варна 2010“; 

(7) – изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“; придобиване в 
собственост на Община Варна на движими вещи и предоставянето им 
безвъзмездно за  управление, ведно с недвижим имот на „Професионална 
гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай 
Хайтов“ – гр. Варна. 

(8) – изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“ и предоставяне 
безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Генерал 
Колев“ № 90. 

(9) – даване на предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПП за 
оптична кабелна линия на Министерство на отбраната. 



(10) – обявяване за частна-общинска собственост на сграда, 
находяща се в кк „Св. Св. Константин и Елена“ с идентификатор 
10135.2569.124.2, допълване на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“, одобряване на 
пазарна оценка на имота и възлагане на кмета на Община Варна да сключи 
Допълнително споразумение 1 към договор за присъединяване на обект 
към електроразпределителната мрежа.  

(11) – изменение на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“ и предоставяне 
безвъзмездно за управление на Община Варна на имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Овеч“ № 2. 

(12) – отдаване под наем на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Драва 
Соболч“ № 7А. 

(13) – даване на съгласие за предоставяне на „Водоснабдяване и 
канализация – Варна“ ООД на новоизграден инфраструктурен обект, 
находящ се в гр. Варна, местност „Траката“.  

(14) – поправка на явна фактическа грешка на решение № 595-2-
3(15)/30.01.2017 г. на Общински съвет – Варна. 

(15) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2016 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори, и избиране на 
одитори за 2017 г. на: 

-“ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 “СВЕТА 
КЛЕМЕНТИНА” – ВАРНА” ЕООД. 

-“ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ 
ИВАН РИЛСКИ – АСПАРУХОВО - ВАРНА” ЕООД.  

-“ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – ВАРНА” 
ЕООД. 

-“ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 - 
ВАРНА” ЕООД.  

-“ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V ВАРНА 
– СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕООД. 

-„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ 
МАРКОВ - ВАРНА” ЕООД.  

-„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
СПОРТНА МЕДИЦИНА - 1 ВАРНА“ ЕООД.  

-„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 
ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 
СТАМАТОВ - ВАРНА” ЕООД.  

-„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВАРНА” ЕООД.  



-„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВАРНА” ЕООД. “ 

- “Обреди” ЕООД – ВАРНА.  
- „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД.  
-„Пазари” ЕАД. 
-„Градски транспорт” ЕАД.  
-„Ученическо и столово хранене” ЕАД.  
-„ЖИЛФОНД“ ЕООД. 
 
12. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни 

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

 
13. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет – 

Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 
01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.  

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

Варна. 
 
15. Дискусия с гражданите. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Колеги, преминаваме към точка първа от днешния дневен ред. 

 



І. 
 

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

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата. Г-н Григоров, след това г-н Чапаров, след това г-н 

Боев, след това г-н Атанасов и след това г-н Вичев и Костадин Костадинов. 
Заповядайте, г-н Григоров. Гледам голяма папка сте приготвил. Два 
въпроса да напомня, че имате право. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
То ще е даже един. Ще ми позволите да започна с едно лирично 

отклонение.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Както винаги. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Благодаря, благодаря. Уважаеми колеги, на 23-ти май ще се 

навършат 25 години от жестокото убийство на независимия прокурор от 
Палермо - Джовани Фалкони, който се превърна в символ на световната 
борба с мафията. От името на гражданската инициатива „Правосъдие за 
всеки“ Ви каня да участвате в марш за европейско правосъдие на 23-ти май 
от 18 часа, пред Съдебната палата. Убеден съм, че нашето присъствие ще 
бъде ярка демонстрация на желанието ни за реални, решителни реформи за 
съдебната система и морална подкрепа за всички, които са се заели с тази 
нелека задача. Сега да започнем. Господин кмете, добър ден. Преди година 
дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и всички свързани с 
чистотата на град Варна бяха възложени на фирма „ЗМБГ“, гр. София…. а, 
да извинявайте …. ами малко съм нисък, затова… така… и във връзка с 
изпълнението на договора искам да информирам за констатирани 
съществени нарушения при неговото изпълнение. Съгласно договора, 
колите за сметосъбиране трябва да бъдат нови с Евро5. Забелязва се 
частичен отлив на такива автомобили и замяната им със стари такива. 
Съгласно подписания договор, изпълнителят е длъжен да постави 8000 
полиетиленови кофи с вместимост 240 л. С голяма степен на достоверност 
твърдя, че минимум още 30% от тях не са поставени. Съгласно договора, 
изпълнителят е длъжен да постави 5971 контейнера, тип „бобър“, цитирам 
„сиви, изработени от метал, с ръчно отваряне на капаците и сертификат за 
качество“. Вместо тях са поставени полиетиленови такива. Разликата в 
стойността на двата вида контейнери е около 180 лв. за брой или за 
всичките над 1 млн.лв. Изискването контейнерите да бъдат метални е във 



връзка с ограничаване на щетите от пожари при запалване на отпадъци в 
някои от тях. През изминалата година има десетки сигнали за изгорели 
контейнери, което е доказателство, че те са опасни за здравето и 
имуществото на гражданите и създават множество проблеми на Дирекция 
„Пожарна безопасност“. Показателен е и следният факт. Ще Ви цитирам 
постановление на прокуратурата по досъдебно производство от 10.12., 
само една малка част. „В хода на проведеното разследване било 
установено посредством показания на свидетели и заключението на 
назначената и изготвена пожарно-техническа експертиза, че се касае не за 
умишлен пожар, а за извършено престъпление при условията на 
обикновена непредпазливост. Пожарът е възникнал в един от 
пластмасовите контейнери, което е породено от попаднали сред 
отпадъците неизгасени фасове от цигари или други горящи предмети. 
Вследствие разрастване на пожара са изгорели 4 пластмасови контейнера с 
вместимост по 1100 л. собственост на дружеството „ЗМБГ“ и т.н. В 
следствие на пожара са настъпили различни по степен поражения по 4 
автомобила“. И само ще Ви зачета за единия: „Изгорял е целият двигател. 
Двигател … което прави автомобила неизползваем, стопени са части от 
оборудването вътре в купето…“ и т.н. Пострадалите граждани нямат 
застраховки и така са поискали възстановяване на техните имуществени 
вреди от фирмата-изпълнител. В следствие на запалването на техните 
контейнери са изгорели техните автомобили, но до момента няма отговор. 
От казаното до тук мога да си направя следните предположения – ако това 
се случва гласно или с мълчаливото съгласие на общинската 
администрация и отговорите и отговорните по договор длъжностни лица, 
означава, че някой трябва да е взел този един милион или поне голяма част 
от него и затова трябва да бъдат сигнализирани компетентните органи, ако 
допуснем обаче, че нарушенията са в следствие на занижен контрол от 
страна на служебните лица в администрацията, то те трябва да бъдат 
посочени и наказани, защото чрез своите действия и бездействия косвено 
са допринесли за допускане …. материални щети на гражданите на град 
Варна. Предлагам Ви в кратки срокове на страницата на Община Варна да 
бъдат публикувани местонахожденията и съответния брой на всички 
съоръжения за сметосъбиране, както и на регистрационните номера на 
колите, които ще почистват в съответните райони. По този начин всеки 
заинтересован гражданин ще се превърне във Ваш контрольор и ще 
допринесе за точното изпълнение на договора. В заключение на база 
казаното до тук искам да Ви задам 2 въпроса: Какви са причините за 
допуснатите нарушения и в какви срокове те ще бъдат отстранени и бихте 
ли се ангажирали като посредник между фирма „ЗМБГ“ гр. София и 
собствениците на изгорелите автомобили да съдействате за заплащането на 
претърпените от тях щети? Благодаря Ви. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега. Г-н Боев поиска думата. След това г-н 

Атанасов, г-н Чапаров, Костадин Костадинов и Януарий Вичев. След това 
Милена Георгиева. Колеги, напомням, че времето за поставяне на питания 
е 3 минути и моля да се вместваме в него, съгласно правилника. 

 
Христо БОЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми господин кмете, уважаеми 

колеги и съграждани, както навярно мнозина от Вас си спомнят на 07.09. 
миналата година на извънредна сесия на нашия Общински съвет, ние 
дадохме единодушно съгласие да ни бъде предоставено за безвъзмездно 
управление имот публична държавна собственост, който се намира в 
гр.Варна, кв. „Виница“, ул. „Овеч“ № 2. Целта беше в него, а именно в 
дома за медико-социални грижи, да бъдат настанени и 100 деца в 
предучилищна яслена възраст от основната сграда на ДГ „Иглика“. Моето 
питане е свързано именно със сегашното състояние на сградата и 
положението на децата от тази детска градина. При мен, в качеството ми 
на съветник, дойдоха родители на деца от детската градина, които ми 
казаха, че на 17.03. тази година директорката изненадващо е съобщила, че 
децата от двете трети групи в градината няма да могат да продължат там 
обучението си и могат да останат там само до края на месец май тази 
година. Тези деца сега са в стаите на новия корпус на сградата и тъй като 
ползването на дома за медико-социални грижи … срокът му изтича края на 
този, мисля на другия месец, те трябва… тези деца, които са настанени 
там, да се върнат  и практически децата от двете трети групи им е казано, 
че трябва да кандидатстват на общо основание в други детски заведения. 
Напомням, че най-близкото такова заведение е в „Чайка“, това е на повече 
от 5 км. и това не може да бъде опция за родителите. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, ще си позволя само да направя една вметка. В днешното 

заседание ще разглеждаме точно този въпрос за детска градина „Иглика“ в 
подточка 11 на „Собственост“. 

 
Христо БОЕВ 
Разбрах. Приключвам г-н председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… и ще бъде решен въпроса с продължаване на ползването… 
 
Христо БОЕВ 
… направих си труда да погледна в базата данни на Министерския 

съвет и там видях, че с решение от 19.10.2016 г. е предоставено това 



помещение до 01.07., а моето питане е дали Община Варна е направила 
връзка с представителя на държавата, за да може да се удължи срока на 
ползването на тази сграда, тъй като, поне според мен, това е най-
елегантния и бърз начин за решаване на проблема. Ако това не направено, 
какви са другите предложения за решение на този проблем, който ни 
предоставя администрацията. Второто ми питане, уважаеми колеги, е 
свързано с един проект „Общуване без граници“, който е по процедура 
„Образователна интеграция на ученици от малцинствата търсещи или 
получили международна закрила“ финансиран от ОП „Наука и 
образование за интелигентен растеж“. Кандидатстваща организация 
уважаеми колеги, е едно НПО – „Сдружение за защита на птиците 
Виапонтика“, партньори са две варненски училища, „Арабаджиев“ и 
„Васил Левски“, както и нашата община. Одобреният бюджет е малко 
повече от половин милион. Това е безвъзмездна финансова помощ, която е 
одобрена за финансиране…ние сме там посочени като партньор….секунда 
доктор Станев… недоумение буди отказа на Общинския съвет за участие в 
подобен проект и то при положение, че преписката е минала през две 
постоянни комисии. Питането ми е дали администрацията желае участието 
на общината в този проект, какво е предприела да се случи той, тъй като 
повтарям той не изисква никакъв финансов ангажимент от нас и е свързан 
с модернизирането на две  варненски училища. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега. Г-н Чапаров, след това г-н Атанасов, г-н 

Вичев, г-н Костадинов и Милена Георгиева. 
 
Божидар ЧАПАРОВ 
Уважаеми г-н председател, кмете, уважаеми дами и господа 

заместник-кметове, уважаеми колеги, от няколко месеца насам жителите 
на град Варна, особено тези живущи в централната градска част, имам 
предвид предимно „Червен площад“,  Адвокатската градинка, Шишковата 
градинка както и гостите на града, които обичайно паркират на тези места, 
за да бъдат по-близо до историческия център на града, по-близко до 
морската градина, са подложени бих казал на системен, постоянен тормоз 
от страна на органите на общинска полиция. Имаше период, в който 
практически нямаше автомобил, поне на ул.“Марин Дринов“, на чието 
предно стъкло да нямаше поставено известие за извършено нарушение, 
съответно наложена някаква санкция. Зная какво ще ми бъде отговорено. 
Имало е нарушение, трябвало е да бъде санкционирано. Сигурно е така 
колеги. Нарушение на правото сме свидетели, че е извършено в много 
други  случаи, нали… въпреки всичко няма последствие към това, визирам 
забавянето на ПУП-ове, разрешения за строеж, включително и нашумелия 
случай наскоро с раздаването на общински жилища. Въпросът ми 



конкретно е: първо, какво прави Общината, за да осигури възможност за 
паркиране на своите граждани и гости? Кога ще имаме работеща синя зона 
в града? Вторият ми въпрос е: това ли е начина, по който ние ще 
рекламираме Варна като Европейска младежка столица 2017, да оставаме в 
хората разочарование от това, че са посетили нашия град? Въпросът, 
свързан с паркирането конкретно е също: колко инвестиционни намерения 
за изграждане на подземни паркинги има постъпили в Община Варна? 
Колко от тях са приети? Колко от тях са отхвърлени и с какви мотиви? И 
накрая, с което завършвам: това ли е начина, по който ние ще отчетем 
преизпълнение на приходната част на бюджета за 2017 година? Благодаря 
Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Чапаров. Г-н Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, 

първият ми въпрос е свързан със следното: На последната редовна сесия 
зададох два въпроса на трибуна и тук съм си подготвил още седем, които 
съм входирал допълнително като питания. Базирам се на чл. 33 от 
ЗМСМА, чл. 75 от Правилника във връзка с чл. 74, кога ще ми бъде 
отговорено и защо не ми е отговорено до сега на тези питания? Вторият ми 
въпрос: На последната сесия беше входирано питане от граждани, 
живеещи в IV-ти микрорайон  „Владислав Варненчик“, относно ПУП-а на 
4-ти микрорайон кога ще бъде вписан и пуснат за минаване през комисии и 
евентуално през сесия? Относно проекта за благоустрояване на 
междублоковите пространства в район „Владиславово“, 4-ти микрорайон, 
Община Варна, в това число и реконструкцията на ул. „Янко Мустаков“, в 
участъка на бул. „Константин Фуружин“ и бул. „Св. Елена“, изготвен от 
Община Варна, като там основата върху, която би следвало да бъде 
изготвен проекта е план за регулация с неизпълнени отчуждителни 
процеси, затова се счита за неприложен. Досегашният план за регулация, 
одобрен със заповед 448/11.12.1997 г. е изготвен по разпоредбите на ЗТСУ. 
Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ЗУТ, параграф 6, ал. 
2, действащите към деня на влизането в сила на ЗУТ регулацационни 
планове могат да бъдат приложени под досегашния ред в шестмесечен 
срок от влизане в сила на закона, т.е. 31.03.2001 г. Въпросният срок е 
изтекъл и във връзка със същия параграф ал. 5 не могат да се извършат 
строителни, рехабилитационни дейности за имотите и инфраструктурата. 
По-подробно ще го входирам писмено до Вас. Въпросът ми е следния: На 
тези хора няма още отговор и там, доколкото аз знам, вече са пуснати, 
съгласно заповед да не я цитирам в момента, по отношение на 
рехабилитация. Цитираното от мен в момента е в разрез с действията, 



които извършва районната администрация там. Чакам наистина този 
отговор възможно най-бързо, защото ще си бъдат образувани дела, 
доколкото разбрах от собствениците на имоти, защото и тука когато 
даваме клетва да спазваме Конституцията, чл.17-ти много ясно казва тези 
разпоредби по отношение на собствеността. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колегата Костадинов, след това колегата Вичев. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, на мен ще ми се 

наложи да си преповторя въпроса от последната ни, или по-скоро от 
предпоследната ни извънредна сесия, защото тогава заради това, че не 
беше включена в дневния ред, го зададох неофициално. Сега ще се наложи 
да го задам отново официално. Става въпрос за две къщи, които се намират 
на ул. „Струга“ в участъка, който е над … всъщност пробива на бул. 
„Левски“, над светофарната уредба. Едната къща е частна, другата е 
общинска. Общинската е предвидена за събаряне от години, съответно и 
двете в момента служат за жилища на две самонастанили се цигански 
общности. Не бих ги нарекъл семейства, защото и в двете няма брак 
сключен. В едната къща има мъж, жена и 11 деца техни. В другата има 
мъж, жена и 8 деца техни и едно на път. Аз поставих въпроса пред 
кметицата на „Приморски“, тъй като се намира на територията на 
„Приморски“ и госпожа Проданова реагира изключително бързо и 
ефикасно и това, което е в рамките на нейните правомощия тя го направи, 
като пусна писмо до Общината, до полицията и съответно до мен като 
отговор. Това беше преди 1 месец. Самият въпрос е от 6 месеца и 
проблемът е от 7 месеца и аз искам да задам въпроса на кмета, който е 
тука: Кога всъщност тези хора ще бъдат премахнати от там? Кога, 
всъщност къщата, която е предвидена за събаряне така или иначе, ако 
въобще може да се нарече къща, защото тя е един срутил се коптор, ще 
бъде срутена, защото ако утре падне и утрепе някое дете, не дай си Боже, 
кой ще бъде виновен? И в крайна сметка кога Общината ще свърши 
работата си? И настоявам за това да получа отговор веднага, а не в 
типичния стил, за да не натоварваме работата на сесията и т.н. и т.н. 
Мисля, че може съвсем спокойно да се каже … седмица, две, три - колкото 
му е нужно, но мисля че това трябва да се реши като въпрос. Аз нарочно 
изчаквам официалната реакция на кмета, естествено че ние можем да 
предизвикаме съответните действия, граждански и т.н. Хората, които са в 
района са си направили подписка вече, изключително са недоволни от 
това, което се случва там. Не е приятна ситуацията. Мисля, че няма нужда 
да обяснявам защо. Но преди да се стигне до такива неща, мисля че трябва 
да изчерпим всички останали административни средства и начини за 



въздействие. Пак повтарям, Петя Проданова е направила, което е 
необходимо. Аз съм известил кмета, пак го известявам, той е известен от 
страна на районни кмет. Чакам да чуя отговор тук и сега, след като минат и 
другите колеги. Кога тези къщи ще бъдат премахнати, а хората изведени от 
там? Най-малко защото нарушават закона. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, колега. Отговорите, правилника повелява как могат да 

бъдат давани и е преценка на господин кмета как да ги даде. Заповядайте, 
колега Вичев. Извинявам се. 

 
Януарий ВИЧЕВ 
Уважаеми г-н председател,  уважаеми г-н кмете, някои от въпросите 

ги поставям за втори път, тъй като няма движение, няма и отговор. 
Първият ми въпрос е защо се бави, все още не се прави по поставянето на 
информационните табла в нашия град за прогнозата за времето,  часа, за 
състоянието на въздуха, за радиацията, за температура и т.н… 
специалистите знаят за какво става въпрос. Такива табла трябва да има на 
две, три места най-малко в нашия град. Това нещо не е… не се прави нищо 
по този въпрос. Също това важи и за многобройните чешми в град Варна. 
Липсва информация за състава на водата, дали е годна за пиене, въобще 
тази информация липсва, а тя е много важна особено в туристическия 
сезон. Следващият въпрос е защо не се прави нищо по освобождаването на 
проходимостта на подлеза при стадион „Варна“. Той създава опасност за 
движението на пешеходците. Поставял съм го този въпрос. Има незаконни 
заграждения, търговски обекти. Какво ще предприеме нашата общинска 
администрация? Следващия въпрос. Кой даде съгласие за изграждането на 
този безумен светофар на баира на пътя за „Виница“, който наистина буди 
недоумение в наши граждани, точно на баира? Знаете зимата какво става 
там и смятам, че трябва незабавно да се предприемат някакви мерки 
спрямо този светофар. На следващо място въпросът ми е кой носи също 
отговорност за недопустимото забавяне и липсата на новата наредба за 
преместваемите обекти? Този въпрос стои става вече една година не може 
да бъде решен. Имаме доста предложения направени. Също така наредбата 
за правото на ползване на карти за обществения транспорт в нашия град, за 
ползването с една карта по всички линии за хората с увреждания и 
пенсионерите над 67 години. Сега наскоро получих някакъв отговор, че 
отново някаква комисия щяла да работи още 2 месеца, което на практика 
продължава тази бюрокрация и остава да мине годината без тези две 
наредби, които са много важни. Също така въпросът ми е… искам да го 
поставя… какво става с въвеждането на новата транспортна схема? Също 
много се бави, много се говори, на практика този въпрос зацикля. 
Следващото място е въпросът за… 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, извинявам се, че Ви прекъсвам. Имате право на две питания. 

Ще изчерпате на колежката възможността да поставя… 
 
Януарий ВИЧЕВ 
… само това питане за транспортната схема ми е свързано с проекта 

„Интегриран градски транспорт“, който на практика не работи. Много от 
от позициите в този „Интегриран градски транспорт“ не работят. Според 
мен, крайно време е Общината да се замисли дали трябва да се направят и 
кадрови промени в ръководството на този „Интегриран градски 
транспорт“. И на последно място, въпросът ми беше поставен преди един 
ден - за разрешителните, които не се подписват от кмета за таксиметровия 
транспорт в нашия град. Заплатили си данъка хората, трябва да започнат да 
работят от първи май, все още нямат тези разрешителни и не могат да 
работят. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега. Г-жо Георгиева, заповядайте. Други колеги ще 

дават ли заявка за изказване? За питане, извинявам се. Заповядайте. 
 
Милена ГЕОРГИЕВА 
Питането ми е свързано със заповед 1696/16.06.2014г. подписана от 

кмета на Община Варна, г-н Портних. Заповедта касае правилата за 
отдаване под наем на части от имоти публична-общинска собственост от 
директори на училища, детски градини, средношколското общежитие и по-
конкретно отдаване на помещения и спортни площадки за образователни и 
учебни дейности. Получих множество сигнали, че тази заповед е 
предпоставка за договорки между директори на детски градини и 
собственици на школи по изкуства и спорт, които неизменно след това 
печелят обявените конкурси. Нещо повече. Лицата, които се обърнаха към 
мен твърдят, че дори са нарушавани правилата на конкурсите докато 
желаната школа или спортен клуб не внесе повторно изрядна 
документация като участници, за да могат след това да спечелят конкурса. 
Не разбирам какъв е мотива на кмета на общината да разпореди 
информацията за обявените и предстоящите търгове да се публикува на 
електронните страници и на информационните табла на съответната детска 
градина. Тази заповед не задължава същата информация да бъде 
публикувана едновременно и на електронната страница на Общината. За 
радост на варненци, броят на детските градини в града е голям. Излиза 
така, че мениджърите на детските школи всеки ден трябва да обикалят 
града, за да видят дали в някоя детска градина е обявен конкурс. Това също 
смятам, че е предпоставка за предварителни договорки между директори и 
определени школи, които на  базата на заповедта на кмета биха имали 



изпреварваща информация, без да им се налага ежедневно да обикалят 
детските заведения в града. Това от своя страна дава обосновано 
предположение, че детските школи и клубове, действащи на територията 
на община Варна са поставени в неравностойно положение като 
евентуални участници в търгове за отдаване под наем. Предвид 
гореизложеното очаквам писмен отговор, който да даде яснота по следните 
въпроси: първо, колко конкурса от директори на детски градини за 
отдаване на помещения под наем са проведени  от 2014 г.  до момента? 
Второ: кои са школите – спортни и по изкуства, които са спечелили най-
много конкурси, като моля да се опише дейността и собствеността на 
школата, както и какви обучения се провеждат? Трето: има ли информация 
колко дела са водени и какъв е резултата от тях? Респективно, колко време 
при водени дела, детското или учебното заведение е останало без дейност 
по конкретното обжалване и колко средства, ползи не са влезли като 
приход за същото? Защитен ли е обществения интерес и образователната 
цел насочена към децата на град Варна? Четвърто: има ли разработена 
документация, типизирана относно уведомяването на участниците, тъй 
като едните се уведомяват само с уведомление „не сте класиран“ без 
посочване на причина и ако не сте спечелили, на кое място е класиран 
участника? Пето: защо не се дава гласност на протокола на комисията, 
като същия не се публикува на детското, учебното заведение? Това не води 
ли  до непрозрачност? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, напомням отново, че имате право на поставяне на два 

въпроса. 
 
Милена ГЕОРГИЕВА 
Това беше едната тема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А, това беше и само едната тема? Да, а е поставена като за съдебна 

експертиза, явно някой колега ги е подготвил, защото… 
 
Милена ГЕОРГИЕВА 
Вторият ми въпрос е свързан с ремонта на отводнителните канали в 

кв. „Аспарухово“. Получих сигнал от живущи на ул. „Кирил и Методий“, 
че след ремонтните дейности и покриването и запръстяването на канала по 
ул. „Моряшка“ улицата, по която са се предвижвали до домовете си е 
насипана с пръст и реално е изчезнала. Става дума за ул. „Кирил и 
Методий“,  участъка от номер 93 нагоре, където има изградени 15-20 
къщи. Питането ми е дали са предвидени средства за възстановяване на 



тази улица в етап втори от ремонта на отводнителните канали и ако не, 
дали за в бъдеще се предвижда неготово възстановяване? Благодаря. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, отново Ви призовавам за спазване на 

регламента какъвто е той, съгласно правилника ни - 3 минути изказване, 2 
въпроса. Този правилник сме си приели ние в крайна сметка. Така, че Ви 
призовавам да го спазвате. В случай, че има по-дълги въпроси, разбира се 
няма пречка писмено да се заявят и да се входират в деловодството. Други 
питания колеги? Не виждам. Госпожо Атанасова, Вие искате изказване 
доколкото си спомням. 

Маргарита АТАНАСОВА- /гражданин/ 
… нали бях пуснала молба, господин … 

Тодор БАЛАБАНОВ 
… да, затова казвам, че искате изказване … заповядайте на 

микрофона там. 

Маргарита АТАНАСОВА 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми господа заместник-кметове, уважаеми 

господин председател, уважаеми съветници и съграждани. Уважаеми 
господин кмет, обръщам се към Вас с две питания като много държа да ми 
се отговори още в момента, не чакам писмено. Първото е имахме една 
уговорка след разговор с Вас по телефона, на който Вие откликнахте много 
бързо когато бяха големите виелици, пуснахте се да помагате за 
животните, след което два дена по-късно, ето аз сега дойде време да Ви 
благодаря, два дена по-късно имахме друг разговор, в който ме помолихте 
да дадем мнение, природозащитните организации със своите подписи и 
печати. Ние го входирахме това нещо. Тази молба. Мнение, възражение, 
подписи, печати. Моето питане е защо всичко, което входираме към Вас с 
молби, питания не стига до Вас, по никакъв начин? Отива по различни 
други места, но не и до Вас. Следващото, което искам да попитам, ако 
наистина има тук някой, който се казва Портнишка…. Или Портних номер 
2 да го обявите публично… не можем да разберем … 

Тодор БАЛАБАНОВ 
… отнемам Ви думата, поради отправяне на… 

Маргарита АТАНАСОВА- /гражданин/ 
…. Много Ви моля не обиждам никого… 



Тодор БАЛАБАНОВ 
… напротив. Моля да спрете микрофона. Отнемам Ви думата. Казах. 

Давам думата на господина, който е зад Вас. Спрете микрофона в ляво от 
мен, ако обичате. В ляво от мен, микрофона… Госпожо, ще бъдете 
отстранена от залата. Госпожо Атанасова, госпожо Атанасова….. Госпожо 
Атанасова, бе Ви отнета думата. Моля да заемете мястото си. В случай на 
отказ от Ваша страна ще поискам да бъдете отстранена от залата. 
Благодаря Ви. Заповядайте господине. Заповядайте. Представете се ако 
обичате за протокола, преди да отправите питането си. Няма да допусна в 
залата да се отправяте каквито и да било подигравателни, обидни и други 
реплики към съветници, администрация, кмет и т.н. 

 
Александър АЛЕКСАНДРОВ - /гражданин/ 
Казвам се Александър Тодоров Александров и искам да задам към 

Вас три въпроса, които два са за Боровец, защото аз там живея и смятам, че 
засега почти нищо не е направено, въпреки че от един месец Боровец не е 
вече местност, а според Вас квартал. Защо. Защото билетът стана 1 лв., на 
самите автобуси пише квартал Боровец, кв. Галата и смятам, че при това 
положение трябва нещо да се направи съществено, за да започне малко по 
малко кварталите да се доближават и да се уеднаквяват. Аз съм далеч от 
мисълта, че това нещо ще стане с магическа пръчка. Но аз сега искам пред 
Вас да Ви помоля да започнем с нещо, което е така незначително, но от 
съществено значение. Всъщност това е за регулацията, … регулация, но 
регулация на книга. А аз мисля, че трябва да се направи регулация на 
самите улици, като се има предвид да се определят тяхната широчина. По 
този повод съм ходил при г-н Христо Иванов, заместник-кмета, говорихме, 
обаче винаги причината е била, че няма пари. Ние не можем да съберем 
средства и да на частни начала да определим тази широчина на границата 
по две причини. Първо, не живеят толкова много хора и нямат такива 
средства. Второ, Иван на Стоян не може да каже „ Отдръпни се, там, един 
метър на ляво и другия на дясно.“. И да се образува широчината на 
улицата от 6 метра. Там сме направили едни улици, които са изцяло 
финансирани от нас. От там, които живеем. Но разберете ме правилно, че 
този въпрос, ако не се почне да се изпълнява ние сме в много неудачно 
положение. И общината включително. Това се касае най-вече за този 
въпрос, че там коли за събиране на битови отпадъци не могат да влязат. 
Включително съм доволен и го подчертавам тук, че с разбиране се отнесе 
г-н Тодор Иванов, който два пъти идва. Направихме няколко подобрения, 
сложихме няколко контейнери, обаче те са все още недостатъчни и аз Ви 
призовавам, както той дойде, да направите някакво идване там, за да 
установите на място в както състояние са тези дерета. Ние сме, не че не 
сме толкова съзнателни, защото повечето там пенсионери, но просто няма 
как тези възрастни хора, те са по-нечитави от мен, може да се каже, не 



могат да ходят. Няма как да се изнасят на такова голямо разстояние, 
защото са повечето и без коли, за да си хвърлят там торбичката със смет. 
За това аз Ви моля, ако има възможност да се отделят  някакви ,макар и 
минимални средства, за да може този въпрос да започне да се решава. 
Другият ми, втория въпрос е, това е пак за „Боровец-юг“. Там от години 
наред стои такъв проблем. Значи има много изоставени места и аз за това 
нещо съм подел така инициатива и съм ходил при господин Тотев - сега не 
знам дали още е директор на „Пожарната команда“. Исках от него 
съдействие. Тези изоставени имоти, които сега е трева зелена и няма 
толкова голяма опасност от пожар,  но след време ще стане така, че там 
тази трева ще изсъхне и ще се създадат реални условия за пожар, които са 
ставали.  За това аз Ви моля, ако има някаква възможност да се направи 
така тези собственици да се предупредят, че трябва да си гледат местата.  
Аз направо на г-н Тотев съм му писал, в писмена форма и жалба съм 
подал, това беше преди 3-4 години. При г-жа Христова, мисля че беше, 
тази, която беше по земеделски земи и съм й предложил така – да се даде 
някакъв срок тези хора да си въведат имотите в нормалния порядък, за да 
не се предизвикат такива аномалии. Но досега нищо не е  направено.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. Благодаря Ви, господине. 
 
Александър АЛЕКСАНДРОВ - /гражданин/ 
И третият ми въпрос е … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате право на два въпроса. В рамките на 3 минути. В рамките на 3 

минути два въпроса. Благодаря Ви. В случай, че има още писмено към мен, 
аз съм готов да Ви приема и да Ви изслушам. Няма никакъв проблем. Още 
в понеделник поемам ангажимент да Ви приема и да Ви изслушам по 
всички поставени от Вас въпроси. 

 
Александър АЛЕКСАНДРОВ - /гражданин/ 
Благодаря Ви. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз Ви благодаря. Други питания, колеги. Заповядайте, господине. 

Моля да се представите за протокола. 
 

Николай ИВАНОВ - /гражданин/ 
Добър ден. Казвам се Николай Иванов от гр. Варна, квартал 

„Аспарухово“. Живея до едно от проблемните дерета, дерето на 
„Моряшка“. Преди малко г-жа Георгиева спомена за този проблем, обаче 



аз искам да помоля г-н кмета, всъщност въпросът е отнесен точно към 
него: Да дойде, ако му е възможно, за да види за каква кочина, меко 
казано, става въпрос. Имаше съществуваща инфраструктура, която беше 
разкопана. Имаше асфалт, имаше си всичко. В момента децата ни, които 
ходят на училище, хайде сега в момента е сухо, но когато падне малък 
дъжд там се превръща в ...., нямам подходяща дума в момента да го 
обрисувам как си пращаме децата на училище кални до колената. Има и 
хора, които ходят на работа, също не може да се минава. Тези, които имаме 
коли, се справяме по някакъв начин. Обаче това дередже е несериозно. 
Миналата година работата по деретата, по нашето специално, спря с 
оправданието, че условията, атмосферните не позволяват да продължи 
работата. Обаче за почнаха възстановяване долу около парка и от сигурни, 
как да го кажа източници от местната ни община, местната ни власт, 
разбрахме, че парите не стигат, нямало пари за довършителните работи. 
Вчера се видях с представител на „Инжстрой“, които се занимават с 
възстановяването и с втория етап от възстановяването на деретата на 
охранителните канали и казаха, че нашият район въобще не е предвиден, 
казаха ми, че: „Ще стоите така. Нямаме никаква заявка.“, което означава, 
че общината не им е поставила такава задача да се свърши работа там, по 
него район. Та молбата ми е нека г-н Портних да мине да се запознае 
лично, защото въпросът по принцип ще бъде разтакаван и ще остане в 
невидение, а пък наистина не търпи отлагане.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах, благодаря Ви, г-н Иванов. 
 
Николай ИВАНОВ - /гражданин/ 
И аз Ви благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Давам думата на г-н кмета да даде отговорите, които прецени, а 

останалите съответно по съответния писмен ред. Заповядайте, господин 
кмете. 

 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря, г-н председател. Уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани. Позакъсня сесията и в действителност 
се проточиха и питанията. На втория етаж очаква академик Воденичаров 
да подпишем споразумение с БАН, което е изключително важно и за това 
ще бъда относително кратък. Но все пак искам да дам някой отговори по 
тези теми, които считам за най-важни. Естествено всички други въпроси 
ще си получат отговора писмено.  



Да напомня на г-н Костадинов, че за първи път си зададе официално 
въпроса и формата на отговор наистина, прочетете Правилника, но все пак 
г-н Костадинов, знаете само да го уточним още веднъж. Едната къща е 
частна, едната общинска. Общинската ще бъде да премахнат незабавно. 
Информирали сме „Социално подпомагане“ за бърза реакция по 
отношение на единадесет-членното семейство, което я обитават. Така, че 
тъй като искате срок, да кажем две седмици, нали, мисля че е разумен срок 
да бъде решен въпросът.  

Г-н Григоров, щедро на едро купуваше акции във „ВиК“, днес също 
толкова щедро на едро се опитва да прави разни предположения. Не е 
хубаво така от трибуната, нали, да имаме такъв стил на запитвания. 
Естествено, той ще получи пълния отговор.  

Аз искам да използвам случая да информирам, че тъй като това също 
е важно в частта сметосъбиране и извозване, че е готов общинският кантар, 
какъвто до момента е нямало. На който всъщност ще претегляме 
абсолютно всички автомобили, занимаващи се с различните видове 
сметосъбиране, преди те да тръгнат към завода за преработка на 
отпадъците или към съответно депото. И това на практика ще ни даде 
възможност да имаме реален контрол върху количествата, които в крайна 
сметка се заплащат от данъкоплатците. Така че, това мисля че е една 
революционна стъпка в тази посока.  

За г-н Боев само ще кажа, че то не е лошо да се чете дневния ред и 
същевременно питайте, ако имате някакви въпроси и терзания, но темата с 
детската градина Лили Христова ще Ви запознае абсолютно подробно. 
Работим ежедневно по въпроса, върви проектиране, предстои събаряне на 
старата сграда, изграждане на нова сграда и респективно, нали, днес в тази 
посока решението, което се надявам естествено уважаемият Общински 
съвет да подкрепи за удължаване на действието на срока на договора, нали, 
който изтича наистина на 7 юни, но в крайна сметка сме предприели 
всички необходими действия, за да  гарантираме, че децата ще продължат 
да бъдат там до изграждането на новата постройка. И не бива да се 
спекулира със страховете на родителите. Просто това е моята молба, нищо 
друго.  

И последно, по отношение на светофара на „Кауфланд“, вече е 
издадена заповед за премахване, такъв светофар няма да има. Според мен 
лично също е допуснато недоразумение. Съгласувано е от КАТ по този 
начин, но в крайна сметка там, като е необходимо да има някакво 
съоръжение за пешеходци, нека то да бъде прелез, подлез. Такъв е класа на 
пътя, че това предполага не светофар, така че съм разпоредил събарянето 
му. Вече е факт.  

Пожелавам Ви ползотворна работа. Благодаря за вниманието. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н кмета. Преминаваме, колеги, към втора точка от 

дневния ред. 



 
ІI. 

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

„Култура и духовно развитие“ относно: 
(1) – присъждане на Голяма награда „Варна” и награда „Варна” 

за ярки постижения в областта на културата за 2017 г. 
 

   Докл.: Славчо Славов – общински съветник 
     

Тодор БАЛАБАНОВ 
Тъй като председателят на комисията Даниела Димова отсъства 

давам думата на г-н Славчо Славов да докладва проектите за решения. 
Заповядайте, г-н Славов. 

 
Славчо СЛАВОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Имам една молба, тъй 

като предложенията за награждаване са гледани на обществено 
обсъждане, в журита, в експертни комисии, в постоянните комисии. 
Моето предложение е г-н председател да ги гласуваме анблок, когато ги 
прочета предложенията. 

 
Янко СТАНЕВ 
Колеги, мнения и съображения. Няма. Тези, които са за гласуване на 

предложения анблок, моля да гласуват. 
 

Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 18, предложението се приема. 

 
Интересно мислех, само че гражданите напускат след въпросите и 

отговорите, пък то се оказа, че и съветниците напускат.  
Казвайте си високо имената. 
 
Стен Лазаров – „за“, Николай Георгиев – „за“, Людмила Колева – 

„за“, Бонка Банкова – „за“, Божидар Чапаров – „за“, Кирил Георгиев – „за“. 
 
Само да Ви успокоя, че в електронното гласуване няма да бъдете 

отбелязани. Това е само за нашата слава. Казвам го за първи път в 
историята на Общински съвет, за да Ви успокоя така, морално. 

 
 
 

 



Славчо СЛАВОВ 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

639-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1 и  чл. 6, ал. 8 
от Статут за присъждане на награда „Варна” за ярки постижения в 
областта на културата, Общински съвет – Варна утвърждава решението от 
24 април 2017 г. на Журито за удостояване с Голяма награда „Варна” и 
награда „Варна” за ярки постижения в областта на културата за 2017 г. на 
следните творци и творчески колективи: 

ГОЛЯМА НАГРАДА „ВАРНА”: 
          Венцеслав Стоянов Антонов – за изложбата му в галерия „Графит“ 
през месец ноември 2016 г., за извеждане на „Биеналето“ на световен 
подиум и за цялостно творчество.   

І. ЛИТЕРАТУРА 

1. Ангел Георгиев Ангелов - за издадения му роман „Пътуването“.

2.Юлиян Атанасов Янков – за издадените му книги „Романтика за
динозаври“ и „Строителите на случайностна България“ – есета (в 
съавторство с Деян Михайлов – разкази).  

ІІ. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА 

       Лора Янкова Маринова – Борисова и Димитър Николов Борисов 
– за високи екипни постижения в областта на сценографията, портрета и
композицията.

ІІІ. ТЕАТЪР 

1. Гергана Красимирова Арнаудова – за блестящото й изпълнение
на главната роля Мадам Злата в постановката „Криворазбраната 
цивилизация“, по повод 95 годишнината на Държавен театър „Стоян 
Бъчваров“ – Варна, както и в редица други постановки. 

2. Екипът на Държавен куклен театър – Варна – за спектакъла
„Мечо Пух“ от Алън Александър Милн. 

ІV.  МУЗИКА 



1. Емил Георгиев Диканаров - за активното пропагандиране на
българската музика в чужбина и преподавателска дейност. 

2. Неждет Мустафа Ахмед – за изключителния му принос за
развитието на музикалния фолклор, за преподавателска и изпълнителска 
дейност в инструменталния фолклор. 

V. ОПЕРА
(изпълнителско изкуство). 

        Екипът на Държавна опера към ТМПЦ – Варна  - за постановъчен 
екип и изпълнители – симфоничен оркестър, солисти, хор и балетна трупа 
за световната премиера „Граф Монте Кристо“, мюзикъл по едноименния 
роман на Александър Дюма. 

VІ. ТАНЦ 

   Няма номинации. 

VІІ. КИНО 

   Няма номинации. 

      VІІІ. АРХИТЕКТУРА 

   Няма номинации. 

ІХ. ЖУРНАЛИСТИКА 

        Татяна Илийчева Капричева – за високия й професионализъм, за 
популяризиране и отразяване на музикалния и културния живот на Варна. 

639-2-1. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно –
процесуален кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително 
изпълнение на решението, тъй като от закъснението на изпълнението може 
да последва значителна или трудно поправима вреда.   



Янко СТАНЕВ 
Мнения, съображения, изтерзания, терзания? Няма. Тези, които са 

„за“, моля да гласуват. Няма да спазвам процедурите, както ми ги казват. 
Няма да казвам режим на гласуване. Опитват се да ми подсказват.  

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

Мартин Байчев – „за“, Бонка Банкова – „за“, Стен Лазаров – „за“, 
Божидар Чапаров – „за“.  

Няма, свършихме. Заповядайте. Следваща точка трета, продължава 
г-н председател. 



III. 

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

„Наука и образование“ относно: 
(1) – присъждане на награда „Варна” в сферата на науката и

висшето образование за 2017 г. 
(2) – присъждане на награда „Варна” в системата на

предучилищното и училищното образование за 2017 г. 
(3) – даване на съгласие за преобразуване на Помощно училище

„Братя Миладинови“ – Варна в „Център за специална образователна 
подкрепа“ – Варна. 

Докл.: Славчо Славов – Председател на ПК „НО“ 

Славчо СЛАВОВ 
Благодаря Ви, г-н председател. Имам процедурно предложение. В 

областта, за наградените в областта на науката и висшето образование, 
както и в областта на средното, предучилищното и училищно образование, 
също да бъдат гласувани анблок, тъй като са минали през всички 
процедури на обществено обсъждане, в експертната комисия и в ПК 
„Наука и образование“.   

Янко СТАНЕВ 
Колеги, мнения и съображения. Мисля, че колегата е прав. Много са 

обсъждани хората, известни са, поне в тези среди, в които са. Няма 
възражения. Тогава преминаваме към режим на гласуване. 

Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 12, предложението се приема. 

Заповядайте, г-н председател. 

Славчо СЛАВОВ 
Благодаря Ви. 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

640-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 2.1, чл. 2.7 и чл. 3.11 от 
Статут за награда „Варна” в сферата на науката и висшето образование, 



Общински съвет – Варна присъжда награда „Варна” в сферата на науката и 
висшето образование за 2017 г., както следва: 

I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: 
проф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. – за цялостна 

научноизследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на 
денталната имплантология. Създаването и ръководството на първия в 
страната университетски медико – дентален център към Медицински 
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. 

Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев 
Стоянов” – Варна. 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: 
Факултет „Обществено здравеопазване“ към Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна с декан Емануела 
Иванова Райчева – Мутафова, д.и. - за разработване, въвеждане и 
акредитиране на три нови образователни специалности през 2016 г. в 
отговор на потребностите на социалната и здравната сфера в България, а 
именно:  

- „Опазване и контрол на общественото здраве“ – ОКС „Магистър“;
- „Оптометрист“ – ОКС „Магистър“;
- „Логопедия“- ОКС „Бакалавър“.

Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев
Стоянов” – Варна. 

II. ПРИРОДНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 

Няма номинации. 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 
Научен колектив доц. д-р инж. Георги Стоянов Киров, гл. ас. д-р 

инж. Любомир Петров Камбуров и ас. д-р инж. Георги Цанев 
Червенков - за високи постижения в патентната дейност и значителен 
международен научен принос. 

Предложение от Съюз на учените – Варна. 

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ:



ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 
проф. д-р Станислав Христов Иванов – за изключителната му 

научна продуктивност, която го поставя на първо място в страната сред 
преподавателите в областта на туризма по брой публикации в реномирани 
международни научни списания. 

Предложение от Висше училище по мениджмънт. 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 
Научен колектив с ръководител проф. д-р Теодора Иванова 

Бакърджиева – за създадения нов образователен проект „Българо -
норвежка образователна програма“ на ВСУ „Черноризец Храбър” и BI 
„Norwegian Business School“. 

Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“. 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА  НАГРАДА 
доц. д-р инж. Кристина Станимирова Близнакова – за високи 

постижения в областта на биомедицинското инженерство и за 
изследването на нови методи и технологии за диагностика на туморни 
образования на млечната жлеза. 

 Предложение от Технически университет – Варна. 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 
Научен колектив с ръководител флотилен адмирал, проф. д.в.н. 

Боян Кирилов Медникаров – за изпълнението на инвестиционния проект 
„Полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари“.   

Предложение от ВВМУ  „Никола Йонков. Вапцаров“. 
640-3-1. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно –

процесуален кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително 
изпълнение на решението, тъй като от закъснението на изпълнението може 
да последва значителна или трудно поправима вреда.   

Янко СТАНЕВ 
Колеги, режим на гласуване. Антоанета Цветкова – неучастие в 

гласуване поради мисълта Ви, че ще имате конфликт на интереси. Трябва 
всички доктори и културтрегери да не гласуваме. Благодаря. Колеги, да 
гласуваме с удоволствие за хората, които са дали своя принос в развитието 
на града през годината. 

Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 11, предложението се приема. 



Славчо СЛАВОВ 
Благодаря.  

Янко СТАНЕВ 
Г-н председател. 

Славчо СЛАВОВ 
641-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 1, чл. 4 от раздел ІІ ”Общи 
положения” и чл. 9 от раздел IV „Процедура за номиниране” от  Статут за 
награда „Варна” в системата на предучилищното и училищното 
образование, Общински съвет – Варна  присъжда награда „Варна” в 
системата на предучилищното и училищното образование за 2017 г., както 
следва: 

І. „Ученик на годината” в областта  
на общообразователната подготовка 

Виктор Стоянов Мирев – ученик от ХII клас в МГ „Д-р Петър 
Берон“, носител на сребърен медал от ХIХ Национална олимпиада по 
астрономия в гр. Кюстендил. Златен медал при отборно класиране на 
националния отбор на България в Международната олимпиада по 
астрономия и астрофизика в Индия. 

ІІ. „Ученик на годината” в областта 
на професионалната подготовка 

 Христо Димитров Христов – ученик от IХ клас в Спортно училище 
„Георги Бенковски“, състезател по вдигане на тежести.  

Носител на три златни медала - в изхвърляне, изтласкване и двубой, 
като в двете дисциплини – изтласкване и двубой постави европейски 
рекорди на Европейското първенство за кадети до 15 години в Полша.  

Носител на три златни медала в изхвърляне, изтласкване и двубой на 
Световното първенство за кадети до 17 г., в категория 94 кг. в

Банкок, Тайланд.  

ІІІ. „Учител на годината” в областта 
на предучилищното образование 

Няма номинации. 

ІV. „Учител на годината” в областта 
на обслужващите звена 



Ева Стефанова Божурова –  старши учител по астрономия в Център 
за подкрепа на личностно развитие – Народна астрономическа 
обсерватория и планетариум „Николай Коперник”. Един от инициаторите 
за организирането на първата Национална олимпиада по астрономия. 
Допринася изключително много за поддържане на високо качество на 
българското образование по физика и астрономия. Възпитаниците й 
Виктор Мирев и Феодор Кономаев са носители на златен медал за отборно 
класиране, в качеството си на членове на българският национален отбор 
участвал в Международната олимпиада по астрономия и астрофизика в 
Индия. 

V. „Учител на годината” в областта
на основното образование 

 Недко Петров Царев – учител в ОУ „Антон Страшимиров“, 
утвърдил се с авторитета си сред учениците като отличен учител по музика 
с инструмент гайда. Получил приза „Най-добър музикален педагог“ от 
XXIII Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ и 
специална награда на Кмета на Варна за Детски народен оркестър при ОУ 
„Антон Страшимиров“. Възпитаниците му имат високи постижения в 
национални конкурси, концерти и се включват в мероприятията на 
училището и в обществения живот. Гайдарският оркестър присъства с 
автентични и авторски изпълнения на всички училищни тържества и внася 
радост в празниците на учениците и родителската общност, както и е 
основа за съхраняване и популяризиране на народните традиции.  

VI. „Учител на годината” в областта
на средното образование 

 Тодор Янков Янков – учител по информатика и информационни 
технологии в Частна профилирана гимназия „Антоан дьо Сент – 
Екзюпери“. Учител с широки интереси и разностранни компетенции – 
води школи по програмиране и дигитални компетентности, „Роботика“, 
подготвя за международно сертифициране в областта на хардуера и 
компютърните мрежи, в областта на приложния софтуер и 
програмирането. Възпитаниците му са участвали в състезания по 
математика и информационни технологии „Свети Николай Чудотворец“, 
Национален есенен турнир „Джон Атанасов“, Международно състезание 
по информатика и компютърна грамотност „Бобър“. 

VII. „Учител на годината” в областта
на професионалната подготовка



 Крум Илиев Крумов – дългогодишен учител по спорт „Лека 
атлетика“ в Спортно училище „Георги Бенковски“.   

Възпитаниците му имат успешни изяви на международни и 
държавни първенства: 

Силвия Георгиева от ХI клас за постигнати високи резултати  на 
четири Балкански първенства:  

- за девойки младша възраст /Сърбия/ - трето място, с национален
рекорд в дисциплината 2000 м. с препятствия /стипълчейз/; 

- за девойки старша възраст /Сърбия/ - второ място, в дисциплината 4
км. крос кънтри; 

- за девойки до 20 години /Истанбул/- златен медал на 3000 м. в зала;
- за жени /Белград/ - трето място щафета 4х400 м.; и четвърто място

на 1500 м. в зала; 
Мануел Петров от ХI клас е Балкански шампион за младша възраст в 

дисциплината 800 м. /Сърбия/. 
 На държавните първенства 6 негови възпитаниците са спечелили 

общо 20 медала.  

VIII. „Колектив на годината” в областта
на предучилищното образование

ДГ № 38 „Маргаритка“ с директор Параскева Жекова 
Люцканова - колективът се отличава с голям творчески потенциал, 
активност и резултати в реализирането на образователните и възпитателни 
цели, задачи и дейности. Доказал е през годините своя висок 
професионализъм, способността си да търси и прилага нови иновативни 
форми за образованието на децата, да съхранява и популяризира 
традициите в българския фолклор. Активен участник и инициатор на 
прояви на местно, национално и международно равнище. Детската градина 
е единствената базова градина към Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“. 

ІХ. „Колектив на годината” в областта 
на основно училищно образование и обслужващи звена 

ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ с директор Сияна 
Филипова Власева - училище с безспорен авторитет пред варненската 
общественост, с позитивен индивидуален облик в резултат на системен, 
високопрофесионален педагогически труд и успешно ръководство на 
многообразните дейности с над 900 ученика. Съхранявайки добрите 
традиции се развива като съвременна образователна система, отговаряща 
по най-добрия възможен начин на високите обществени изисквания и 
очаквания. Амбициозната и високопрофесионалната работа на целия 



колектив е мотивирана от стремеж към високи образователни и 
възпитателни постижения, които са доказан факт при вътрешните и 
външните оценявания знанията на учениците. 

Х. „Колектив на годината” в областта 
на средно училищно образование и обслужващи звена 

Средно училище с езиково обучение „Александър Сергеевич 
Пушкин“ с директор Светлан Великов Илиев – с годините се утвърди, 
като едно от най-престижните във Варна. Училището има доказан принос 
за утвърждаване и издигане авторитета на варненската образователна 
система. Безспорни са заслугите на всеотдайния педагогически колектив 
при изучаване и разпространяване на руския език и култура. Учители и 
ученици имат активно участие и многобройни награди в международни, 
национални и регионални форуми в областта на образованието, науката и 
културата.  

641-3-1. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно –
процесуален кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително 
изпълнение на решението, тъй като от закъснението на изпълнението може 
да последва значителна или трудно поправима вреда.   

Янко СТАНЕВ 
Заповядайте. Благодаря. Други колеги? Няма. Колеги, режим на 

гласуване.  

Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 10, предложението се приема. 

Г-жа Банкова не гласува поради причини. Приема се. Благодаря. 

Славчо СЛАВОВ 
И аз благодаря. 

642-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл. 
312, ал. 1 и ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование, 
и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД17009123ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Помощно училище „Братя Миладинови“ – Варна да се преобразува в 
Център за специална образователна подкрепа – Варна, считано от 
учебната 2017/2018 г. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 



решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда.  

Янко СТАНЕВ 
Благодаря, колеги. Няма изказвания. Режим на гласуване. 

Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 9, предложението се приема. 

Славчо СЛАВОВ 
Благодаря Ви. 

Янко СТАНЕВ 
И аз Ви благодаря, г-н председател, благодаря и на общинския съвет 

за проявената мъдрост. И за отговорността за връчването на награди на 
тези, които са заслужили това в една от най-деликатните сфери. 23-ти, 11 
часа, председателят на комисията съобщава, в тази зала ще бъде 
награждаването. Тези от Вас, които желаят да заповядат, ще бъде добър 
знак от наша страна.  

Следваща четвърта точка от дневния ред. 



IV. 

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

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

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

изследвания по асистирана репродукция. 
(3) – промяна на Решение № 174-3(7)/20.04.2016 г. на Общински

съвет – Варна. 

Докл.: доц. Антоанета Цветкова – Председател на ПК 
„Здравеопазване“ 

Антоанета ЦВЕТКОВА 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с решение на Общински съвет – Варна № 599-4(15)/30.01.2017 г., и 
на база здравен статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови 
средства за лечение на лицата, посочени в приложение към настоящото 
решение.  

Янко СТАНЕВ 
Колеги, мнения и съображения. Имаше едно предложения, мисля че? 

Антоанета ЦВЕТКОВА 
Да, имаше предложение от г-н Атанасов … 

Янко СТАНЕВ 
… за включване на … г-н Атанасов. Само че аз не съм го записал. 

Имате ли го записано?  Имената. Атанасов да се яви в залата. Ще дам 
прекъсване от 20 минути в негова чест. Ааа, да, да, да … Е как, представете 
си, че момичето, което или жената, която е болна има необходима 
спешност. Тогава ще Ви моля процедурно да гласуваме, след като г-н 
Атанасов се завърне в залата да гласуваме в тази точка допълнително 
средствата, които са необходими за лечение на раково-болната жена, за да 
ни запознае със случая. Можем, за това сме Общински съвет. Можем.  

Антоанета ЦВЕТКОВА 
Добре, аз ще поясня за средствата, понеже в този протокол, в който 

отпускаме на всички онкоболни, взехме решение помощта да бъде в 



размер на 1500 лв., понеже въпросната жена, пациентка е с рак на гърдата. 
И в следствие от химиотерапията е направила и допълнителни 
усложнения, предлагам размера на помощта да бъде, като за всички към 
настоящия момент от 1500 лв. Да бъде включена в списъка, защото 
госпожата е подала документи по дирекция „Здравеопазване“ … 

Янко СТАНЕВ 
Имената само, Ицо, кажи имената на жената. 

Антоанета ЦВЕТКОВА 
Докато мине вътрешна ведомствена комисия, след това комисия 

„Здравеопазване“ и вземе крайното решение на общинска сесия, помощта 
най-вероятно няма да бъде навременна. А това е целта. Да бъде на време. 

Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми колеги, имената на 

жената са Севда Димитрова Иванова. Нещо допълнително да кажа.  

Янко СТАНЕВ 
Обсъдихме го. Колеги, с допълнителното от г-н Атанасов. Режим на 

гласуване. 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

643-4. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл.
52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 599-4(15)/30.01.2017 
г., и на база здравен статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови 
средства за лечение на лицата, посочени в приложение към настоящото 
решение.  

Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 

Янко СТАНЕВ 
Благодаря, колеги. Заповядайте. 

Антоанета ЦВЕТКОВА 
644-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и на база здравен 
статус, Общински съвет – Варна не отпуска финансови средства за 
лечение на лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 



Янко СТАНЕВ 
Мнения, съображения. Няма. Колеги, режим на гласуване. Едно 

пояснение докато гласуваме. Знаете, че всичко, което гласуваме 
допълнително също минава през цялата процедура, като всички останали 
неща. Някой да не остане с впечатление, че нали тука си ги гласуваме ей 
така, според мнението на един, двама, трима, петима съветника.  

Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 

Янко СТАНЕВ 
Заповядайте, г-жо председател. 

Антоанета ЦВЕТКОВА 
645-4. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал.

1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с решение на Общински съвет – Варна  №  599-
4(15)/30.01.2017 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. 

Янко СТАНЕВ 
Колеги, мнения и съображения. Няма. Благодаря Ви. Режимно 

гласуване. 

Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 

Г-жо председател. 

Антоанета ЦВЕТКОВА 
646-4. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4

и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет – Варна не отпуска финансови средства 
за дейности и изследвания по асистирана репродукция, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

Янко СТАНЕВ 
Режим на гласуване. Предишното гласуване е невалидно. 

Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 



Заповядайте. 

Антоанета ЦВЕТКОВА 
Точка три. 
647-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, и чл. 17, ал. 1, т. 3 и т.

4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД17009127ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва 
„Правила и критерии за класиране и прием в общинските целодневни 
детски ясли на територията на Община Варна“, приети с Решение 
№174-3/7/20.04.2016 г. на Общински съвет – Варна,  както следва:   

1. Изменя т. 13.3. от  раздел І. „Общи условия“, като същата
придобива следния вид: 

 „т. 13.3. Детето да постъпи в детската ясла по график изготвен 
от директора, след изтичане на определения срок за потвърждаване 
при всяко класиране“. 

2. Изменя индекс К2 от раздел ІІІ. „Критерии, носещи точки при
прием на деца в детски ясли“, като същия придобива следния вид: 

„Деца със заболявания, съгласно Наредбата за медицинска 
експертиза на работоспособността до 16 г. с ТЕЛК 50% или над 50% - 
2 точки“.  

3. Изменя индекс К2 в утвърдения образец на Формуляр, като същия
придобива следния вид: 

„Решение на ТЕЛК (50% или над 50% към 1януари в годината 
на приема)“. 

4. Изменя т. 4.11. от раздел ІV. „Целодневен прием“, като същата
придобива следния вид: 

 „т. 4.11. Записването и приемът на потвърдените за прием деца 
се извършва по график, изготвен от директора на детската ясла, след 
изтичане на определения срок за потвърждаване  при  всяко 
класиране“.  

5. Създава нова т. 10 в раздел V. „Полудневен прием“, както следва:
„т. 10. „В деня на приема (полудневен или целодневен)

родителите внасят депозитна такса, съгласно Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Варна“. 

6. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален
кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда.   



Янко СТАНЕВ 
Съображения. Допълнения. Няма. Благодаря. Колеги, режим на 

гласуване. 

Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 8, предложението се приема. 

Благодаря Ви и ползотворен ден. Г-н председател, заповядайте. 
Преминаваме към пета точка от дневния ред. 



V. 

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

„Финанси и бюджет“ относно: 
(1) – изменение на решение № 439-3/10/04.08.2016 г. на Общински

съвет – Варна. 
(2) – изменение и допълнение на Приложение 1 към Наредбата за

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Варна. 

(3) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно
финансиране от бюджета на Община Варна за 2017 г. на допустими 
разходи по проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014 г. – 2020 г. 

(4) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и
упълномощаване кмета на Община Варна да издаде запис на заповед в 
полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, по 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ за изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на 
Варна – втора фаза“ по процедура на директно предоставяне на БФП 
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие 2014 г.-2020 г. – Варна“. 

(5) – опрощаване на държавни вземания.
(6) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно

предложение Бъди зелен_Трансгранично управление на зелена градска 
среда в рамките на урбанизираните територии, по Съвместна 
оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски 
инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. 

Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“ 

Станислав ИВАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, скъпи съграждани 

зачитам проекта за решение. Първа точка. 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

648-5. На основание чл. 62, ал. 2 от Административно –
процесуалния кодекс, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, и по предложение 
от кмета на Община Варна с рег. № РД17003818ВН-009ВН/06.04.2017 г., 



Общински съвет – Варна изменя свое Решение № 439-3(10)04.08.2016 г., в 
т. 1, както следва: 

Текста: „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона 
район Одесос 2, включващо естетизация и модернизация на ул. „Михаил 
Колони“ включително велоалея и площад „Йоан Екзарх“; 

Придобива следния вид: „Благоустрояване на междублокови 
пространства в подзона район Одесос 2, включващо естетизация и 
модернизация на ул. „Михаил Колони“ включително велоалея и площад 
„Екзарх Йосиф“. 

Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Колеги, всичко е ясно. Няма никой предложения, 

допълнения, изменения, терзания. Тези, които са „за“ моля да гласуват. 
Режим на гласуване. 

Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 8, предложението се приема. 

Заповядайте. 

Станислав ИВАНОВ 
649-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 23 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 
кмета на Община Варна с рег. № РД17007229ВН/11.04.2017 г., Общински 
съвет – Варна изменя и допълва Приложение 1 към Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Варна, както следва: 

1. Изменя т. 2.5 в раздел ІІ, към чл. 79а от Приложение 1, Дирекция
„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ и техническите служби 
по райони“, като придобива следния вид: 

2.5 Одобряване на План за 
безопасност и здраве 14 дни 30 лв. Х Х Х Х 

2. Създава се нова т. 2.20 в раздел ІІ към чл. 79а от Приложение 1,
Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ и техническите 
служби по райони“, както следва: 

2.20 Одобряване на План за 
управление на строителните 
отпадъци  

14 дни 25 лв. x x x x 



Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване, колеги. Нали 

гласувате? Или не се появяват? Няма успели да гласуват. Хайде на ново ще 
гласуваме.  

Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 10, предложението се приема. 

Г-жа Гърдева, не е проблема във Вашия компютър, а в нашата 
администрация тук на това ниво. Благодаря Ви за вниманието.  

Марица Гърдева – „за“. 

Други? Няма. Хайде да прекратим. Благодаря. Следващо гласуване. 
Т.е. следващата точка. 

Станислав ИВАНОВ 
Благодаря. Трета точка. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и по предложение от кмета на Община Варна с 
рег. № РД17009144ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на 
Община Варна за 2017 г. на допустими разходи за дейност „Информация и 
публичност“ и други услуги, за трудови възнаграждения и осигурителни 
вноски на членовете на Екипите за управлението на проекти, финансирани 
по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г., както следва: 

- Проект № BG16RFOP001-1.002-0003 „Интегриран градски
транспорт на Варна-втора фаза“ – до 59 000 лв. 

- Проект № BG16RFOP001-1.002-0002 „Естетизация и модернизация
на градската среда на град Варна“ – до 50 000 лв. 

- Проект № BG16RFOP001-3.002-0031 „Подобряване и
модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална 
гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на 
Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна“  – 
до 50 000 лв. 

- Проект № BG16RFOP001-1.002-0001 „Модернизация на
образователната инфраструктура на територията на град Варна“ – до 
76 000 лв. 

Средствата да бъдат възстановени в бюджета на Община Варна след 
получаване на авансовите плащания по проектите от Управляващия орган 
на Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 



Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Заповядайте, г-н Вичев. 

Януарий ВИЧЕВ 
Нямам нищо против това, което се предлага от комисията, обаче тук 

става въпрос за „Интегриран градски транспорт“. Не знам, има ли 
представител да даде обяснение как върви изпълнението на тези проекти. 
Сега гласуваме за втория проект, още първия проект не е изпълнен като 
хората, има там запор на средства. Няма ли представител да вземе 
отношение тук. Да обясни, защото аз на комисията не съм бил и не знам 
дали е ставало въпрос. Това ми е въпросът. Ако е тук представител да даде 
малко разяснения.  

Янко СТАНЕВ 
„Градски транспорт“, има ли някой? Да слиза от рейса веднага и да 

идва … моля? По проекта … ми обикновено тези неща се случват на 
комисии, под комисии и т.н., но ето че разширяваме малко обема от 
нашите. Няма човек, който да дойде. Съжалявам, г-н Вичев. Лично се 
наемам да намеря представител на проекта и да му издърпам лявото ухо. 
Процедура на гласуване. 

650-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17009144ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за осигуряване на заемообразно финансиране от 
бюджета на Община Варна за 2017 г. на допустими разходи за дейност 
„Информация и публичност“ и други услуги, за трудови възнаграждения и 
осигурителни вноски на членовете на Екипите за управлението на проекти, 
финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 
г., както следва: 

- Проект № BG16RFOP001-1.002-0003 „Интегриран градски
транспорт на Варна-втора фаза“ – до 59 000 лв. 

- Проект № BG16RFOP001-1.002-0002 „Естетизация и модернизация
на градската среда на град Варна“ – до 50 000 лв. 

- Проект № BG16RFOP001-3.002-0031 „Подобряване и
модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална 
гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на 
Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна“  – 
до 50 000 лв. 

- Проект № BG16RFOP001-1.002-0001 „Модернизация на
образователната инфраструктура на територията на град Варна“ – до 
76 000 лв. 



Средствата да бъдат възстановени в бюджета на Община Варна след 
получаване на авансовите плащания по проектите от Управляващия орган 
на Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 8; 
отсъстващи – 9, предложението се приема. 

Станислав ИВАНОВ 
651-5. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17009143ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за поемане на общински дълг и упълномощава кмета 
на Община Варна да издаде в полза на Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020 г. – Главна дирекция „Градско и регионално 
развитие”, Запис на заповед по образец, със срок на предявяване за 
плащане до 19.03.2021 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по 
изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ), гарантиращ 
пълния размер на исканото авансово плащане в размер до 10 253 952,97 лв. 
(десет милиона двеста петдесет и три хиляди деветстотин петдесет и два 
лева и деветдесет и седем стотинки) по Административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № в ИСУН - 
BG16RFOP001-1.002-0003-C01, рег. № РД-02-37-29/19.01.2017 г. за 
изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.002-0003 „Интегриран градски 
транспорт на Варна- втора фаза“, процедура на директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 г.-2020 г. 
– Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“,
Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно
приложение към настоящото решение.

Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Колеги, режим на гласуване. Между 

впрочем в залата нали има представители на сектор европроекти. Тук не се 
вижда, по насам сядайте. Там в кюшенцето не Ви забелязваме … 

Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 



Станислав ИВАНОВ 
Г-н председател, искам да направя предложение следващите 3 точки 

да ги гласуваме анблок, тъй като са на едно и също основание.  

Янко СТАНЕВ 
Имаме една допълнителна точка, предварително ли ще я гласуваме 

или накрая, според Вас? Допълнителната точка? 

Станислав ИВАНОВ 
Допълнителната точка влезе в дневния ред и ще я гласуваме като 6-

та. Следващите три просто са на … за  опрощаване на вземания и са на 
едно и също основание да ги гласуваме анблок.  

Янко СТАНЕВ 
Добре. Предложение на председателя на комисията следващите три 

точки в първоначалния дневен ред, без допълнителната точка, да бъдат 
гласувани анблок. Тези които са „за“, колеги. Той, като ги чете, ще 
съобщава номера. 6-та е допълнителната. За анблок трите точки.  

Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 

Г-н председател, заповядайте с … 

Станислав ИВАНОВ 
Благодаря. 

652-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо № 
ОС16000872ВН/28.10.2016 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на Момчо Стойчев 
Момчев от гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, бл. 227, вх. 1, ет. 6, ап. 
22. 

653-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо № 
ОС17000244ВН/30.03.2017 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на Васил Тодоров 
Шурбов от гр. Варна, ул. „Илинден“ № 29, ет. 1, ап. 2.   



654-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо № 
ОС17000244ВН- 001ВН/30.03.2017 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на Снежанка 
Ангелова Шурбова от гр. Варна, ул. „Илинден“ № 29, ет. 1, ап. 2. 

Янко СТАНЕВ 
Колеги, мнения и съображения? Няма. Процедура на гласуване. 

Наясно сме, че гласуваме в нашите неща, както са … точките 6, 6.1, 6.2, а 
точка 5 ще бъде допълнителна точка след това. Гласувайте с удоволствие. 
Благодаря Ви.  

Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 9, предложението се приема. 

Янко СТАНЕВ 
Г-н председател, заповядайте. Последната точка, номерирана пред 

нас под номер 5. 

Станислав ИВАНОВ 
Извънредната точка. 
655-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 
кмета на Община Варна с рег. № РД17009708ВН/18.05.2017 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно
предложение BSB BE GREEN_ Cross BordEr Management of  Urban 
GREENery (Бъди зелен_Трансгранично управление на зелена градска 
среда в рамките на урбанизираните територии), по Съвместна 
оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски 
инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. 

2. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение и
подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, Община Варна 
да осигури средства от Общинския бюджет за покриване на допустимите 
разходи, преди те да бъдат възстановени от Съвместна оперативна 
програма за трансгранично сътрудничество  „Черноморски басейн 2014-
2020“. 

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението по т. 1, поради защита на важни обществени интереси, а именно 
– кратките срокове за кандидатстване по проекта.



Янко СТАНЕВ 
Благодаря Ви, г-н председател. Колеги, наясно сте, че ние сме 

длъжни да вземем това решение предвид кратките срокове и дори, ако 
евентуално част от партньорите ни откажат, ние трябва да си имаме 
решението. Кой знае, може да се удължи срока. Благодаря Ви. Гласувайте с 
удоволствие. 

Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 5; 
отсъстващи – 12, предложението се приема. 

Благодаря за големите усилия, които костваше комисията по 
„Финанси и бюджет“. И за добронамереността и мъдростта.  

Преминаваме към шеста точка от дневния ред. 



VI. 

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

„Социални дейности и жилищна политика“ относно: 
(1) – приемане на Общинска програма за закрила на детето за

2017 г. в Община Варна. 
(2) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ за

задоволяване на основни жизнени и комунално – битови потребности на 
лицата. 

(3) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет за отпускане на персонална пенсия. 

(4) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с
проектопредложение „Оборудване и обзавеждане на Домашен социален 
патронаж гр. Варна” към Фонд „Социална закрила” на Министерство на 
труда и социалната политика. 

(5) – даване на съгласие за допълване на конкурсни условия при
възлагане на социални услуги „Защитено жилище“ за лица с психични 
разстройства, „Кризисен център“ за лица претърпели насилие и жертви 
на трафик и „Дневен център“ за пълнолетни лица с увреждания.  

(6) – даване на съгласие за разкриване на социална услуга „Кризисен
център за деца“. 

(7) – даване на съгласие за промяна на адреса за предоставяне на
социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за 
възрастни хора с увреждания. 

Докл.: Милена Димова – общински съветник 

Янко СТАНЕВ 
Г-жо Димова, заповядайте. 

Милена ДИМОВА 
Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми колеги изчитам 

решението от точка първа от ПК „Социални дейности и жилищна 
политика“. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 20a, ал. 1 от Закона за 
закрила на детето, във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за закрила на детето и по предложение на Адриана 
Григорова – директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Варна към 
Агенция за социално подпомагане – София с рег. № 
ОС17000310ВН/19.04.2017 г., Общински съвет – Варна приема Общинска 



програма за закрила на детето за 2017 г. в Община Варна, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

Янко СТАНЕВ 
Колеги, мнения и съображения? Заповядайте, г-н Вичев. 

Януарий ВИЧЕВ 
Аз не съм член на комисията, но така или иначе получих 

информация за тази програма, която на практика няма нищо лошо, добре е 
че се прави такава програма. Но тази програма е засегнато и така 
нареченото социално заведение „Гаврош“, което е във Варна. И доколкото 
разбирам на комисията не са били поканени представители на тази 
организация, която пряко се занимава с децата. И ме интересува, защо 
примерно, много добре е там, че кризисния център се създава на мястото 
на приюта, но се взема дневния център от „Гаврош“ и се закрива този 
дневен център, което според мен не е правилно решение. Не знам какви 
аргументи има, не съм чул аргументи. Ако може първо да чуем и 
ръководството на „Гаврош“. И да чуем тук и вносителя, ако има някакви 
аргументи, защото това нещо, ако е така не е допустимо. Не трябва да се 
допуска по такъв начин да се трансформира това социално заведение 
„Гаврош“. Благодаря Ви. 

Янко СТАНЕВ 
И аз благодаря. Спокойно сега. Този въпрос беше обсъждан на 

комисия. Г-н Вичев правилно задава въпроса. Каза, че не е член на 
комисията. Ще помоля само директора на социално подпомагане да каже 
две неща. „Гаврош“ е известна институция в нашия град с безспорен 
авторитет. Няма защо нали  да  … тук ли е? Г-жа Каспарян, тук ли е? Нищо 
не виждам там. Администрацията сте седнали зад … трибунката. 
Изместете се отсам. Въпросът е важен и деликатен, но спокойно … 
Заповядайте, г-жо Каспарян. 

Луиза КАСПАРЯН 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, програмата … 

общинската програма за закрила на детето се приема от комисията за 
детето, която е в състав от 15 членове, съгласно Закона за закрила на 
детето и е обсъждана в тази комисия. Днес предстои да бъде обсъдено 
предложение за закриване на приюта за деца и на центъра за работа с деца 
на улицата и трансформирането им в кризисен център. Приютът за деца 
вече не съществува в Закона за социално подпомагане след промените от 
11 ноември 2016 г. и това налага преструктурирането. Дневният център, 
центърът за работа с деца на улицата също предлагаме да бъде включен, 
закрит, защото през годините от анализа, който представихме в нашето 



предложение се вижда, че няма достатъчно заетост, т.е. капацитетът на 
услугата не е запълван и не е използван пълноценно. Затова се налага и 
нашето предложение, чрез закриването на двете услуги да разкрием една 
нова услуга с капацитет 20 места и с по-голям финансов ресурс, като по 
този начин ще се направи компенсирана промяна и ще се осигури 
финансирането от държавата на кризисния център за деца, който ще бъде с 
капацитет 20 места и който на този етап от … е по-необходим като услуга 
и това е и становището на Дирекция „Социално подпомагане“, в частност  
на отдела за „Закрила на детето“. Благодаря. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, други мнения и съображения? Г-н Вичев, 

заповядайте. 

Януарий ВИЧЕВ 
Аз ще приема този отговор, но нека да чуем и представител на 

„Гаврош“. Все пак има и друго мнение, обратно на това. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Той представителя на „Гаврош“, тя всъщност дамата … заповядайте. 

Представете се за протокола. 

Пенка СТОЯНОВА 
Аз съм доцент Стоянова и съм председател на сдружение „Гаврош“ 

от 23 години. Това, което сме говорили до сега за закриване на приюта и 
преобразуването му в кризисен център е много добро и правилна мярка, но 
никога не сме споменавали, че дневния център, най-прекрасната наша 
програма, трябва да бъде закрита. Това го научавам от медиите. Никой 
нищо не ми е казал по този въпрос. Абсолютно е невярно, че нямаме 
посещаемост. Ние имаме капацитет 20 деца. Във всеки един ден, през 
всички години, ние сме имали посещаемост повече от 20. Искам да обясня 
на хората, които присъстват тук, че ние се борим тези деца, които са най-
изостанали, които не знаят български, които образователната система 
много бързо ги изхвърля. Ние приемаме тези деца и се опитваме и 
постигаме това, да ги вкараме обратно в образованието, защото ги учим на 
български, на социални умения, на намаляване на агресията, която 
единствено те виждат в местата, където живеят. Ние сключваме договор с 
„Социално подпомагане“ за една година, през която година, децата имат 
право на отсъствие само на един месец. Те нямат ваканции, така че в 
рамките на тази година, ако те отсъстват повече от един месец, веднага се 
пуска доклад и те повече не участват в нашата програма. По този начин 
ние правим добрия подбор наистина на децата, които, в които има шанс 
нещо да се получи, нещо да се вградят в нашето общество и да се намали 



агресията, защото тя присъства на всяка крачка в техния живот. И 
единствено с тази програма, с образователните ни програми в работа на 
група, с голямото количество доброволци, които имаме от първи юни 
идват от цяла България, от всички университети и училища във Варна, 
идват и от чужбина. От 10 години сме посещавани от доброволци от цяла 
Европа и изведнъж всичко това няма да съществува. Програмата е 
обезпечена и харесвана от правителството и тя има финансовото 
обезпечаване. Никой не я спира. Напротив, продължаваме да бъдем 
финансирани. Няма причина, не разбирам защо се посяга на тази дейност. 
Благодаря Ви. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Григоров, заповядайте. 

Григор ГРИГОРОВ 
Уважаеми колеги, аз щях да се изкажа по тази точка, когато дойде 

времето, но така или иначе повдигна се въпросът. Смятам, че 
предложението на администрацията е абсолютно уместно, правилно и 
навременно. По отношение на дейността на сдружение „Гаврош“ няколко 
пъти съм посещавал тяхната услуга, официално и неофициално. И при 
моите посещения мога да кажа какво съм видял. Присъствие на не повече 
от 5-6 момчета и момичета до 8-9 в кризисния им център, а в социалната 
им услуга, децата там, които ги водят за по 3-4 часа с един микробус, 
8,10,12, т.е. аз съм дълбоко убеден и ще подкрепя предложението на 
администрацията за това, че тези 2 услуги трябва да бъдат закрити. Първо, 
защото те не функционират ефективно. И второ, защото откриването на 
кризисния център и преместването му в ... аз така го наричам и ще го 
наричам в бъдеще време „Общински социален комплекс“, защото идеята 
на администрацията е там да бъдат настанени и други социални услуги. 
Изключително неприятно впечатление ми направи, когато посетих 
местото, където се предоставяха тези услуги преди 2-3 месеца, а това е 
един имот, за който ние ежегодно плащахме 65 000 лв. наем на „Дружба“ 
АД и благодарение на това решение на администрацията ние вече не 
плащаме тези суми. Значи там, с чисто сърце, мога да кажа, че бяха и 
видях, че са изрязани абсолютно всички катерушки, пързалки и т.н. 
Задната страна на оградата също я нямаше, вътре състоянието не е особено 
лицеприятно. И това за мен е един вандалски акт. И аз не мога да си 
представя хора, които така представят своята дейност за обществено 
полезна и в полза на обществото да имат такъв манталитет и отношение 
към нещото, което са ползвали до сега. Отделно от това, за да не се 
изказвам повече, ще допълня, че аз смята, че тази … създаването на 
кризисния център, който ще увеличи с малко общото финансиране по тази 
дейност в т. 6 ще предложа да бъде включено и едно изречение, в което да 



предложим тази услуга, доставчик по нея да бъде Община Варна.  И де не 
бъде предоставена на външни доставчици, като целта и мотивите ми затова 
е че в СУПЦ са настанени социални дейности, чийто основен доставчик е 
Община Варна. Отделно от това ремонтът, който се извърши за 
преграждане на помещенията също е от бюджета на Община Варна. А ние 
знаем, че СУПЦ го подпомагаме ежегодно със стотици хиляди левове, 
понеже там драмата с режийните разходи на тази огромна база, която 
естествено, че в момента не се ползва ефективно, но ако продължи този 
процес ще бъде използвана ефективно, т.е. тези средства ще намалят като 
резултат и нашите разходи, с които ние дофинансираме дейността на 
СУПЦ. Благодаря за вниманието. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Григоров. Ще помоля да се придържаме към точката 

по същество. Повече дебати във връзка с темата с „Гаврош“ няма да 
допусна на този етап. Като дойде точката ще има всеки възможността да се 
изкаже … Да, да съжалявам за което … „Гаврош“ точката е следващата, 
доколкото си спомням. Е как да е друго. Става въпрос за закриване на 
дневен център и за откриване на кризисен такъв, доколкото си спомням … 
Е как да няма закриване? Разбира се, че е така. Прочетете  си проекта за 
решения. 

Януарий ВИЧЕВ 
Точката е … програма за закриването, а пък в другата точка е 

разкриването на кризисния център. Ние не сме против закриването на 
кризисния център. Става въпрос от програмата да отпадне дневния център, 
да не го закриват. Затова става въпрос.  

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, вижте т. 6 от проектите за решения. Общински съвет – Варна 

дава съгласие за закриване на социална услуга приют за деца с капацитет 
15 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на 
Община Варна считано от 1.09. Това е т. 6 … Заповядайте, г-жо Гърдева. 

Марица ГЪРДЕВА 
Аз искам по същество по точката, която всъщност разглеждаме. Това 

е за приемане на общинската програма за закрила на детето за 2017 година 
в Община Варна. Това е точката, която гледаме и ще помоля колегите от 
БСП, които днес … сега разбирам, че имахте тежки партийни дебати и не 
участвахте в комисиите, колеги през този период. Значи на финансова 
комисия нямаше нито един колега от БСП, разбираме Ви, влизаме Ви в 
положението, имате си …, но много Ви моля все пак … прочетете дневния 
ред и в момента гледаме приемане на общинска програма за закрила на 



детето за 2017 г., което е изключително необходимо, което трябва да 
приемем днес. Надявам се, че сте се запознали с материалите. Ние сме „за“ 
и ще я подкрепим. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Други мнения и съображения? Няма други мнения и 

съображения, така че подлагам на гласуване. Режим на гласуване за 
програмата. 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

656-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 20a, ал. 1 от 
Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Правилника 
за прилагане на Закона за закрила на детето и по предложение на Адриана 
Григорова – директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Варна към 
Агенция за социално подпомагане – София с рег. № 
ОС17000310ВН/19.04.2017 г., Общински съвет – Варна приема Общинска 
програма за закрила на детето за 2017 г. в Община Варна, съгласно 
приложение към настоящото решение.  

Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 5; 
отсъстващи – 9, предложението се приема. 

Милена ДИМОВА 
По точка втора. 
657-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал.

1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 599-4(15)/30.01.2017 
г. и на база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане и по предложение на Любомира Комитска 
– Директор на Дирекция „Социални дейности“ при Община Варна  с рег.
№ СД17000728ВН/03.05.2017 г., съгласно Заповед № 1186/26.04.2017 г. на
кмета на Община Варна, 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 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване. 



Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 

Заповядайте, г-жо Димова. 

Милена ДИМОВА 
658-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с решение на Общински съвет – Варна № 599-4(15)/30.01.2017 г. и 
на база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложение на Любомира Комитска – 
Директор на Дирекция „Социални дейности“ при Община Варна  с рег. № 
СД17000728ВН/03.05.2017г., съгласно Заповед № 1186/26.04.2017 г. на 
кмета на Община Варна, Общински съвет – Варна не отпуска еднократна 
финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

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

Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 9, предложението се приема. 

Милена ДИМОВА 
По точка 3 предлагам двете решения да бъдат гласувани анблок, тъй 

като са на едно и също основание. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Димова, те са две гласувания. Подлагам на гласуване 

предложението на г-жа Димова да се гласуват анблок, тъй като по-бързо 
ще стане изчитането. Режим на гласуване. 

Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 6, предложението се приема. 

Милена ДИМОВА 
Решения по точка три. 

659-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 



стаж и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17001616ВН-001ВН/04.05.2017 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Роберто Светославов Чинчинов от град 
Варна. 

660-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17007604ВН-001ВН/04.05.2017г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Габриел Георгиев Маринов от град Варна. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 

Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 

За протокола Мартин Байчев – „за“. 

Милена ДИМОВА 
661-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД17008436ВН/28.04.2017 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

- Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно
предложение „Оборудване и обзавеждане на Домашен социален 
патронаж гр. Варна” към Фонд „Социална закрила” на Министерство на 
труда и социалната политика. 

- Одобрява съфинансиране в размер до 3 000 лева, представляващи
10 % от общата стойност на проекта. Средствата са осигурени от бюджета 
на Община Варна за 2017 г., Дейност 524 „Местна дейност“ – Домашен 
социален патронаж. 

- Гарантира, че при сключване на договор за финансиране ще бъдат
запазени функцията, предназначението и собствеността на придобитото 
оборудване и обзавеждане и ще бъдат осигурени средства за 
функциониране на Домашен социален патронаж за срок от 3 години, 
считано от датата на приключване на договора за финансиране. 



Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
извърши необходимите действия по изготвянето, внасянето и 
реализирането на проекта. 

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

Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 6, предложението се приема. 

Милена ДИМОВА 
Предлагам по точка 5, 5.1 и 5.2, тъй като са на едно и също 

основание, чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, да бъдат гласувани 
анблок. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги  по процедурата? Не виждам. Режим 

на гласуване. 

Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 

Милена ДИМОВА 
Решението по точка пет. 

662-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 
основание чл. 18 А, ал. 11 от Закона за социално подпомагане, чл. 37 и чл. 
36в, ал. 1, т. 1  от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17009145ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие при 
обявяване на конкурс за възлагане на социалната услуга „Защитено 
жилище“ за лица с психични разстройства, с капацитет 8 места, 
делегирана от държавата дейност да включи в конкурса и изискване 
доставчикът да осигури необходимата материална база за предоставяне на 
услугата, предмет на възлагане. 

663-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 
основание чл. 18 А ал. 11 от Закона за социално подпомагане, чл. 37 и чл. 



36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17009150ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие при 
обявяване на конкурс за възлагане на социалната услуга „Кризисен 
център“ за лица претърпели насилие и жертви на трафик  с капацитет 10 
места, делегирана от държавата дейност да включи в конкурса и изискване 
доставчикът да осигури необходимата материална база за предоставяне на 
услугата, предмет на възлагане. 

664-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 
основание чл. 18 А, ал. 11 от Закона за социално подпомагане, чл. 37 и чл. 
36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17009146ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие при 
обявяване на конкурс за възлагане на социалната услуга „Дневен център“ 
за пълнолетни лица с увреждания, с капацитет 35 места, делегирана от 
държавата дейност да включи в конкурса и изискване доставчикът да 
осигури необходимата материална база за предоставяне на услугата, 
предмет на възлагане. 

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

Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 9, предложението се приема. 

Иво Иванов за протокола – „за“ , Бонка Банкова за протокола – „за“. 

Милена ДИМОВА 
По т. 6, 6.1 и 6.2,  тъй като са на едно и също основание чл. 21, ал. 1, 

т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
предлагам да бъдат гласувани анблок. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 

Резултати от гласуването: за –37; против – 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 11, предложението се приема. 

Бонка Банкова за протокола – „за“. Григор Григоров за протокола – 
„за“. 



Милена ДИМОВА 
6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 
основание чл. 36 в, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и чл. 36, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД17009148ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за закриване на социалната услуга „Приют“ за деца с капацитет 
15 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на 
Община Варна, считано от 01.09.2017г. 

6.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 
основание чл. 36 в, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и чл. 36, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД17009148ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за закриване на социалната услуга „Център за работа с деца на 
улицата“ с капацитет 20 места, делегирана от държавата дейност, 
реализирана на територията на Община Варна, считано от 01.09.2017г. 

 6.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 
основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 
1 и ал. 2, т. 4в от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17009148ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на социалната услуга „Кризисен център“ за деца, с капацитет 
20 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на 
Община Варна, считано от 01.09.2017 г. на адрес град Варна, ул. „Петко 
Стайнов“ № 7 /сградата на Социален учебно – професионален център 
Анастасия Д-р Железкова/, считано от 01.09.2017 г. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Г-н Григоров. Не Ви харесва този 

микрофон от стълбите. Вие само се изказвате, Вие не четете. 

Григор ГРИГОРОВ 
Предлагам на точка 6.2 да бъде допълнено „доставчик на социалната 

услуга ще бъде Община Варна“. Мотивите ми, както казах преди малко, 
сега ще ги повторя. Средствата за преустройството и ремонта и 
превеждането на базата във вида й и състоянието в което се намира да 



стане пригодна за предлагането на социалната услуга от бюджета на 
Община Варна. На територията на СУПЦ, което ще наричам „Общински 
социален комплекс“ се реализират още три вида социални услуги, които се 
администрират и Община Варна и тя е бенефициент. Влизането на външен 
участник на тази територия ще създаде неудобства в пропускателния 
режим, режийните разноски, охраната и други. От своя страна смятам, че 
Община Варна разполага с достатъчен капацитет, административен и 
всякакъв друг, за да поеме тази услуга. Не на последно място, 
делегираният бюджет в размер на 180 000 лв. ще  допринесе за намаляване 
на финансирането, дофинансирането на СУПЦ, защото тази услуга ще я 
поеме някаква, може би минимална, но все пак някаква част от огромните 
режийни разноски на СУПЦ-то. Благодаря. Тук е г-жа Каспарян. Г-н 
Базитов го няма, но също могат да кажат дали това е възможно или не. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз бих искал да дадем думата на администрацията и да кажа също 

така, че Закона за социалното подпомагане дава тези правомощия за 
преценка на кмета на общината, чл.18а. Така че не е в нашите 
компетенции. Законът го дава в компетенции на кмета на общината това 
правомощие, да.  Г-н Базитов, заповядайте. 

Коста БАЗИТОВ 
Г-н председател, уважаеми общински съветници, това предложение 

изниква в момента. Ние не сме обсъждали в администрацията 
възможността това да стане. Да, има такава възможност. Законът ни 
предоставя това право или да обявим обществена поръчка за доставчик, 
който да бъде външен доставчик или да бъде общината доставчик на тази 
услуга. Може да вземете това решение, но аз мисля, че на следващото 
заседание на Общинския съвет да подготвим аргументи в едната и в 
другата посока, да го обсъдим на комисия и едва тогава да вземем 
решение. Благодаря, г-н председател. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Базитов. Аз пак казвам, че това е в компетенциите 

на кмета на общината, но нямам нищо против да обсъдим темата 
принципно за колегите, за които представлява интерес.  

Коста БАЗИТОВ 
Да, благодаря. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Григоров. 



Григор ГРИГОРОВ 
Така формулираното предложение от г-н Базитов на следваща сесия 

да разгледаме „за“ и „против“ моето предложение, оттеглям го … 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Подлагам на гласуване, ако няма други мнения и 

съображения … г-жо Георгиева, заповядайте. 

Милена ГЕОРГИЕВА 
Според чл. 36в от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане ал. 5 се казва, че когато предложението е за закриване на 
социална услуга за деца задължително се изисква становище от 
председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Имаме ли 
такова становище от агенцията? А също дали има постъпили някакви 
констатирани нарушения относно критериите на социалната услуга, която 
се предлага? За приюта става въпрос, за „Гаврош“. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Ние тук разкриваме само, доколкото виждам. Ама ние го закрихме 

дневния център. В предходната точка. В предходната точка, доколкото си 
спомням го закрихме. Колеги, обсъждаме съвсем друга тема в момента. В 
момента обсъждаме темата за разкриване на нови социални центрове. Ако 
имате въпроси в тази посока, да готов съм да дам думата на 
администрацията да отговаря. Точки, които вече сме ги минали като тема, 
не виждам смисъл да ги коментираме повече. Други мнения и 
съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 

665-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 
основание чл. 36, ал. 3, т. 1 и чл. 36в, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД17009148ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за закриване на социалната услуга „Приют“ за деца с 
капацитет 15 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на 
територията на Община Варна, считано от 01.09.2017г. 

666-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 
основание чл. 36, ал. 3, т. 1 и чл. 36в, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане 



на Закона за социално подпомагане и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД17009148ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за закриване на социалната услуга „Център за работа с деца 
на улицата“ с капацитет 20 места, делегирана от държавата дейност, 
реализирана на територията на Община Варна, считано от 01.09.2017г. 

667-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 
основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 
1 и ал. 2, т. 4в от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17009148ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на социалната услуга „Кризисен център“ за деца, с 
капацитет 20 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на 
територията на Община Варна, считано от 01.09.2017 г. на адрес град 
Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7 /сградата на Социален учебно – 
професионален център Анастасия Д-р Железкова/, считано от 01.09.2017 г. 

Резултати от гласуването: за –38; против – 1; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 9, предложението се приема. 

Милена ДИМОВА 
668-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 
основание чл. 36 В, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и във връзка с чл. 18 А, ал. 11 от Закона за социално 
подпомагане и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17009149ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Социалната услуга „Център за социална рехабилитация и 
интеграция“ за възрастни хора с увреждания с капацитет 30 места, 
делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на Община 
Варна, предоставяна от Сдружение „Агенция за социално развитие Вижън“ 
да се реализира на адрес: гр. Варна, ул. „Тодор Икономов“ № 35. 

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

Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 8, предложението се приема. 

Преминаваме към седма точка от дневния ред. 



VII. 

По точка седма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

„Структури и общинска администрация“ относно: 
(1) – промени в общата численост и структура на общинската

администрация. 

Докл.: Милена Димова – Председател на ВрК „СОА“ 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Димова, заповядайте да прочетете проектите за решение по 

точка седем. 

Милена ДИМОВА 
По точка първа. 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

669-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 3 от 
Закона за културното наследство и по предложение от кмета на Община 
Варна с рег. № РД17007825ВН/21.04.2017 г., Общински съвет – Варна 
одобрява промени в общата численост и структура на общинската 
администрация при Община Варна, както следва: 

1.Увеличава числеността на дейност 122 „Общинска
администрация“ – дофинансиране с 8 (осем) щатни бройки. 

2. Създава нов отдел „Недвижимо културно наследство“ към
дирекция „Архитектура,  градоустройство и устройствено планиране“ при 
Община Варна със следните длъжности: 

- „Началник отдел“ – 1 щатна бройка;
- „Експерти по недвижимо културно наследство – част архитектурна“

– 4 щатни бройки;
- „Експерти по недвижимо културно наследство – част

конструктивна“ – 1 щатна бройка; 
- „Юрисконсулт“ – 1 щатна бройка;
- „Специалист технически архив“ – 1 щатна бройка.
Средствата за заплати и осигурителни вноски са в рамките на

дейност 122 „Общинска администрация“ – дофинансиране от бюджета на 
Община Варна за 2017 г.  



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

Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 8, предложението се приема. 

Милена ДИМОВА 
По точка две. 

670-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17009105ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява промени в общата численост и структура на общинската 
администрация, като намалява числеността на дейност „Хранителен 
комплекс“ – „Други дейности по икономика“ с 9 (девет) щатни бройки, 
както следва: 

- Изпълнител отговорник сладкарница „Приморски“ – 1 щатна
бройка; 

- Изпълнител отговорник сладкарница „Археологически музей“ – 1
щатна бройка; 

- Изпълнител „Сервитьор“ – 2 щатни бройки;
- Изпълнител „Готвач“ – 1 щатна бройка;
- Изпълнител „Работник кухня“ – 1 щатна бройка;
- Изпълнител „Снабдител“ – 1 щатна бройка;
- Изпълнител „Хигиенист“ – 2 щатни бройки.

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

Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 9, предложението се приема. 

Благодаря, г-жо Димова. 

Николай Георгиев за протокола – „за“. Пейчо Бюлбюлев за 
протокола – „за“. 

Преминаваме към точка осма от дневния ред. 



VIII. 

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

„Младежки дейности и спорт“ относно: 
(1) – изменение и допълнение в Наредба за финансово

подпомагане на спортни клубове  в Община Варна. 
(2) – приемане на Правилник на Сдружение „Варна-Европейска

младежка столица“ за условията и реда за финансово подпомагане на 
младежки проекти, реализирани по Програма „Варна-Европейска 
младежка столица 2017“, одобряване текст на Договор за финансиране 
между Община Варна и Сдружение „Варна-Европейска младежка столица“ 
и възлагане подписването му. 

Докл.: Мартин Байчев – Председател на ПК „МДС“ 

Мартин БАЙЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа, две 

предложения.  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на 
Община Варна с вх. № РД17009126ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – 
Варна изменя и допълва Наредба за финансово подпомагане на спортни 
клубове в Община Варна, приета с решение № 1483-11(30)/ 28,29.04.2014 
г., на Общински съвет – Варна, както следва: 

Чл. 2. се изменя, като същия придобива следния вид: 
Чл. 2 (изм.) „Общински съвет – Варна ежегодно утвърждава размера 

на финансовите средства, които могат да бъдат отпуснати като субсидия за 
покриване на целеви разходи на спортните клубове, предвидени в бюджета 
на Община Варна за финансово подпомагане на варненски спортни 
клубове.“ 

Изменя се чл. 5, като се създава нова т. 4, а съществуващите 
съответно се преномерират, както следва: 

Чл. 5, т. 4 (нова). „Да са вписани като юридически лица с 
нестопанска цел в Националния регистър на спортните организации, воден 
при Министерство на младежта и спорта, минимум 1 (една) година 
предхождаща тази на кандидатстване“. 

Допълва се чл. 5, т. 5 и същата придобива следния вид: 
Чл. 5, т. 5 (изм.). „Да са членове на съответната лицензирана спортна 

федерация, в която да членуват не по-малко от 15 /петнадесет/ спортни 
клуба, регистрирани в най-малко 3 /три/ административни области в 
страната“. 

Създава се нови т. 10 и т. 11 към чл. 5, със следния текст: 



Чл. 5. т. 10 (нова).  „Да не извършва стопанска дейност или ако 
извършва такава, тя да е спомагателна и допълваща към основната 
дейност, осъществявана в обществена полза“. 

Чл. 5. т. 11 (нова).  „Да развива тренировъчната си дейност в 
минимум три възрастови групи“.  

Изменя се т. 6. на чл. 6, като същата придобива следния вид: 
Чл. 6. т. 6 (изм). „Спортни клубове осигурили си финансиране от 

дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала“. 

Допълва се чл. 8. с израза „състезателна“ и същият придобива 
следния вид: 

Чл. 8. (изм.): „Към искането по предходния член кандидатите за 
финансиране прилагат формуляри за изчисляване на точките на 
варненския спортен клуб за предходната състезателна година по 
приложените към настоящата Наредба образци и попълнени, съгласно 
посочените в Глава четвърта „Критерии за оценка на спортните 
резултати“, както и следните документи:…“ 

Създава се нова т. 10 към чл. 8, със следния текст: 
Чл. 8, т. 10 (нова): „Декларация, в която декларират, че стопанската 

дейност, извършвана от спортния клуб не генерира приходи, достатъчни за 
покриване на разходите за извършване на нестопанска дейност.“ 

Изменя се чл. 9, като същият придобива следния вид: 
Чл. 9. (изм). „В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл. 7 

Кметът на Община Варна със заповед назначава комисия в състав от 5 
члена, включваща правоспособен юрист от дирекция „Правно-нормативно 
обслужване“, експерт от дирекция „Спорт“ на Община Варна, 
счетоводител от дирекция „Спорт“, представител на Обществения  съвет 
по спорт към Община Варна, както и представител на постоянната комисия 
„Младежки дейности и спорт“ към Общински съвет – Варна. Комисията 
избира председател между своите членове.“ 

Изменя се чл. 11, като същият придобива следния вид: 
Чл. 11, ал. 1. (изм). „В двуседмичен срок от приключване на работата 

си, комисията представя протокола на Кмета на Община Варна за 
утвърждаване, и след утвърждаването, на Председателя на Общински 
съвет – Варна, за сведение. 

Чл. 11, ал. 2. (нова).  „След утвърждаване на протокола, съгласно чл. 
11 ал. 1, се сключва договор между Община Варна и съответния спортен 
клуб, въз основа на който му се предоставя определеното финансово 
подпомагане.“ 



Изменя се ал. 6 и ал. 7 в чл. 12, като същите придобиват следния вид: 
Чл. 12 ал. 6 (изм.) „Варненски спортен клуб в индивидуалните 

спортове има право да отчете не повече от 2 индивидуални класирания за 
всеки свой състезател от Елитно държавно първенство (индивидуално или 
отборно). Максималният брой резултати в една възрастова група, общо за 
двата пола, не може да надвишава 24. Зачитат се резултати, само при 
участие на минимум трима състезатели или клуба. Отчитането на 
резултатите за един състезател може да бъде само в един вид спорт. 

Чл. 12, ал. 7 (нова) „Варненски спортен клуб в отборните спортове 
има право да отчете не повече от 2 класирания за всеки свой състезател от 
Елитно държавно първенство. Максималният брой резултати в една 
възрастова група, не може да надвишава броя на състезателите по тимовия 
лист определен от федерацията по вида спорт, като общо за двата пола не 
може да надвишава 24. Зачитат се резултати, само при участие на минимум 
три клуба. Отчитането на резултатите за един състезател може да бъде 
само в един вид спорт.“ 

Чл. 12, ал. 7 се преномерира на чл. 12, ал. 8, като следващите алинеи 
се преномерират съответно. 

Чл. 12, ал. 9 се преномерира на чл. 12, ал. 10 и същата придобива 
следния вид: 

Чл. 12 ал. 10 (изм.) „Не се признават резултати от квалификации, 
областни, зонални държавни първенства“. 

Чл. 12, ал. 11 се преномерира на чл. 12, ал. 12 и същата придобива 
следния: 

Чл. 12 ал. 12 (изм.) „При преминаване на състезател от един 
варненски спортен клуб в друг варненски спортен клуб двата клуба 
разпределят спечелените точки на съответния състезател в следващата 
състезателна година, както следва: 

година стар клуб настоящ клуб 

През 1-ата година 70% 30% 

Чл. 12, ал. 12 се преномерира на чл. 12, ал. 13 и същата придобива 
следния: 

Чл. 12. (13) „Резултатът от набраните точки от държавните 
първенства за всеки отделен участник се коригира и с коефициент за 
конкурентност при отборните и индивидуалните спортове, съобразно броя 
клубове или състезатели, както следва: 

1. за отборни спортове:



а) до 8 участващи отбора – 1.00 
б) от 9 до 14 участващи отбора – 1.10 
в) от 15 до 20 участващи отбори – 1.20 
г) от 21 до 30 участващи отбори  – 1.30 
д) над 30 участващи отбори  – 1.40 

2. за индивидуални спортове:
а) до 15 участници – 1.00
б) от 16 до 30 участници – 1.10
в) от 31 до 50 участници – 1.20
г) от 50 до 70 участници – 1.30
д) над 70 участници – 1.40.“

Създава се ал.14 към чл. 12, със следния текст: 
Чл. 12, т. 14 (нова): „Резултатите на състезателите по таблица 3 от 

Държавните първенства се умножава с коефициент на отдалеченост по 
таблица 4“: 

ТАБЛИЦА 4 

№ Отдалеченост в една 
посока 

коефициент 

1 До 50 км. 1.00 
2 От 50 до 150 км. 1.20 
3 От 150 до 250 км 1.30 
4 От 250 до 350 км 1.40 
5 Над 350 км 1.50 

Изменя се ал. 2 в чл. 13, като отпадат коефициентите за 1 и 2 
възрастова група, и същата придобива следния вид: 

В чл. 13, ал. 2(изм): 
„За 3 в. групи - 1,10
За 4 в. групи - 1,15
За 5 в. групи - 1,20
За 6 в. групи - 1,25
За 7 в. групи - 1,30
За 8 в. групи - 1,35
*максималният коефициент за спортни клубове, развиващ спорта

само в един пол е 1.15.“ 

Създава се нов чл. 15, със следния текст: 



Чл. 15 (нов): „ Чл. 15 (1) Полученият общ сбор от точки съобразно 
изискванията, критериите и коефициентите по чл. 12, чл. 13 и чл.14 на тази 
Наредба от варненски спортен клуб, се умножава с коефициент за 
категория: 

І категория   /имиджови спортове/        - 2.00 
ІІ категория  /регионални спортове/     - 1.50 
ІІІ категория /социални спортове/        - 1.25 
ІV категория /развиващи се спортове/   - 1.00 
(2) Видовете спорт, които спадат към отделните категории по

преходната алинея, се определят за всяка календарна година от комисията 
по чл. 9 от тази Наредба.“ 

Чл. 15. се преномерира на чл. 16 и същият придобива следния вид: 
Чл. 16. (изм.) „Община Варна, чрез дирекция “Спорт”, упражнява 

контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като 
изисква всички необходими счетоводни и/или разходооправдателни 
документи, информация за дейността и извършва проверка на място.“ 

Чл. 16. се преномерира на чл. 17 и се добавя нова ал. 3, като същият 
придобива следния вид: 

„Чл.17(1) За правомерни ще бъдат признати разходи за: 
- транспорт до мястото на състезанието / обществен транспорт /. Ако

се ползва лек автомобил, той трябва да е собственост на съответния 
Спортен клуб или да е нает с договор за наем. / не се признават разходи за 
винетки/ 

- дадена храна на спортисти  (без алкохол, без разходи за коктейли)
- ведомост за съдийски / копие от фактури за транспорт, нощувка /
- наеми за спортно съоръжение, ползвано за състезанието или

тренировъчния лагер 
- спортна екипировка, спортни уреди, спортни пособия
- материални награди (купи, медали, плакети, грамоти, спортни

пособия и спортна екипировка) 
- нощувки във връзка със състезанието или тренировъчния лагер /във

фактурата да бъде изписан броят на нощувките, броят на състезателите и 
единична цена на нощувка/ 

- витамини и възстановителни средства, придружени от декларация
от съответния спортен клуб за допустимостта им от Антидопинговата 
комисия 

- ГСМ  за обезпечаване на учебно-тренировъчния и състезателен
процес при специфични спортове (академично гребане, кану-каяк, 
колоездене, ветроходство и др.)  

(2) Всички разходи да бъдат пряко свързани със спортната дейност
на съответния клуб. 



(3) (нова) Спортните клубове нямат право със средства от целевата
субсидия да извършват други разходи, извън посочените в ал. 1.“ 

Чл. 17. се преномерира на чл. 18 и същият придобива следния вид: 
Чл. 18.  Спортни клубове, които използват финансовите средства не 

по предназначение, ги възстановяват в пълен размер, ведно с лихва, 
определена според основния лихвен процент към момента на 
предоставянето на средствата.“ 

Чл. 18. се преномерира на чл. 19 и се допълва, като придобива 
следния вид: 

Чл. 19. (1) Спортни клубове, неотчели средствата до 31 декември на 
текущата година, се задължават да върнат субсидията в пълен размер и се 
лишават от подпомагане от Община Варна за следващата календарна 
година. 

(2) На връщане подлежат и средствата, за които няма представени
надлежни счетоводни и/или разходооправдателни документи, както и 
средствата, които са усвоени за разходи извън допустимите, посочени в чл. 
17.$ 

Чл. 19. се преномерира на чл. 20 и се допълва, като придобива 
следния вид: 

Чл. 20. „Варненски спортни клубове, отчели предоставените им 
средства чрез неистински документи или документи с невярно 
съдържание, неотчели финансови средства, както и клубове нарушили 
договорите за ползване на спортна база, независимо от отговорността и 
санкциите по други закони, не се допускат до кандидатстване за финансово 
подпомагане по реда на тази Наредба за следващите 2 (две) календарни 
години.“ 

Към Наредбата за финансово подпомагане на спортни клубове  в 
Община Варна се добавят Допълнителни разпоредби, както следва: 

§ По смисъла на тази Наредба:
1. „имиджов спорт”  е олимпийски спорт, представил Република

България на последните Олимпийски игри; 
2. „регионален спорт” е спорт, който се развива на територията на

Община Варна и според географското разположение на града и/или е със 
значими резултати;  

3. „социален спорт” е спортът, който развива социални отношения и
постигането на спортни резултати на всички нива и заема голяма част от 
интереса на гражданите; 

4. „развиващ се спорт” е лицензиран спорт от Министерството на
младежта и спорта през последните 10 (десет) години. 



Към Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за 
финансово подпомагане на спортни клубове  в Община Варна се добавя 
нов § 2а, както следва: 

„§2а. Тази наредба не се прилага за следните видове спортни 
клубове; 

- спортни клубове за хора с увреждания
- футболни клубове
- студентски спортни клубове
- ведомствени спортни клубове
- ветерански спортни клубове
- ученически спортни клубове.“

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване. 
Г-н Трифонов, слушам Ви. Нарушавате процедура, но заповядайте. 

Чавдар ТРИФОНОВ 
Нещо, което дискутирахме и на комисия, но виждам, че не е 

намерило никакво отражение в добавянето на нов чл.15, който третира 
видовете спорт и съответно коефициента, с който се увеличават точките, 
които получават всеки от спортните клубове и съответно от там определя и 
финансирането за всеки от тях. Дадени са четири категории: имиджови 
спортове, регионални спортове, социални и развиващи се такива. В 
допълнителни разпоредби, по-късно са добавени определения за тези 
спортове, но особено за регионални и социални, те са доста широки и 
подлежат на субективно тълкуване. В този смисъл по ал. 2 от същия член, 
която казва „видовете спорт, които спадат към определените категории по 
предходната алинея се определят за всяка календарна година от комисията 
по чл. 9 от тази наредба“. За колегите, комисията по чл. 9 се състои от 
юрист, от счетоводител от отдел „Спорт“, от експерт от отдел „Спорт“ и от 
един общински съветник. Тя има изцяло технически функции да събере 
данните от клубовете и да определи точния размер на точките им, без да 
има никаква възможност да влияе върху това колко точно ще получат те. В 
този смисъл, тя не може да определя стратегически кой спорт в коя … 

Тодор БАЛАБАНОВ 
… моля за тишина в залата. Нека да слушаме колегите. 

Чавдар ТРИФОНОВ 
… не би следвало тази комисия по чл. 9 да има възможност да 

определя кой спорт къде попада, в която и да е от тези категории. Затова 
моето предложение за промяна на ал. 2 е видовете спорт, които спадат към 



определените категории по предходната алинея се определят в зависимост 
от това как ще се казва точният документ „общинска стратегия за развитие 
на физическото възпитание и спорта“, „общинска програма“ и т.н. да се 
определят в програмата и се утвърждават от Общински съвет. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Ежегодно.  

Чавдар ТРИФОНОВ 
Ежегодно. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, мнения и съображения? Аз искам да чуя и мнението на 

представител на администрацията. Г-н Димитров, ще дам на Вас 
възможност първо, след това колегите за мнение. 

Кристиян ДИМИТРОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, 

спортовете са изписани, както каза г-н Трифонов, спортовете са изписани 
точно и ясно. И в комисията, мисля че има представител освен на 
Общински съвет, има на комисия „Младежки дейности и спорт“, има на 
Обществен съвет по спорт, на дирекция „Спорт“, така че мисля че 
достатъчно компетентна е самата комисия да определи спортовете. 
Стратегията за спортовете в момента се изготвя. Може би ще е готова до 
края на юни месец, може би ще е готова стратегията, която е за спорта. Там 
сме заложили, съобразили сме наредбата със стратегията, така че това е 
експертно мнение, което е минало, обсъдено е на Обществен съвет по 
спорт, обсъдено е и на комисии, така че мисля че наредбата е съобразена, 
тъй като е коментирана. Тази наредба е изготвена повече от една година. 
Взели сме предвид всички сигнали, които сме получили от спортни 
клубове, от спортната общност и гледахме горе долу да е съобразена с 
всички изисквания. Благодаря Ви. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Трифонов, заповядайте. 

Чавдар ТРИФОНОВ 
Финансирането на клубовете е пряко свързано със стратегическото 

значение, което определяме за нуждите в Община Варна. В този смисъл, 
тази стратегия, а съответно и този коефициент, който е много голяма 
разлика прави … дали ще е едно или две, според мен трябва да бъде на 
максимално … в смисъл да бъде взета максимално високо ниво в рамките 
на организацията. Моите уважения към … и към експертния съвет по 



спорт и към администрацията, но според мен това си е задача на Общински 
съвет да вземе решение кои спортове в коя графа стават и кои са 
приоритетните за Варна и кои не са приоритетните за Варна.  

Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Димитров? Да, да, ние виждаме, че има участник на Общински 

съвет, представител на комисия „Младежки дейности и спорт“, ако искате 
допълнителен брой членове да включим, нали също? Г-жо Гърдева, 
заповядайте. 

Марица ГЪРДЕВА 
Значи, в момента имам чувството, че имам дежавю, защото този 

въпрос г-н Трифонов го постави на комисия. Там, нали отново това, което 
слушахме сега го разяснихме, говорихме, гласувахме и сега отново на 
сесия, нали отново започваме отначало. Това го изяснихме на комисия, 
така че … да припомня … ние едно и също говорим. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-жо Гърдева. Има постъпило предложение, така че аз ще 

го подложа на гласуване. Г-н Костадинов, слушам Ви. 

Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз ще взема отношение не по същество, а по конкретния казус в 

момента, който се създава. Искам да припомня, не на Вас разбира се, макар 
че Вие стоите отпред, по-скоро на хората, които гледат. Независимо дали 
на комисия нещо е обсъждано или не, именно тук е мястото да се обсъди 
още веднъж. Всеки един общински съветник има право да си сподели 
мнението. Може нещата да се променят вътре в сесията. Ние не живеем 
преди 1989 година, това не е комунизма, така че подобни забележки … 
много моля г-жо Гърдева, малко повече уважение. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Костадинов. Моля да запазите тишина. Други 

мнения и съображение имате ли по така направеното … искате изказване 
ли, колега? Заповядайте. 

Мартин БАЙЧЕВ 
Аз само искам да отбележа. Наистина го гледахме на комисия, 

наистина обърнахме внимание, което наистина не означава, че не може да 
го гледаме и на сесия, но имаше даден отговор там, който беше подобен на 
този. Просто ще добавя един коментар. Ще дам възможност на г-н 
Трифонов точно когато вкарваме общинския съветник да помогне на 



обществения съвет и на дирекцията, да формулира по-точно нещата, които 
го притесняват. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Г-н Златев, искате ли думата?  Не я искате. Давам Ви 

думата, изкажете се. Режим на гласуване колеги, по предложението на 
колегата Трифонов. 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
671-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение на 
общинския съветник Чавдар Трифонов, Общински съвет – Варна изменя и 
допълва чл. 15, ал. 2 от Наредба за финансово подпомагане на спортни 
клубове в Община Варна, приета с решение № 1483-11(30)/28,29.04.2014 г., 
на Общински съвет – Варна, както същата придобива следния вид: 

Чл. 15, ал. 2 (изм.) „Видовете спорт, които спадат към отделните 
категории по предходната алинея, се определят от комисията по чл. 9 от 
Наредбата в зависимост вида документ, по който се работи – програма, 
общинска стратегия или друг документ, и се утвърждават от Общински 
съвет – Варна, ежегодно. 

Резултати от гласуването: за – 13; против – 2; въздържали се – 26; 
отсъстващи – 10, предложението не се приема. 

Подлагам на гласуване предложението за проект за наредба. Режим 
на гласуване. За съдействие да помоля тук за системата на колегата …  

672-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на 
Община Варна с вх. № РД17009126ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – 
Варна изменя и допълва Наредба за финансово подпомагане на спортни 
клубове в Община Варна, приета с решение № 1483-11(30)/28,29.04.2014 г., 
на Общински съвет – Варна, както следва: 

Чл. 2. се изменя, като същия придобива следния вид: 
Чл. 2 (изм.) „Общински съвет – Варна ежегодно утвърждава размера 

на финансовите средства, които могат да бъдат отпуснати като субсидия за 
покриване на целеви разходи на спортните клубове, предвидени в бюджета 
на Община Варна за финансово подпомагане на варненски спортни 
клубове.“ 



Изменя се чл. 5, като се създава нова т. 4, а съществуващите 
съответно се преномерират, както следва: 

Чл. 5, т. 4 (нова). „Да са вписани като юридически лица с 
нестопанска цел в Националния регистър на спортните организации, воден 
при Министерство на младежта и спорта, минимум 1 (една) година 
предхождаща тази на кандидатстване“. 

Допълва се чл. 5, т. 5 и същата придобива следния вид: 
Чл. 5, т. 5 (изм.). „Да са членове на съответната лицензирана спортна 

федерация, в която да членуват не по-малко от 15 /петнадесет/ спортни 
клуба, регистрирани в най-малко 3 /три/ административни области в 
страната“. 

Създава се нови т. 10 и т. 11 към чл. 5, със следния текст: 
Чл. 5. т. 10 (нова).  „Да не извършва стопанска дейност или ако 

извършва такава, тя да е спомагателна и допълваща към основната 
дейност, осъществявана в обществена полза“. 

Чл. 5. т. 11 (нова).  „Да развива тренировъчната си дейност в 
минимум три възрастови групи“.  

Изменя се т. 6. на чл. 6, като същата придобива следния вид: 
Чл. 6. т. 6 (изм). „Спортни клубове осигурили си финансиране от 

дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала“. 

Допълва се чл. 8. с израза „състезателна“ и същият придобива 
следния вид: 

Чл. 8. (изм.): „Към искането по предходния член кандидатите за 
финансиране прилагат формуляри за изчисляване на точките на 
варненския спортен клуб за предходната състезателна година по 
приложените към настоящата Наредба образци и попълнени, съгласно 
посочените в Глава четвърта „Критерии за оценка на спортните 
резултати“, както и следните документи:…“ 

Създава се нова т. 10 към чл. 8, със следния текст: 
Чл. 8, т. 10 (нова): „Декларация, в която декларират, че стопанската 

дейност, извършвана от спортния клуб не генерира приходи, достатъчни за 
покриване на разходите за извършване на нестопанска дейност.“ 

Изменя се чл. 9, като същият придобива следния вид: 
Чл. 9. (изм). „В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл. 7 

Кметът на Община Варна със заповед назначава комисия в състав от 5 
члена, включваща правоспособен юрист от дирекция „Правно-нормативно 
обслужване“, експерт от дирекция „Спорт“ на Община Варна, 
счетоводител от дирекция „Спорт“, представител на Обществения  съвет 
по спорт към Община Варна, както и представител на постоянната комисия 



„Младежки дейности и спорт“ към Общински съвет – Варна. Комисията 
избира председател между своите членове.“ 

Изменя се чл. 11, като същият придобива следния вид: 
Чл. 11, ал. 1. (изм). „В двуседмичен срок от приключване на 

работата си, комисията представя протокола на Кмета на Община Варна за 
утвърждаване, и след утвърждаването, на Председателя на Общински 
съвет – Варна, за сведение. 

Чл. 11, ал. 2. (нова).  „След утвърждаване на протокола, съгласно чл. 
11 ал. 1, се сключва договор между Община Варна и съответния спортен 
клуб, въз основа на който му се предоставя определеното финансово 
подпомагане.“ 

Изменя се ал. 6 и ал. 7 в чл. 12, като същите придобиват следния 
вид: 

Чл. 12 ал. 6 (изм.) „Варненски спортен клуб в индивидуалните 
спортове има право да отчете не повече от 2 индивидуални класирания за 
всеки свой състезател от Елитно държавно първенство (индивидуално или 
отборно). Максималният брой резултати в една възрастова група, общо за 
двата пола, не може да надвишава 24. Зачитат се резултати, само при 
участие на минимум трима състезатели или клуба. Отчитането на 
резултатите за един състезател може да бъде само в един вид спорт. 

Чл. 12, ал. 7 (нова) „Варненски спортен клуб в отборните спортове 
има право да отчете не повече от 2 класирания за всеки свой състезател от 
Елитно държавно първенство. Максималният брой резултати в една 
възрастова група, не може да надвишава броя на състезателите по тимовия 
лист определен от федерацията по вида спорт, като общо за двата пола не 
може да надвишава 24. Зачитат се резултати, само при участие на минимум 
три клуба. Отчитането на резултатите за един състезател може да бъде 
само в един вид спорт.“ 

Чл. 12, ал. 7 се преномерира на чл. 12, ал. 8, като следващите 
алинеи се преномерират съответно. 

Чл. 12, ал. 9 се преномерира на чл. 12, ал. 10 и същата придобива 
следния вид: 

Чл. 12 ал. 10 (изм.) „Не се признават резултати от квалификации, 
областни, зонални държавни първенства“. 

Чл. 12, ал. 11 се преномерира на чл. 12, ал. 12 и същата 
придобива следния: 

Чл. 12 ал. 12 (изм.) „При преминаване на състезател от един 
варненски спортен клуб в друг варненски спортен клуб двата клуба 



разпределят спечелените точки на съответния състезател в следващата 
състезателна година, както следва: 

година стар клуб настоящ клуб 

През 1-ата година 70% 30% 

Чл. 12, ал. 12 се преномерира на чл. 12, ал. 13 и същата 
придобива следния: 

Чл. 12. (13) „Резултатът от набраните точки от държавните 
първенства за всеки отделен участник се коригира и с коефициент за 
конкурентност при отборните и индивидуалните спортове, съобразно броя 
клубове или състезатели, както следва: 

1. за отборни спортове:
а) до 8 участващи отбора – 1.00
б) от 9 до 14 участващи отбора – 1.10
в) от 15 до 20 участващи отбори – 1.20
г) от 21 до 30 участващи отбори  – 1.30
д) над 30 участващи отбори  – 1.40

2. за индивидуални спортове:
а) до 15 участници – 1.00
б) от 16 до 30 участници – 1.10
в) от 31 до 50 участници – 1.20
г) от 50 до 70 участници – 1.30
д) над 70 участници – 1.40.“

Създава се ал.14 към чл. 12, със следния текст: 
Чл. 12, т. 14 (нова): „Резултатите на състезателите по таблица 3 от 

Държавните първенства се умножава с коефициент на отдалеченост по 
таблица 4“: 

ТАБЛИЦА 4 

№ Отдалеченост в една 
посока 

коефициент 

1 До 50 км. 1.00 
2 От 50 до 150 км. 1.20 
3 От 150 до 250 км 1.30 
4 От 250 до 350 км 1.40 
5 Над 350 км 1.50 



Изменя се ал. 2 в чл. 13, като отпадат коефициентите за 1 и 2
възрастова група, и същата придобива следния вид: 

В чл. 13, ал. 2(изм): 
„За 3 в. групи - 1,10
За 4 в. групи - 1,15
За 5 в. групи - 1,20
За 6 в. групи - 1,25
За 7 в. групи - 1,30
За 8 в. групи - 1,35
*максималният коефициент за спортни клубове, развиващ спорта

само в един пол е 1.15.“ 

Създава се нов чл. 15, със следния текст: 
Чл. 15 (нов): „ Чл. 15 (1) Полученият общ сбор от точки съобразно 

изискванията, критериите и коефициентите по чл. 12, чл. 13 и чл.14 на тази 
Наредба от варненски спортен клуб, се умножава с коефициент за 
категория: 

І категория   /имиджови спортове/        - 2.00 
ІІ категория  /регионални спортове/     - 1.50 
ІІІ категория /социални спортове/        - 1.25 
ІV категория /развиващи се спортове/   - 1.00 
(2) Видовете спорт, които спадат към отделните категории по

преходната алинея, се определят за всяка календарна година от комисията 
по чл. 9 от тази Наредба.“ 

Чл. 15. се преномерира на чл. 16 и същият придобива следния 
вид: 

Чл. 16. (изм.) „Община Варна, чрез дирекция “Спорт”, упражнява 
контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като 
изисква всички необходими счетоводни и/или разходооправдателни 
документи, информация за дейността и извършва проверка на място.“ 

Чл. 16. се преномерира на чл. 17 и се добавя нова ал. 3, като 
същият придобива следния вид: 

„Чл.17(1) За правомерни ще бъдат признати разходи за: 
- транспорт до мястото на състезанието / обществен транспорт /. Ако

се ползва лек автомобил, той трябва да е собственост на съответния 
Спортен клуб или да е нает с договор за наем. / не се признават разходи за 
винетки/ 

- дадена храна на спортисти  (без алкохол, без разходи за коктейли)
- ведомост за съдийски / копие от фактури за транспорт, нощувка /
- наеми за спортно съоръжение, ползвано за състезанието или

тренировъчния лагер 



- спортна екипировка, спортни уреди, спортни пособия
- материални награди (купи, медали, плакети, грамоти, спортни

пособия и спортна екипировка) 
- нощувки във връзка със състезанието или тренировъчния лагер /във

фактурата да бъде изписан броят на нощувките, броят на състезателите и 
единична цена на нощувка/ 

- витамини и възстановителни средства, придружени от декларация
от съответния спортен клуб за допустимостта им от Антидопинговата 
комисия 

- ГСМ  за обезпечаване на учебно-тренировъчния и състезателен
процес при специфични спортове (академично гребане, кану-каяк, 
колоездене, ветроходство и др.)  

(2) Всички разходи да бъдат пряко свързани със спортната дейност
на съответния клуб. 

(3) (нова) Спортните клубове нямат право със средства от целевата
субсидия да извършват други разходи, извън посочените в ал. 1.“ 

Чл. 17. се преномерира на чл. 18 и същият придобива следния 
вид: 

Чл. 18.  Спортни клубове, които използват финансовите средства не 
по предназначение, ги възстановяват в пълен размер, ведно с лихва, 
определена според основния лихвен процент към момента на 
предоставянето на средствата.“ 

Чл. 18. се преномерира на чл. 19 и се допълва, като придобива 
следния вид: 

Чл. 19. (1) Спортни клубове, неотчели средствата до 31 декември на 
текущата година, се задължават да върнат субсидията в пълен размер и се 
лишават от подпомагане от Община Варна за следващата календарна 
година. 

(2) На връщане подлежат и средствата, за които няма представени
надлежни счетоводни и/или разходооправдателни документи, както и 
средствата, които са усвоени за разходи извън допустимите, посочени в чл. 
17. 

Чл. 19. се преномерира на чл. 20 и се допълва, като придобива 
следния вид: 

Чл. 20. „Варненски спортни клубове, отчели предоставените им 
средства чрез неистински документи или документи с невярно 
съдържание, неотчели финансови средства, както и клубове нарушили 
договорите за ползване на спортна база, независимо от отговорността и 
санкциите по други закони, не се допускат до кандидатстване за финансово 



подпомагане по реда на тази Наредба за следващите 2 (две) календарни 
години.“ 

Към Наредбата за финансово подпомагане на спортни клубове  в 
Община Варна се добавят Допълнителни разпоредби, както следва: 

§ По смисъла на тази Наредба:
1. „имиджов спорт”  е олимпийски спорт, представил Република

България на последните Олимпийски игри; 
2. „регионален спорт” е спорт, който се развива на територията на

Община Варна и според географското разположение на града и/или е със 
значими резултати;  

3. „социален спорт” е спортът, който развива социални отношения и
постигането на спортни резултати на всички нива и заема голяма част от 
интереса на гражданите; 

4. „развиващ се спорт” е лицензиран спорт от Министерството на
младежта и спорта през последните 10 (десет) години. 

Към Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за 
финансово подпомагане на спортни клубове  в Община Варна се 
добавя нов § 2а, както следва: 

„§2а. Тази наредба не се прилага за следните видове спортни 
клубове; 

- спортни клубове за хора с увреждания
- футболни клубове
- студентски спортни клубове
- ведомствени спортни клубове
- ветерански спортни клубове
- ученически спортни клубове.“

Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 10, предложението се приема. 

Мартин БАЙЧЕВ 
За протокола аз съм „за“. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
За протокола Мартин Байчев – „за“. 

Мартин БАЙЧЕВ 
2. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, предложение на кмета на 
Община Варна с вх. № РД17009162ВН/11.05.2017 г. и съобразно указания 
от ВрК „Правна комисия“, Общински съвет – Варна реши: 



1. Приема Правилник за условията и реда за финансово подпомагане
на младежки проекти, реализирани по Програма „Варна-Европейска 
младежка столица 2017“ чрез Сдружение „Варна-Европейска младежка 
столица“, съгласно приложения. 

2. Възлага на Сдружение „Варна-Европейска младежка столица“ в
срок до 15 дни да разработи и публично да оповести Насоки за 
кандидатстване с проекти по Програма „Варна-Европейска младежка 
столица 2017“, в които за всяко от ключовите направления да определи: 
основни цели; целеви групи; допустими кандидати; допустими разходи; 
максимален размер на финансовата подкрепа за отделно проектно 
предложение и др. 

3. Възлага на Сдружение „Варна-Европейска младежка столица“
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

2.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 59 от Закона за местно 
самоуправление и местна администрация, предложение на кмета на 
Община Варна с вх. № РД17009162ВН/11.05.2017 г. и съобразно указания 
от ВрК „Правна комисия“, Общински съвет – Варна реши: 

1. Одобрява текста на Договор за финансиране между Община Варна
и Сдружение „Варна – Европейска младежка столица”, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

2. Възлага на кмета на Община Варна да подпише Договор със
Сдружение „Варна – Европейска младежка столица” за финансиране за 
подпомагане на младежки проекти и организиране и реализиране на 
младежки инициативи по ключови направления от Апликационната форма 
„Варна – Европейска младежка столица 2017“ в размер 490 000 
(четиристотин и деветдесет хиляди) лева от бюджета на Община Варна за 
2017 г., дейност 369 „Други дейности за младежта“, § 45, функция 
„Образование“, приет с Решение № 599-4 (15)/30.01.2017 г. на Общински – 
съвет – Варна.  

3. Възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда. 

В правилника на заседание на комисията са приети следните 
изменения и допълнения:  

В чл. 15. (3) отпада текста: който търси консенсус и гарантира, че 
предложенията са оценени справедливо, в съответствие с критериите.  



И същият придобива следния вид:  
чл. 15. (3) Експертната комисия се ръководи от председател. 

В чл.15. (12)  т. 1 отпада текста: 1. готовност - предложенията трябва 
да демонстрират високо качество по отношение на темите и критериите, 
посочени в поканата за кандидатстване; 

И същият придобива следния вид: 
чл. 15. (12) т. 1. Съответствие на предложенията с целите и 

критериите на програмата. 

В чл. 25. (2) отпада текста: единия от които е член на ПК „Младежки 
дейности и спорт“ към община Варна. 

И същият придобива следния вид:  
В чл. 25. (2) Комисията се състои от председател и двама члена. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Г-н Джиков. 

Добромир ДЖИКОВ 
Г-н председател, уважаеми дами и господа, колеги, аз присъствах на 

комисията, комисия „Правна“ и там в предложението, което … в 
правилника, което разгледахме чл. 5, т. 1 обсъждахме да останат … текстът 
да остане само „организации регистрирани по Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел в обществена полза и национално представени 
младежки организации“. Предлагам този текст … да премахнем 
„обществена полза“, т.е. „да подлежат на кандидатстване всички 
организации регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел и национално представени младежки организации“. Какви са ми 
мотивите. Направил съм си труда да видя в програмите на „Пловдив 2019“ 
и Софийска община по програма „Европа“, допустими са всички 
кандидати, независимо дали тези организации, които са регистрирани по 
Закона за лицата с нестопанска цел, дали ще бъдат в обществена или в 
частна полза. Това ми е предложението. Така ще разширим кръга. Няма да 
има дискриминационни условия, освен това, надявам се, че остават и 
текстовете, че „допустими кандидати могат да бъдат и юридически както 
български така и чуждестранни юридически лица“. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Мнения и съображения? Аз виждам, че тук са и 

колегите от екипите на Европейска младежка столица. Все пак ще дам 
думата за становище по въпроса. По така направеното предложение. По 
проекта за правилник е ясно становището, като вносители. Г-жо Раева, 
заповядайте. 



Биляна РАЕВА 
Г-н Балабанов, господа общински съветници, г-н Джиков, благодаря 

много за това становище. От екипа на сдружение „Варна – Европейска 
младежка столица“ изключително го приветстваме, това е напълно в 
синхрон с съвременните тенденции за опростяване на правилата, отваряне 
на възможност за всички юридически лица, регистрирани по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел, да кандидатстват и вече имаме 
такива примери и в София и в Пловдив, включително и във Варна. 
Благодаря много. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други мнения и съображения, колеги? Първо ще 

подложа на гласуване предложението на г-н Джиков за изменение на чл. 5, 
т. 1 от наредбата както бе изказано предложението. Режим на гласуване. 

673-8. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 
общинския съветник Добромир Джиков, Общински съвет – Варна изменя 
чл. 5, ал. 1 от проекта на Правилник за условията и реда за финансово 
подпомагане на младежки проекти, реализирани по Програма „Варна-
Европейска младежка столица 2017“ чрез Сдружение „Варна-Европейска 
младежка столица“, като същият придобива следния вид: 

Чл. 5. (1) Организации, регистрирани по Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел и национално представени младежки организации. 

Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 

Подлагам на гласуване изчетеното от председателя на ПК 
„Младежки дейности и спорт“ предложение, ведно с направеното току-що 
изменение. Режим на гласуване. 

674-8. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, предложение на 
кмета на Община Варна с вх. № РД17009162ВН/11.05.2017 г. и съобразно 
указания от ВрК „Правна комисия“, Общински съвет – Варна реши: 

1. Приема Правилник за условията и реда за финансово
подпомагане на младежки проекти, реализирани по Програма „Варна-
Европейска младежка столица 2017“ чрез Сдружение „Варна-
Европейска младежка столица“, съгласно приложение към настоящото 
решение. 



2. Възлага на Сдружение „Варна-Европейска младежка столица“ в
срок до 15 дни да разработи и публично да оповести Насоки за 
кандидатстване с проекти по Програма „Варна-Европейска младежка 
столица 2017“, в които за всяко от ключовите направления да определи: 
основни цели; целеви групи; допустими кандидати; допустими разходи; 
максимален размер на финансовата подкрепа за отделно проектно 
предложение и др. 

3. Възлага на Сдружение „Варна-Европейска младежка столица“
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

674-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 59 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация, предложение на кмета на 
Община Варна с вх. № РД17009162ВН/11.05.2017 г. и съобразно указания 
от ВрК „Правна комисия“, Общински съвет – Варна реши: 

1. Одобрява текста на Договор за финансиране между Община
Варна и Сдружение „Варна – Европейска младежка столица”, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

2. Възлага на кмета на Община Варна да подпише Договор със
Сдружение „Варна – Европейска младежка столица” за финансиране за 
подпомагане на младежки проекти и организиране и реализиране на 
младежки инициативи по ключови направления от Апликационната форма 
„Варна – Европейска младежка столица 2017“ в размер 490 000 
(четиристотин и деветдесет хиляди) лева от бюджета на Община Варна за 
2017 г., дейност 369 „Други дейности за младежта“, § 45, функция 
„Образование“, приет с Решение № 599-4 (15)/30.01.2017 г. на Общински – 
съвет – Варна.  

3. Възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда. 

Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 

Обявявам обедна почивка до 13:30 ч. 



Следобедно заседание – начало от 13:30 - 16:10 ч. 

Присъстват 44 общински съветника, отсъстват: 

Антраник ШАКАРИЯН 
Борислав ГУЦАНОВ 
Данаил ПАПАЗОВ 
Даниела ДИМОВА 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Лидия МАРИНОВА 
Петър ЛИПЧЕВ 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка девета от дневния ред. 



IX. 

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

„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ относно: 
(1) – одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението

на Общински план за развитие 2014 г.-2020 г. на Община Варна и отчет 
за изпълнение на Програмата за неговото изпълнение за 2016 г. 

(2) – даване на съгласие за кандидатстване и заемообразно
финансиране от Община Варна, с проектно предложение „Цифрово 
съхранение и достъп до архиви на общини“, схема Н 2020 ICT-11-2017 
„Колективни информационни платформи за устойчивост и социални 
иновации“ по Програма Хоризонт 2020. 

(3) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в
проект „Бизнес акселератор на Сeвероизтока“, финансиран по ОП 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., одобряване на текст на 
Споразумение за партньорство и упълномощаване на кмета на Община 
Варна да го подпише. 

Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“ 

Николай ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги,  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 1 от Закона за 
регионалното развитие и чл. 91, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на 
закона за регионалното развитие и  по предложение на кмета на Община 
Варна с рег.№ РД17009154ВН/11.05.2016 г., Общински съвет – Варна 
одобрява Годишния доклад за наблюдение изпълнението на Общинския 
план за развитие 2014 г.-2020 г. на Община Варна и Програмата за неговото 
изпълнение за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г., приложен към 
настоящото решение. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за мнения и съображения. Не виждам, режим на 

гласуване.  

Прегласуваме, тъй като имаме явно проблем със системата. Някой 
проблем с таблета има ли, колеги? Тук има проблем с таблета. Излезте от 
системата и влезте отново. Пускаме едно пробно гласуване, колеги, пробно. 
Има ли някой проблем? 



Николай ГЕОРГИЕВ 
Аз имам проблем. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Долу на първия ред да погледнете таблет и тук на трибуната на 

колегата. 
Колеги, подлагам на гласуване предложението за решение, което 

изчете колегата Георгиев. 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

675-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 1 от 
Закона за регионалното развитие и чл. 91, ал. 3 и 4 от Правилника за 
прилагане на закона за регионалното развитие и  по предложение на кмета 
на Община Варна с рег.№ РД17009154ВН/11.05.2016 г., Общински съвет – 
Варна одобрява Годишния доклад за наблюдение изпълнението на 
Общинския план за развитие 2014 г.-2020 г. на Община Варна и 
Програмата за неговото изпълнение за периода 01.01.2016 г. – 
31.12.2016 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

Резултати от гласуване: за – 37; против – 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 11, предложението се приема. 

Някой да не е успял да гласува? Заповядайте. 

Николай ГЕОРГИЕВ 
676-9. 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. № РД17009174ВН/11.05.2017г., Общински 
съвет – Варна  дава съгласие Община Варна да кандидатства като Водещ 
партньор с проектно предложение „Цифрово съхранение и достъп до 
архиви на Общини“ по Програма Хоризонт 2020, схема H 2020 ICT-11-
2017 „Колективни информационни платформи за устойчивост и 
социални иновации“; 

Общински съвет – Варна дава съгласие, след одобрение на 
проектното предложение и подписване на договор за безвъзмездна 
финансова помощ, за финансирането на проект „Цифрово съхранение  и 
достъп до архиви на Общини“ по Програма Хоризонт 2020,  схема H 
2020 ICT-11-2017 „Колективни информационни платформи за 
устойчивост и социални иновации“, Община Варна да осигури средства 



от Общинския бюджет за покриване на допустимите разходи, преди те да 
бъдат възстановени от Програма Хоризонт 2020. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам, режим на гласуване. 

Резултати от гласуване: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 13, предложението се приема. 

    Николай ГЕОРГИЕВ 
  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и чл. 59 – 61 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – 
Варна реши: 

1. Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна да участва
като партньор в Проект „Бизнес акселератор на Сeвероизтока“ по 
Процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване 
BG05М9ОР001-1.020 – „Подкрепа за предприемачество“, финансиран по 
ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 

2. Общински съвет – Варна одобрява текста на проекта за
Споразумение за партньорство по Проект „Бизнес акселератор на 
Североизтока“ по Процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за 
кандидатстване № BG05М9ОР001-1.020–„Подкрепа за предприемачество“, 
финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 

3. В изпълнение на горното решение, Общински съвет – Варна
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за 
партньорство по Проект „Бизнес акселератор на Североизтока“ по 
Процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване № 
BG05М9ОР001-1.020 – „Подкрепа за предприемачество“, финансиран по 
ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съгласно приложение 
към настоящото решение.  

4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна
допуска предварително изпълнение на решението по т. 3, поради защита на 
важни обществени интереси, а именно – кратките срокове за представяне 
на документите пред УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 
2020 г. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Г-н Григоров, след това г-н 

Атанасов … 

Григор ГРИГОРОВ 
Някой може ли да ми каже какво означава „акселератор“? 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако колегата Атанасов има също въпрос, да дам възможност, след 

което администрацията да отговори. Да, заповядайте. Отворете чичко 
Google … „ускорител“, аз мисля че се шегувате, г-н Григоров, „ускорител“. 
Колега Атанасов, заповядайте. 

Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, искам само да попитам, това минало ли е 

през комисия при Вас? 

Николай ГЕОРГИЕВ 
Не, това не е разглеждано на комисия по „Европейски въпроси“. 

Христо АТАНАСОВ 
В тази връзка, искам просто някой от администрацията да разясни 

повече по проекта, защото никой от нас смятам … не знам, освен ако Вие 
сте запознати, да ни запознае с този проект. Благодаря. 

Николай ГЕОРГИЕВ 
Г-жа Димова ще ни запознае. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Димова, заповядайте да дадем разяснения по отношение на така 

направеното предложение. 

Бистра ДИМОВА 
Уважаеми госпожи и господа, проектът, който представяме на 

вашето внимание, с него кандидатстваме като партньори. Това е проект по 
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е 
развитие на бизнес-предприемачеството, като той обхваща не само 
Община Варна, а обхваща няколко общини в Североизточна България. 
Това са Шумен, Добрич, Варна и Силистра. Ще Ви кажа крайния резултат, 
който е много показателен за това какво проектът трябва да изработи. 
Индикаторът, който е поставен, е разкриване на поне 60 предприятия в 
Североизточен район. Общо взето този проект е като един бизнес-
инкубатор за нови идеи и за развиване на предприемачеството от лица, 
които са безработни, младежи, лица които са в недобро положение на 
пазара на труда. Т.е. цели се развитие на икономиката и създаване на 
предприятия, които, както казах, индикаторът е 60 такива. Проектът е с 
продължителност 14 месеца. Общата стойност на проекта е 357 036 лв., а 
бюджетът на Община Варна е 7 680 лв. Партньорите по проекта са пет: 
Община Варна, „Екселия“ ООД, сдружение „Български бизнес-форум“, 



сдружение „Споделено работно място“ – Варна, сдружение „Варна – 
европейска младежка столица“. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Други въпроси, колеги, има ли, уточняващи да поставите, докато г-

жа Димова е тук? Не виждам, режим на гласуване. 

Бистра ДИМОВА 
Благодаря Ви. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря и аз, г-жо Димова. 

677-9. На основание чл. 21, ал. 1, 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. № РД17009665ВН/18.05.2017 г., 
Общински съвет – Варна реши: 

1. Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна да участва
като партньор в Проект „Бизнес акселератор на Сeвероизтока“ по 
Процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване 
BG05М9ОР001-1.020 – „Подкрепа за предприемачество“, финансиран по 
ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 

2. Общински съвет – Варна одобрява текста на проекта за
Споразумение за партньорство по Проект „Бизнес акселератор на 
Североизтока“ по Процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за 
кандидатстване № BG05М9ОР001-1.020 – „Подкрепа за 
предприемачество“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г. 

3. В изпълнение на горното решение, Общински съвет – Варна
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за 
партньорство по Проект „Бизнес акселератор на Североизтока“ по 
Процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване № 
BG05М9ОР001-1.020 – „Подкрепа за предприемачество“, финансиран по 
ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съгласно приложение 
към настоящото решение.  

4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна
допуска предварително изпълнение на горното решение № 677-
9(19)/19.05.2017 г., поради защита на важни обществени интереси, а 
именно – кратките срокове за представяне на документите пред УО на ОП 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 

Резултати от гласуване: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 13, предложението се приема. 



Николай ГЕОРГИЕВ 
Благодаря.  

Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз благодаря. Преминаваме към точка десета. 



X. 

По точка десета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна 

за участие в Общо събрание на акционерите на: 
- „Спортен комплекс „Спартак” АД;
- „Общинска банка“ АД;
- „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД;
- „Спортен комплекс Варна“ АД.

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще си позволя да докладвам поканите. По „Спортен комплекс 

„Спартак“ АД: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества и във връзка с Покана рег.№ 
РД17007007ВН/07.04.2017  г. от Изпълнителния директор на „Спортен 
комплекс „Спартак“ АД, Общински съвет – Варна упълномощава 
представителя на акционера Община Варна – общинският съветник 
Мартин Петров Андонов, да участва в Общо събрание на акционерите на 
„Спортен комплекс „Спартак” АД, което ще се проведе на 22.05.2017 г. от 
10:00 часа, а при липса на кворум – на 22.06.2017 г. от 10:00 часа, в 
заседателната зала на адреса на управление на дружеството: гр.Варна, ул. 
„Селиолу“ № 39, и да гласува по посочените в предварително обявения 
дневен ред точки, като има следните правомощия: 

Точките от дневния ред, колеги, са Ви известни. Единствено по т. 6 
от дневния ред, не точка, извинявам се, т. 5 и т. 6 от дневния ред – в залата 
трябва да е изпълнителният директор на „Спортен комплекс „Спартак” АД, 
г-н Колев. Заповядайте да дадете кратки разяснения по точките, тъй като 
не става ясно от конкретната покана за свикване на Общото събрание. 
Заповядайте тук отпред, да се чува. 

Добър ден, моля да се представите за протокола. 

Бистра НИКОЛОВА 
Добър ден, Бистра Николова. Управител съм на „СТИЛИ РОУД“ 

ЕООД, което е акционер в „Спортен комплекс „Спартак” АД. Във връзка с 
дневния ред на Общото събрание, въпросът е свързан може би с точката. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Точка 5 и точка 6. 



Бистра НИКОЛОВА 
… които бяха във връзка с инвестиционно ... 

Тодор БАЛАБАНОВ 
… инвестиционно строителство, както и действия по проучване и 

т.н. 

Бистра НИКОЛОВА 
Да, идеята на тази точка е да получим общо разрешение и обща 

гледна точка във връзка с развитие на прединвестиционни проучвания, във 
връзка с имотите, с които Община Варна е като акционер в спортен 
комплекс „Спартак” АД, които всички знаем, съгласно Устава на 
„Спартак“ АД кои имоти се включват. Дълги години това са имоти, на 
които се плащат само данъци и по които няма никакво развитие като 
дейност. Идеята е, със съгласието на всички акционери, да направим 
предпроектни проучвания, да развием имотите, да видим какви 
възможности имат, да се проучи пазара и чак тогава евентуално, ако има 
добри показатели, да обсъждаме допълнително някакви конкретни 
инвестиционни намерения. На този етап в момента няма нищо конкретно. 
Идеята е да получим одобрението за развитието на прединвестиционни 
проучвания. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Значи, да разбираме, че към този етап конкретни инвестиционни 

намерения към имотите на дружеството няма? 

Бистра НИКОЛОВА 
Не, няма, да. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Единствено искате съгласие за прединвестиционни проучвания. 

Бистра НИКОЛОВА 
Да, разбира се. Това е намерение все още. Те са няколко имота, 

разположени са в различни части на гр. Варна. Имат различно 
предназначение.  Имат различни големини, с различни идеи. Но просто 
това са прединвестиционни проучвания и това са на този етап само 
намерения. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Тъй като точката от дневния ред е формирана „извършване на 

инвестиционно строителство в недвижими имоти, собственост на 



дружеството, с цел продажба на недвижимите имоти, които ще бъдат 
изградени в имотите“. 

Бистра НИКОЛОВА 
Да, да, значи това са последващите стъпки на един инвестиционен 

процес, тъй като първата стъпка включва първо прединвестиционни 
намерения, проучване на пазар и чак тогава взимане на някакво решение 
относно някакво конкретно реализиране на тези намерения. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз смятам, че би било по-редно в конкретния случай, първо да се 

направят прединвестиционните проучвания, след което да бъдат запознати 
акционерите и да вземат конкретно решение. Защото така формулирано ... 

Бистра НИКОЛОВА 
Да, това е следващата стъпка, която задължително също ще бъде 

направена. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Така формулирано решение означава, че на практика ние даваме 

предварително съгласие за нещо, за което не знаем. Г-н Атанасов, 
заповядайте, след това г-н Григоров. Просто трябва да се формулира по-
коректно, това ми е мисълта. 

Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, така формулираните 

точки в трактовка са в общи линии, че ние ще дадем съгласие, както и г-н 
председателят каза, за по-нататъшно извършване на действия. А от Вас 
чувам само, че имате някакви идеи. Т.е. ние решение за идеи няма да 
дадем. Моето конкретно предложение е, че ако не се изяснят точните неща 
и параметри, т. 5 и т. 6, нека да се говори, да отпаднат. Имам процедурно 
предложение. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Ние не можем да ги махаме от дневния ред. 

Бистра НИКОЛОВА 
Не могат да отпаднат. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, имаме право да упълномощим представителя да гласува … 



Бистра НИКОЛОВА 
Вие имате право да упълномощите Вашия представител с определена 

цел.  

Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Григоров, заповядайте. Г-н Григоров, станахте абонат за това 

място. 

Григор ГРИГОРОВ 
Вие сте управител на „СТИЛИ РОУД“, а в „Спортен комплекс 

„Спартак“ АД сте? 

Бистра НИКОЛОВА 
Аз съм представител на акционерите, „СТИЛИ РОУД“ е акционер на 

„Спартак” АД. 

Григор ГРИГОРОВ 
Може би тези неща тука трябваше да ги сподели изпълнителният 

директор на дружеството, а не Вие като …, защото по същата логика …   

Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложенията идват от акционерите „СТИЛИ РОУД“, няма как 

изпълнителният директор да дава разяснения за предложения на акционер. 

Григор ГРИГОРОВ 
А, затова сте двамата тука, добре. Нали все пак дружеството ще 

изпълнява това. Сега, аз искам да направим една малка ретроспектива по 
отношение на „Спортен комплекс „Спартак” АД. Преди близо десетина 
години с решение на общинския съвет, тук има, а няма ги, нито г-н 
Гуцанов, нито г-н Станев, може би те си спомнят ... А, г-н Златев. 
Всъщност това дружество е създадено с цел с дейността си да подпомага 
футболен клуб „Спартак“, да издържа футболен клуб „Спартак“. Всички 
знаем, че такъв футболен клуб вече няма, т.е. идеята която е била заложена 
едно време, тя просто в момента не може да бъде реализирана. За разлика 
от това обаче, моят прочит е, че наблюдавайки нещата 10 години по-
късно,аз мисля че тогава се е подготвил един огромен грабеж. Какво имам 
предвид? „Спортен комплекс „Спартак“ е дружество с около 9 милиона 
регистриран капитал, от които около 3 милиона и малко са апортна вноска 
на Общината с недвижими имоти и другите 6 милиона са вкарани средства 
на акционерите – преди това г-н Иван Славков, сега дружеството на г-н 
Стилиянов. Само ще Ви дам … в дружеството има съвет на директорите, 
като в този съвет на директорите има двама представители на Община 
Варна. Само ще Ви дам няколко цифри, за да разберете за какво става 



въпрос и как това дружество се управлява и как в него интересът на 
Община Варна е погазен тотално и се зачита само интереса на 
мажоритарния собственик. Натрупаната загуба за целия период е в размер 
на 2 милиона и половина, като за последната година тя е около 500 хиляди. 
Предоставен е от дружеството заем на свързаното лице е в размер на 
милион и двеста. Обезценени са вземания в размер на 1 165 000, от които 1 
милион и 76 хиляди заеми. Т.е. аз съм Ви дал на Вас заем за милион и 76 
хиляди, Вие не сте ми ги върнали. Как съм Ви ги дал аз – това си е отделен 
въпрос. Вие не сте ми ги върнали и аз ги обезценявам. Задълженията към 
доставчици към тази година са около 600 хиляди, като повече от 
половината са отново към свързаното лице. Независимо от това финансово 
състояние, през 2016 г. увеличението на фонд „Работна заплата“ е 25 % 
при същия числен състав на служителите. В следствие на нашето решение 
от предходната година да прекратим договора със „Спортен комплекс 
„Спартак“ АД за ползване мисля, че на „Локомотив“ и го дадохме на друг, 
„Спартак“ и т.н., дружеството мисля че е завело иск срещу Община Варна 
в размер на около милион и триста, нали? 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Два милиона и двеста. 

Григор ГРИГОРОВ 
Два милиона и двеста, така. Аз … каква инвестиция, Господи мили? 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да не изпадаме в диалогов режим, ако имате някакво 

предложение … 

Григор ГРИГОРОВ 
Имам предложение. Разбира се, че имам предложение. Никога не съм 

си представял, че дружество, в което общината е акционер с 35 % ще съди 
собственика. Но това е факт. Всички ДМА-та, разбирайте апортираните от 
Общината недвижими имоти са заложени, като обезпечение по банкова 
гаранция в полза на групата фирми „Инжстрой“ в ДБАНК, всички активи. 
И на последно място ще Ви цитирам едно изречение от одиторския доклад: 
„Текущите пасиви на дружеството превишават текущите активи … така, 
всичко това показва наличието на съществена несигурност, която може да 
породи значително съмнение относно способността му да продължи да 
функционира като действащо предприятие.“ Това е изречение от доклада 
на одитора. По същество моето предложение е следното: да упълномощим 
нашия представител да гласува „против“ по т. 1 от дневния ред, а именно 
„…освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите 
за действията им по управление на  Дружеството през 2016 г.“, както и по 



т. 5 и по т. 6, защото точки 5 и 6 на практика дават възможност на 
дружеството от тук нататък да се възползва безконтролно с имотите, да 
прави каквото си иска. Аз, ако съм на Вас, като представител на 
акционерите, сега ще осъдя Общината за 2 милиона, след това ще увелича 
капитала, за да покрия текущите загуби и след това Общината ще остане 
без акции в дружеството, което на практика сме го виждали този филм в 
Търговския дом и на други места най-вероятно, за които аз не съм 
запознат. Т.е., колеги, и второ, смятам, че ние по най-бързия начин трябва 
да направим истински анализ за състоянието на това дружество. По най-
бързия начин да отзовем двамата членове на Съвета на директорите, да ги 
подменим с хора, които са заинтересовани да опазват обществения 
интерес. И предлагам да гласуваме включване на нова точка в дневния ред: 
Смяна на членовете на борда на директорите на дружеството. 
Предполагам, че сред колегите от ГЕРБ има достатъчно компетентни хора, 
които можем още сега да ги предложим за това и те да бъдат гласувани на 
следващото Общо събрание. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, недейте да вкарвате колегите в конфликт на интереси, те 

нямат право да заемат места в бордове на дружества с общинско участие, 
изрична забрана има в закона. На следващо място, по отношение 
предложението за допълване на дневния ред, такова Търговския закон не 
допуска. Има ред за свикване и провеждане на събрание, както и за 
включване на точки в дневния ред. Такъв специално няма. По отношение 
на отзоваването на членовете на Съвета на директорите – няма също такъв 
ред. Ние можем да поискаме да се свика Общо събрание, на което да се 
вземат решения съответните хора да бъдат освободени. Дали Общото 
събрание на акционерите ще вземе такова решение, е една друга тема. 
Колеги, чухте изложението от страна на представителя на акционера, 
който е направил предложение, в крайна сметка за решение в Общото 
събрание. Други мнения и съображения, ако има по така поставените 
въпроси и проекти за решения, които изчетох. Нямате въпроси. Подлагам 
на гласуване …  Да, г-н Златев? … Да, и аз бих искал, явно има 
разминаване между това, което казахте на микрофон и това, което е 
записано в поканата. 

Бистра НИКОЛОВА 
Значи, това са стъпки от един инвестиционен процес. Когато се 

направят предпроектните проучвания, когато ги представим за обсъждане 
на Общото събрание … 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Но тука пише „извършване на строителство“, не пише „предпроектно 

проучване“? 

Бистра НИКОЛОВА 
Това са последващите стъпки в инвестиционния процес. Ако решим 

… 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. 

Бистра НИКОЛОВА 
… ако решим, ако има подходящи терени с добри търговски сделки 

ще пристъпим естествено и към строителство. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. 

Бистра НИКОЛОВА 
Но това са последващите стъпки, които са по-назад във времето. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, колеги, ще подложа на гласуване, тъй като има явно 

разминаване и различни предложения от страна на колегата, ще подложа 
на гласуване всяка една от точките от обявения дневен ред, след което ще 
подложа на гласуване предложението на г-н Григоров във частта за 
подаване за свикване на ново Общо събрание за освобождаване на членове 
на Съвета на директорите и избор на нови такива. 

Подлагам на гласуване първо точка първа от дневни ред. Не можем, 
дневен ред не може да се допълва по този начин. Ние можем да 
предложим, но въпроса е дали .... 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Доклад за дейността на 
Дружеството за 2016 г. и вземане на решение за освобождаване от 
отговорност на членовете на Съвета на директорите за действията им по 
управление на  Дружеството през 2016 г.“ 

 Подлагам на гласуване първа точка от дневния ред по обявената 
покана. За освобождаване от отговорност – как да упълномощим 
представителя си да гласува. Няма да подлагам отделно Вашето 
предложение, с гласа си дали да го упълномощим да гласува „за“, „против“ 
или „въздържал се“. Проектът за решение, който е публикуван в поканата е 
„Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата 



защита интересите на Община Варна.“ Това е проектът за решение. Режим 
на гласуване, колеги, по точка първа от дневния ред. 

Резултати от гласуване: за – 23; против – 8; въздържали се – 4; 
отсъстващи – 16, предложението не се приема. 

За протокола Добромир Джиков – „за“, Януарий Вичев – „против“. 

Друг колега да не е успял да гласува? 
 Оспорвате гласуването? Режим на гласуване. 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

678-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества и във връзка с Покана рег.№ 
РД17007007ВН/07.04.2017  г. от Изпълнителния директор на „Спортен 
комплекс „Спартак“ АД, Общински съвет – Варна упълномощава 
представителя на акционера Община Варна – общинският съветник 
Мартин Петров Андонов, да участва в Общо събрание на акционерите на 
„Спортен комплекс „Спартак” АД, което ще се проведе на 22.05.2017 г. 
от 10:00 часа, а при липса на кворум – на 22.06.2017 г. от 10:00 часа, в 
заседателната зала на адреса на управление на дружеството: гр.Варна, 
ул.“Селиолу“ № 39, и да гласува по посочените в предварително обявения 
дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Доклад за дейността на 
Дружеството за 2016 г. и вземане на решение за освобождаване от 
отговорност на членовете на Съвета на директорите за действията им по 
управление на  Дружеството през 2016 г.“ Проект за решение: „Общото 
събрание на акционерите приема доклада за дейността на Дружеството 
през 2016 г. и освобождава от отговорност членовете на Съвета на 
директорите за действията им по управление на Дружеството през 2016 
г.“– Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед 
най-добрата защита интересите на Община Варна. 

Резултати от гласуване: за – 24; против – 7; въздържали се – 4; 
отсъстващи – 16, предложението се приема. 

За протокола Януарий Вичев – „против“. 



Други колеги, които не са успели да гласуват? Предложението се 
приема така или иначе. Понеже имаше оспорване на гласуването, го 
подложих, но и с първото гласуване беше прието. Г-н Григоров, 
заповядайте за обяснение на отрицателен вот, но държа да излезете отпред 
на микрофона. 

Григор ГРИГОРОВ 
С 25 приемаме ли го? 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, приемаме го, мнозинство от присъстващите. 

Григор ГРИГОРОВ 
Да? Добре. Колеги, това което Ви споделих за състоянието на 

дружеството и този грабеж, който се подготвя, с това гласуване и 
освобождаване на Съвета на директорите от отговорност, просто спомагате 
за неговото реализиране. Сигурен съм, че в краткосрочен план, ако пет 
години са краткосрочен план, това, което Ви казвам ще се случи и 
Общината няма да вземе нито един лев и може би няма да има нито една 
акция в това дружество. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, аз само не разбрах, с неосвобождаването от отговорност на 

Съвета на директорите за 2016 г. какво постигаме първо, и какво 
конкретно членовете на Съвета на директорите са извършили през 2016 г., 
че да не наложи да ги освободим от отговорност? 

Григор ГРИГОРОВ 
Нека да видим какво са извършили, ако имахме отчети и анализи в 

комисията, щяхме да разберем какво са извършили. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, доклад …  
Подлагам на гласуване точка втора от дневния ред по отношение на 

приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. – да 
упълномощим представителя „Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна.“ 
Режим на гласуване. Още повече, представителят има право да прецени 
как да гласува на самото събрание, ние не сме го упълномощили да гласува 
„за“. Не, аз го казвам в коментар на …, не към теб. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на годишния 
финансов отчет и доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за 2016 



г.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема 
годишния финансов отчет и доклад на експерт-счетоводителя на 
Дружеството за 2016 г.“– Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

Резултати от гласуване: за – 32; против – 5; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 11, предложението се приема. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Точка трета от дневния ред: „Разглеждане на финансовия резултат на 

Дружеството, който да се отчете в загуби на минали години, да 
упълномощи представителя  „Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна.“ 
Режим на гласуване. 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разглеждане на финансовия 
резултат на Дружеството за 2016 г. и вземане решение за покриване 
загубата на Дружеството за 2016 г.“ Проект за решение: „Общото 
събрание на акционерите приема предложения от Съвета на директорите 
вариант загубата на Дружеството за 2016 г. да се отнесе счетоводно в 
загуби от минали години.“ – Да участва в разискванията по тази точка 
и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

Резултати от гласуване: за – 30; против – 6; въздържали се – 4; 
отсъстващи – 11, предложението се приема. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Точка 4 от дневния ред: „Избор на одитор – дипломиран експерт – 

счетоводител, за 2017 г.“ Проект за решение: „Общото събрание на 
акционерите избира предложения одитор, да упълномощим представителя 
си „Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на Община Варна.“ Режим на гласуване. 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на одитор – дипломиран 
експерт – счетоводител, който да провери и завери годишния финансов 
отчет на Дружеството за 2017 г.“ Проект за решение: „Общото събрание 
на акционерите избира предложения одитор – дипломиран експерт – 
счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на 
Дружеството за 2017 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 



Резултати от гласуване: за – 32; против – 5; въздържали се – 4; 
отсъстващи – 10, предложението се приема. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Точка 5 от дневния ред, така формулирано, както е в поканата. 

„Вземане на решение за извършване на инвестиционно строителство в 
недвижими имоти, собственост на дружеството, съгласно приложен опис, с 
цел продажба на недвижимите имоти, които ще бъдат изградени в 
имотите.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема 
решение  за извършване на инвестиционно строителство в недвижими 
имоти, собственост на дружеството, съгласно приложен опис, с цел 
продажба на недвижимите имоти, които ще бъдат изградени в имота.“ 
Предложението е да упълномощим представителя „Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна.“. Друго предложение имаше ли в тази 
точка? По точка 5 и точка 6 да гласува „против“? Подлагам на гласуване да 
упълномощим представителя да гласува „против“ пета и шеста точка. 

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 
извършване на инвестиционно строителство в недвижими имоти, 
собственост на дружеството, съгласно приложен опис, с цел продажба на 
недвижимите имоти, които ще бъдат изградени в имотите.“ Проект за 
решение: „Общото събрание на акционерите взема решение  за извършване 
на инвестиционно строителство в недвижими имоти, собственост на 
дружеството, съгласно приложен опис, с цел продажба на недвижимите 
имоти, които ще бъдат изградени в имота.“– Да участва в разискванията 
по тази точка и да гласува „Против“.  

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Оправомощаване на Съвета на 
директорите на „Спортен комплекс „Спартак“ АД  да извършва всички 
необходими действия в изпълнение на решението по т. 5 от дневния ред, 
включително да извършва проучвания на пазара на имоти с цел продажби 
и да възлага конкретни действия по реализирането на продажби, на 
доставки на материали и услуги и изпълнение на строителни дейности, 
подбор на оферти за изпълнители; проучване и вземане на решения за 
финансиране на дружеството от Банки с цел реализация на проектите за 
строителство на сгради в недвижимите имоти, описани в т. 5 от дневния 
ред.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите 
оправомощава Съвета на директорите на „Спортен комплекс „Спартак“ АД 
да извършва всички необходими действия в изпълнение на решението по 
т.5 от дневния ред, включително да извършва проучвания на пазара на 
имоти с цел продажби и да възлага конкретни действия по реализирането 
на продажби, на доставки на материали и услуги и изпълнение на 
строителни дейности, подбор на оферти за изпълнители; проучване и 



вземане на решение за финансиране на дружеството от Банки с цел 
реализация на проектите за строителство на сгради в недвижимите имоти, 
описани в т. 5 от дневния ред.“– Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува „Против“. 

Резултати от гласуване: за – 34; против – 2; въздържали се – 5; 
отсъстващи – 10, предложението се приема. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Какво не разбрахте, колеги? Имаше предложение да упълномощим 

представителя Мартин Андонов да гласува „против“ даване на съгласие за 
извършване на строителството в недвижими имоти, собственост на 
дружеството. Да, точно, те това касаят пета и шеста точка. 

Последният проект за решение: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
акционерите на  „Спортен комплекс Варна“ АД, представителят на 
акционера Община Варна общинският съветник Мартин Петров Андонов, 
на следващото заседание на Общинския съвет – Варна да  внесе писмен 
доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение.  

Режим на гласуване. 

678-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в Общото събрание на акционерите на 
„Спортен комплекс „Спартак” АД, представителят на акционера 
Община Варна общинският съветник Мартин Петров Андонов, на 
следващото заседание на Общинския съвет – Варна да  внесе писмен 
доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

Резултати от гласуване: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 11, предложението се приема. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към „Общинска банка“. На същите основания … Г-н 

Григоров, извинявам се … 
По отношение на предложението на г-н Григоров Община Варна да 

инициира свикване на Общо събрание на акционерите, на което да бъде 
включена точка в дневния ред освобождаване на кои членове на Съвета на 
директорите обаче, г-н Григоров? Тъй като сте подготвен с финансовото 
състояние на дружеството, трябва да знаете и кои са … няма 
представители на Общинския съвет в борда. Трябва да конкретизираме кои 
точно членове на Съвета на директорите искаме да освободим. Аз също не 



ги знам. Значи отлагаме въпроса за следваща сесия, г-н Григоров … 
Посочете кои конкретно лица. Вие по този начин искате да поискаме смяна 
на целия борд, не е сериозно. Аз не ги знам кои са. Не сме ги избирали ние. 
Аз не знам кога са избрани, преди шест години. Преминавам към следваща 
точка, Г-н Григоров, на следващо заседание … 

Ще извадим документите, аз да го включва в дневния ред? То ще се 
разгледа на комисия, въпросът е ако се вземе решение, ще се включи, аз 
нямам избор, освен да го включа. 

Преминавам към следваща точка. 

679-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества и във връзка с Покана рег. № 
РД17008480ВН/28.04.2017 г. от Изпълнителните директори на „Общинска 
банка“ АД, Общински съвет – Варна упълномощава представителя на 
акционера Община Варна – общинският съветник Станислав Георгиев 
Иванов, да участва в редовното годишно Общо събрание на акционерите 
на „Общинска банка“ АД, което ще се проведе на 02.06.2017 г. от 14:00 
часа, а при липса на кворум – на 23.06.2017 г. от 14:00 часа, в 
заседателната зала на Централно управление на Банката в гр. София, ул. 
“Врабча” № 6, и да гласува по посочените в предварително обявения 
дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Одобряване на заверения от 
назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ 
ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 
2016 г.  Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява 
заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст 
и Янг одит“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска 
банка“ АД за 2016 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Одобряване на годишния 
индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2016 г.“ 
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява 
годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 
2016 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Одобряване доклада на 
независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.“ 
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява доклада 
на независимия одитор за  дейността на „Общинска банка” АД за 2016 г.“ – 
Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на Община Варна. 



ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Одобряване на заверения от 
назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ 
ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД за 
2016 г.“ Проект за решение:  „Общото събрание на акционерите одобрява 
заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст 
и Янг одит“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска 
банка” АД за 2016 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Одобряване на годишния 
консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2016 г.“ 
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява 
годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 
2016 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Одобряване на 
консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска 
банка“ АД за 2016 г.“ Проект за решение: „Общото събрание на 
акционерите одобрява консолидирания доклад на независимия одитор за 
дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разпределение на печалбата на 
„Общинска банка” АД, реализирана през 2016 г., и неразпределената 
печалба от минали години и за разпределяне на дивиденти.“ Проект за 
решение „Сумата на реализираната през 2016 г. печалба на „Общинска 
банка” АД след данъчно облагане за финансовата 2016 г., в размер на 
2 399 101.07 лева и неразпределената печалба от минали години в размер 
на 404.81 лв., или печалба в общ размер 2 399 505.88 лв., се разпределя, 
както следва: 

(а) сума в общ размер на 2 399 360.00 лева да бъде използвана за 
увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД със собствени средства 
по реда на чл. 197, ал. 1 от Търговския закон; 

(б) остатъкът от неразпределената печалба от минали години в 
размер на 145.88 лева да бъде заделен за фонд “Резервен”.  

(в) няма да се изплащат дивиденти на акционерите.“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Увеличаване на капитала на 
„Общинска банка” АД  от 54 963 450 лева на 57 362 810 лева със собствени 
средства на Банката по реда на чл.197, ал. 1 от Търговския закон чрез 
превръщане на част от печалбата за финансовата 2016 г. и за минали 
години в капитал.“ Проект за решение: „Общото събрание на 
акционерите, при наличие на приети от настоящото редовно годишно общо 



събрание на акционерите одитирани годишен индивидуален финансов 
отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2016 г. с мнозинство ¾ 
от гласовете на представените на събранието акции,  взема решение за 
увеличаване на капитала на „Общинска банка” АД от 54 963 450 лева на 
57 362 810 лева, чрез издаване на нови 239 936 броя обикновени 
безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 лева, 
равни на 2 399 360 лева, като увеличението на капитала се извършва със 
собствени средства на Банката по реда на чл.197, ал. 1 от Търговския закон 
чрез превръщане на част от печалбата, реализирана през 2016 г. и минали 
години, в капитал. В съответствие с чл.197, ал. 3 от Търговския закон 
новите акции, с които се увеличава капиталът по реда на чл.197, ал. 1 от 
Търговския закон, да се разпределят между акционерите, съразмерно на 
участието им в капитала до увеличаването му. Управителният съвет на 
„Общинска банка” АД, в рамките на решението на Общото събрание на 
акционерите и в съответствие с приложимото действащо законодателство, 
да конкретизира всички останали условия  и реда за извършване на 
увеличението на капитала, като подготви необходимите документи във 
връзка с решението за увеличение на капитала и  извърши всички други 
необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на 
решението за увеличаване на капитала“ – Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 
Община Варна. 

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от 
отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на 
„Общинска банка” АД за дейността им през 2016 г.“ Проект за решение: 
„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете 
на Надзорния съвет  Стефан Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и 
Здравко Борисов Гъргаров и членовете на Управителния съвет: Сашо 
Петров Чакалски, Иванка Тотева Попова, Николай Михайлов Колев, Лидия 
Спасова Коцева-Станкова, Людмила Стоянова Василева, за 
осъществяваната от тях дейност в това им качество за календарната 2016 
г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед 
най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Одобряване на годишния 
отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД“ Проект 
за решение:  „Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет 
за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД“ – Да участва 
в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Одобряване на статут на 
Одитния комитет на „Общинска банка“ АД.“  Проект за решение: 
„Общото събрание на акционерите, на основание чл.107, ал.7 от Закона за 
независимия финансов одит, одобрява на статут на Одитния комитет на 



„Общинска банка“ АД“ – Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на специализирани 
одиторски предприятия за съвместна проверка и заверка на годишния 
индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет 
на „Общинска банка“ АД за 2017 г.“ Проект за решение: „Общото 
събрание на акционерите одобрява предложението на Управителния съвет 
да избере две специализиране одиторски предприятия за извършване на 
съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет 
и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 
2017 г., след препоръка на Одитния комитет на банката и предварително 
одобрение на БНБ за този избор.  “ – Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна. 

ПО ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на изменения в 
Устава на „Общинска банка“ АД.“ Проект за решение: „Общото събрание 
на акционерите взема решение да измени Устава на „Общинска банка“АД, 
както следва:  

13.1. Чл.4, ал.1, първи абзац се изменя и придобива следната 
редакция: „Капиталът на банката е 57 362 810 /петдесет и два милиона 
триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет/ лева, разпределен на 
5 736 281 /пет милиона седемстотин тридесет и шест хиляди двеста 
осемдесет и една / безналични акции с право на глас, по 10 лева всяка една, 
както следва: 49 382 064 /четиридесет и девет милиона триста осемдесет и 
две хиляди и шестдесет и четири/ лева в пари и 7 980 746 седем милиона 
деветстотин и осемдесет хиляди седемстотин четиридесет и шест/ лева 
апортни вноски на недвижими имоти.“  

13.2. В Параграф 2 от Преходни и заключителни разпоредби на 
Устава след текста „изменен и допълнен на Редовно общо събрание на 
акционерите на 09.09.2016 г., в сила от датата на вписване на измененията 
в Търговския регистър“ се добавя нов текст със следното съдържание: 
„изменен на Редовно общо събрание на акционерите на 02.06.2017 г., в 
сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър.“ – Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на Община Варна. 

679-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в Общото събрание на акционерите на 
„Общинска банка“ АД, представителят на акционера Община Варна 
общинският съветник Станислав Георгиев Иванов, на следващото 
заседание на Общински съвет – Варна да  внесе писмен доклад за взетите 
решения на Общото събрание, за сведение. 



Мнения и съображения имате ли? Тук борд  на банката ще искаме 
ли, г-н Григоров? …Това е въпрос на престиж, г-н Григоров, не е въпрос на 
това какъв е размера на акциите … имате ли, разбрах … Освен това да 
задължим представителя ма акционера на Община Варна да представи 
доклад след провеждане на Общото събрание. Имате ли мнения и 
съображения по така упълномощаването на лицето и задължаването му да 
представи доклад? Не виждам, режим на гласуване.      

Резултати от гласуване: за – 39; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 11, предложението се приема. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
680-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т.

6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 
139, ал.1 и ал.2 от Търговския закон, и във връзка с писмо рег. 
№РД17008922ВН/09.05.2017 г. от Валентин Вълканов – управител на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Общински съвет – Варна 
упълномощава представителя на Община Варна – общинският съветник 
Кирил Георгиев Георгиев, да участва в извънредно неприсъствено 
заседание на Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и 
канализация – Варна“ ООД, и да гласува по посочените в предварително 
обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 
одобряване на „Статут на одитния комитет“ на основание чл.107, ал.7 от 
Закон за независимия финансов одит /ЗНФО/.“ Проект за решение: „Взема 
решение за одобряване на „Статут на одитния комитет“, на основание 
чл.107, ал.7 от Закон за независимия финансов одит /ЗНФО/“ - Да гласува 
„ЗА“ одобряване на „Статут на одитния комитет“ на основание чл.107, 
ал.7 от Закон за независимия финансов одит /ЗНФО/, като изпрати писмо с 
отразяване на начина на гласуване до „Водоснабдяване и канализация“ 
ООД в този смисъл най-късно до 29.05.2017 г.  

680-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в Общото събрание на акционерите на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, представителят на 
акционера Община Варна общинският съветник Кирил Георгиев Георгиев, 
на следващото заседание на Общински съвет – Варна да  внесе писмен 
доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

 Мнения и съображения имате ли? Няма го колегата Григоров … 
Подлагам на гласуване. Ще го оставим за следващото Общо събрание. 



Резултати от гласуване: за – 37; против – 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 11, предложението се приема. 

За протокола Николай Георгиев – „за“. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
„Спортен комплекс Варна” АД да упълномощим представителя на 

акционера община Варна – общинският съветник Димитър Атанасов Карбов, 
да участва в Общо събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна” 
АД, което ще се проведе на 06.06.2017 г. от 10:00 часа, а при липса на кворум 
– на 21.06.2017 г. от 10:00 часа, в гр.Варна, ул.“Цар Симеон І“ № 31, ет.3, и
да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки в
дневния ред, като участва в разискванията и гласува с оглед най-добрата
защита интересите на община Варна, както и да го задължим да представи
доклад след провеждане на Общото събрание на акционерите на Спортния
комплекс.

Мнения и съображения? Г-н Атанасов, заповядайте. 

Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, имаше преписка към 

това предложение, където доколкото си спомням имаше имоти, които се 
споменаваше пак думата „продажба“. Искам да питам дали има такова нещо, 
или … 

Тодор БАЛАБАНОВ 
В това събрание няма включени такива точки. 

Христо АТАНАСОВ 
Погледнах нещо, което не съм изчел до края и искам да питам дали има 

такова нещо включено или няма? 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Не. Няма. 

Христо АТАНАСОВ 
Добре, благодаря. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване. 

681-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от 
капитала на търговските дружества и във връзка с Покана рег.№ 
ОС17000432ВН/16.05.2017 г. от Изпълнителния директор на „Спортен 



комплекс Варна“АД, Общински съвет – Варна упълномощава 
представителя на акционера община Варна – общинският съветник 
Димитър Атанасов Карбов, да участва в Общо събрание на акционерите на 
„Спортен комплекс Варна” АД, което ще се проведе на 06.06.2017 г. от 
10:00 часа, а при липса на кворум – на 21.06.2017 г. от 10:00 часа, в 
гр.Варна, ул.“Цар Симеон І“ № 31, ет.3, и да гласува по посочените в 
предварително обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Отчет на Съвета на 
директорите за дейността на дружеството през изтеклата 2016 г.“ Проект 
за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на 
директорите.“– Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 
с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на годишния 
финансов отчет на дружеството за 2016 г.“ Проект за решение: „Общото 
събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на 
дружеството за 2016 г.“– Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на решение за 
разпределяне на печалбата на дружеството за 2016 г.“ Проект за решение: 
„Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне 
печалба на дружеството за 2016 г.“ – Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община 
Варна. 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност 
на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.“ 
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от 
отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 
2016 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на одитор на 
дружеството за 2017 г.“ - Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

681-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в Общото събрание на акционерите на 
„Спортен комплекс Варна“ АД, представителят на акционера община 
Варна общинският съветник Димитър Атанасов Карбов, на следващото 
заседание на Общинския съвет – Варна да  внесе писмен доклад за взетите 
решения на Общото събрание, за сведение. 

  Резултати от гласуване: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 11, предложението се приема. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка единадесета от дневния ред. 



XI. 

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

„Собственост и стопанство“ относно: 
(1) – даване на съгласие за прекратяване и заличаване на

„Амбулатория медицински център за специализирана медицинска 
помощ „Белодробен медицински център Варна” ЕООД, собственост на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна” ЕООД. 

(2) – даване на съгласие за учредяване на търговско дружество с
наименование „Амбулатория – Медицински център за специализирана 
медицинска помощ – проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД. 

(3) – даване на съгласие за продажба чрез търг на ДМА,
собственост на „Специализирана болница за активно лечение по 
пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 

(4) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на
„Градски транспорт“ ЕАД. 

(5) – одобряване на застраховател за сградата и имуществото на
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

(6) – даване на съгласие за прекратяване на договор между Община
Варна и Сдружение с обществено-полезна дейност „Народно читалище 
Стара Варна 2010“. 

(7) – изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2017 г.“; придобиване в собственост на 
Община Варна на движими вещи и предоставянето им безвъзмездно за  
управление, ведно с недвижим имот на „Професионална гимназия по 
горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ – гр. Варна. 

(8) – изменение в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти–общинска собственост за 2017 г.“ и предоставяне 
безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Генерал 
Колев“ № 90. 

(9) – даване на предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПП за
оптична кабелна линия на Министерство на отбраната. 

(10) – обявяване за частна-общинска собственост на сграда,
находяща се в кк „Св. Св. Константин и Елена“ с идентификатор 
10135.2569.124.2, допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“, одобряване на 
пазарна оценка на имота и възлагане на кмета на Община Варна да сключи 
Допълнително споразумение 1 към договор за присъединяване на обект 
към електроразпределителната мрежа.  



(11) – изменение на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“ и предоставяне 
безвъзмездно за управление на Община Варна на имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Овеч“ № 2. 

(12) – отдаване под наем на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Драва
Соболч“ № 7А. 

(13) – даване на съгласие за предоставяне на „Водоснабдяване и
канализация – Варна“ ООД на новоизграден инфраструктурен обект, 
находящ се в гр. Варна, местност „Траката“.  

(14) – поправка на явна фактическа грешка на решение № 595-2-
3(15)/30.01.2017 г. на Общински съвет – Варна. 

(15) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за
приходи и разходи за 2016 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори, и избиране на 
одитори за 2017 г. на: 

- “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 СВЕТА
КЛЕМЕНТИНА – ВАРНА” ЕООД; 

- “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ
ИВАН РИЛСКИ – АСПАРУХОВО – ВАРНА” ЕООД; 

- “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 –
ВАРНА” ЕООД; 

- “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 - ВАРНА”
ЕООД; 

- “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V - ВАРНА
– СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕООД;

- „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ 
МАРКОВ - ВАРНА” ЕООД;  

- „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
СПОРТНА МЕДИЦИНА - 1 ВАРНА“ ЕООД; 

- „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И
ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 
СТАМАТОВ - ВАРНА” ЕООД;  

- „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВАРНА” ЕООД; 

- „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВАРНА” ЕООД; 

- „ОБРЕДИ” ЕООД – ВАРНА;
- „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД;
- „ПАЗАРИ” ЕАД;
- „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД;
- „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕАД;
- „ЖИЛФОНД“ ЕООД.



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

Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Боева, заповядайте. 

Юлияна БОЕВА 
Уважаеми колеги общински съветници, граждани, представители на 

администрацията, представям Ви следните проекти за решения. Точка 
едно. 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

682-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 6 от 
Търговския закон, чл. 115, т. 1, във връзка с чл. 114, т.  3 и чл. 147, ал. 2 от 
Търговския закон и чл. 8, ал. 1, т. 7 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и във връзка с предложение от доц. д-р Христо 
Ганчев Георгиев – управител на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД с рег. № 
РД-17007260ВН/11.04.2017 г., Общински съвет – Варна в качеството си на 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна” ЕООД, ЕИК 000090147, реши: 

1. Да бъде прекратено и заличено търговско дружество с
ограничена отговорност „Амбулатория медицински център за 
специализирана медицинска помощ „Белодробен медицински център 
Варна”” ЕООД, ЕИК 201451887. 

2. Задължава доц. Христо Ганчев, в качеството на управител и
представляващ едноличния собственик на капитала на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна” ЕООД, ЕИК 000090147, да освободи управителя на „Амбулатория 
медицински център за специализирана медицинска помощ „Белодробен 
медицински център Варна”” ЕООД, ЕИК 201451887, д-р Наталия 
Хараламбиева Попова и избере ликвидатор на дружеството. 

3. Определя срок за ликвидация на „Амбулатория медицински
център за специализирана медицинска помощ „Белодробен медицински 
център Варна”” ЕООД, който е до 6 /шест/ месеца. 

4. Възлага на ликвидатора да впише настоящото решение в
Търговския регистър при Агенцията по вписвания, както и да извърши 
всички правни и фактически действия по прекратяване дейността и 



заличаване на „Амбулатория медицински център за специализирана 
медицинска помощ „Белодробен медицински център Варна”” ЕООД, ЕИК 
201451887. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам, режим на гласуване. 

Резултати от гласуване: за – 35; против – 0; въздържали се – 6; 
отсъстващи – 10, предложението се приема. 

Юлияна БОЕВА 
Втора точка.  
683-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 6 от 
Търговския закон и чл. 8, ал. 1, т. 7 от Наредба за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и във връзка с писмо  от доц.д-р Емил Ковачев – 
управител на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД рег. № ОС-
17000334ВН/20.04.2017 г., Общински съвет – Варна в качеството си на 
упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД, решава да бъде 
учредено търговско дружество с ограничена отговорност „Амбулатория – 
медицински център за специализирана медицинска помощ – проф. д-р 
Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД, при следните условия: 

1. „Специализирана болница по акушерство и гинекология за
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД  да учреди 
по реда на Закона за лечебните заведения търговско дружество с 
ограничена отговорност, представляващо лечебно заведение за 
извънболнична помощ: амбулатория за специализирана медицинска помощ 
– медицински център с едноличен собственик на капитала
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение проф.д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД, при следните
условия:

1.1. Наименование: „Амбулатория – медицински център за 
специализирана медицинска помощ – проф. д-р Димитър Стаматов - 
Варна“ ЕООД“; 

1.2. Седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Варна, бул. 
„Цар Освободител“ № 150, ет. 1. 

1.3. Предмет на дейност: извършване на диагностика, лечение, 
рехабилитация и наблюдение, консултации и профилактика на болни; 
назначаване на лабораторни и всякакви други видове изследвания, 



извършване на медицински дейности и манипулации в обем, съобразно 
потребности на пациента, определяне на домашен режим на лечение; 
извършване на експертиза на временна нетрудоспособност, наблюдение и 
оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство; 
наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото 
развитие на лица до 18 години; извършване на дейности по здравна 
промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и 
имунизации; издаване на документи, свързани с осъществяваната от 
дружеството дейност; насочване на пациенти за консултативна и болнична 
помощ.  

1.4. Капиталът на дружеството е в размер на 2 000 /две хиляди/ лева, 
разпределен на 200 /двеста/ дяла с номинална стойност от по 10 (десет) 
лева. 

1.5. Дружеството се учредява за неопределен срок. 
1.6. Приема Устав на дружеството, съгласно приложение. 
1.7. Управител на дружеството до провеждане на конкурс е д-р 

Цветомира Николова Великова. 
Изпълнение на настоящото решение се възлага на Управителя на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам, режим на гласуване. 

Резултати от гласуване: за – 40; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 10, предложението се приема. 

Юлияна БОЕВА 
Трета точка.  
684-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 17, 17А и 17Б от Наредбата 
за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с писмо от доц. 
д-р Христо Ганчев – управител на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД с № ОС-
17000236ВН/30.03.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
продажба чрез търг с явно наддаване на следното МПС, собственост на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД: специален автомобил – 
фургон флуорограф, марка „ИВЕКО“, с регистрационен номер В 9363 КМ, 
рама ZCFC65C0005639205, двигател F1CE0481BA0040422127, цвят бял, 
маркиран с червен кръст, мощност 166 к.с., брой врати 2, при начална 
тръжна цена в размер на 47 700 (четиридесет и седем хиляди и 



седемстотин) лева, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран 
оценител. 

Размер на депозита – 4 770 лв. (четири хиляди седемстотин и 
седемдесет) лева, платими по банкова сметка на дружеството; 

Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 4 
770 лв. (четири хиляди седемстотин и седемдесет лева). 

Публичният търг да се проведе на 05.06.2017 г., от 11.00 ч., в 
сградата на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, гр. Варна, ул. “Мануш 
Войвода” № 11.  

Общински съвет – Варна утвърждава следните 
  ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 
документи: 

1. заявление по образец за участие в търга;
2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани

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

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. 
4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните

условия; 
5. декларация, по образец за извършен оглед на МПС;
6. декларация за неразгласяване на информацията, предоставена във

връзка с участието в търга; 
7. платежен документ за внесен депозит;
8. платежен документ за закупена тръжна документация;
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичния търг с

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация в предварително определен ден и час за всички участници.  

* Краен срок за приемане на заявления за участие – до 12.00 ч. на
02.06.2017 г. 

* Предложенията за участие в търга се подават в запечатан
непрозрачен плик в определения краен срок, като върху плика се 
отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на 
търга. 



При липса на кандидати търгът се провежда повторно с намалена 
стартова цена с 3% от първоначално обявената цена на МПС, на 07.07.2017 
г., от 11.00 ч., на същото място. 

Срок за заплащане на цената – три работни дни след изготвяне и 
подписване на протокол от комисията по търга, по банков път по банкова 
сметка на продавача. 

Договор за продажба се сключва след заплащане на цената на МПС и 
заплащане на режийни разноски на дружеството – продавач в размер на 2% 
върху пазарната цена, определена от лицензиран оценител. 

Условията за провеждане на търга се оповестяват по подходящ начин  
съгласно Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества. 

Общински съвет – Варна упълномощава Управителя на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД да назначи комисия за 
провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и 
сключи договор със спечелилия участник. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам, режим на гласуване. 

Резултати от гласуване: за – 42; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 8, предложението се приема. 

Юлияна БОЕВА 
Четвърта точка.  
685-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 17 от Наредба за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества и във връзка с писмо с рег.№ 
ОС17000261/04.04.2017 г. от инж. Злати Златев – изпълнителен директор 
на „Градски транспорт“ ЕАД, Общински съвет – Варна дава съгласие за 
спиране от експлоатация и бракуване на ДМА (автобус и тролейбуси), 
собственост на „Градски транспорт” ЕАД, съгласно приложен опис, към 
настоящото решение. 

Общински съвет – Варна задължава Изпълнителния директор на 
„Градски транспорт“ ЕАД да проведе конкурс за изкупуването на 
горепосочените ДМА като вторични суровини, след бракуването им, като 
бъдат набрани и разгледани минимум  пет оферти от кандидат – купувачи 
с оглед постигане на най-висока изкупна цена. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам, режим на гласуване. 



Резултати от гласуване: за – 39; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 11, предложението се приема. 

За протокола Марица Гърдева – „за“. 

Юлияна БОЕВА 
Пета точка.  
686-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и писмо от Минко Христов – 
Изпълнителен директор на  „Дворец на културата и спорта” ЕАД с № 
ОС17000274ВН/06.04.2017 г., Общински съвет – Варна одобрява избрания 
от дружеството застраховател – „Алианц България“ ЗАД, и дава 
съгласие за сключване на договор за застраховка на имуществото на 
дружеството. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам, режим на гласуване. 

Резултати от гласуване: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 9, предложението се приема. 

Юлияна БОЕВА 
Шеста точка. 
687-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и съгласно Раздел IV, чл. 1, т. 
„в“ и „г“ от Договор № Д13000513ВН/16.05.2013 г. и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № Д13000513ВН-012ВН/10.05.2017 г., 
Общински съвет – Варна прекратява действието на договор № 
Д13000513ВН/16.05.2013 г., сключен между Община Варна и Сдружение с 
общественополезна дейност Народно читалище „Стара Варна 2010“ с 
ЕИК 175960150, за безвъзмездно управление на недвижим имот - публична 
държавна собственост, находящ се в гр. Варна, 11-ти п.р., кв. 63, ул. 
„Барутен погреб“, представляващ „защитно съоръжение“ със застроена 
площ 166 (сто шестдесет и шест) кв.м., конструкция каменна, година на 
строителство 1981 г., състоящо се от основно помещение - 25 х 6 и 
предверие – 8 х 2 м., подробно описано в Акт за публична държавна 
собственост № 2189/06.01.1999г. и акт № 7916/24.08.2011 г. за поправка на 
акт за публична държавна собственост. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам, режим на гласуване. 

Резултати от гласуване: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 9, предложението се приема. 

Юлияна БОЕВА 
Седма точка.  
688-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД17009111ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2017 година: Допълва 
Раздел XVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които Община 
Варна ще открие процедура по придобиване в собственост или за 
управление от Държавата, частни физически и юридически лица“ с 
движимите вещи, съгласно приложен списък (Приложение № 1 – 25 стр.), 
утвърден от директора на Професионалната гимназия по горско стопанство 
и дървообработване „Николай Хайтов“ – гр. Варна и гл. счетоводител на 
учебното заведение. 

688-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,  съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17009111ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна взема 
решение за придобиване в собственост от Община Варна на движимите 
вещи, предоставени чрез Министерството на земеделието и храните за 
нуждите на Професионалната гимназия по горско стопанство и 
дървообработване „Николай Хайтов“ – гр. Варна, съгласно приложен 
списък (Приложение № 1 – 25 стр.), утвърден от директора на 
Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване 
„Николай Хайтов“ – гр. Варна и гл. счетоводител на учебното заведение. 

688-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост,  във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД17009111ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна взема решение, 
след приключване на процедурата по придобиване на движимите вещи в 
собственост от Община Варна, същите да бъдат предоставени за 
безвъзмездно управление, ведно с недвижим имот, предмет на АПОС № 
9205/2016 г. за нуждите на Професионалната гимназия по горско 



стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ – гр. Варна за срок от 
10 (десет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за 
държавната собственост и Правилник за прилагане на Закона за 
държавната собственост,  за придобиване безвъзмездно  в собственост на 
описаните, съгласно приложение към настоящото решение, движими вещи, 
както и осъществяването на всички последващи действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението за предоставяне 
на недвижимите имоти и движимите вещи за управление на 
Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване 
„Николай Хайтов“ – гр. Варна. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам, режим на гласуване. 

Резултати от гласуване: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 9, предложението се приема. 

Юлияна БОЕВА 
Осма точка.  
689-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД17009122ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година: Допълва 
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с имот 
публична-общинска собственост, находящ се гр. Варна, бул. „Генерал 
Колев“ № 90, представляващ: Дом за деца, лишени от родителска грижа 
„Другарче“, ПИ 10135.2558.90 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и осем.деветдесет) с площ 5 179 (пет хиляди 
сто седемдесет и девет) кв.м. и сграда с идентификатор 10135.2558.90.1 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
осем.деветдесет.едно) със застроена площ 422 (четиристотин двадесет и 
две) кв.м, етажност: 2 (два) етажа, предмет на АПОС № 6577/26.08.2011 г. 

689-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и във връзка с чл. 6, ал. 4 и 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. № 



РД17009122ВН/11.05.2017г., Общински съвет – Варна, предоставя на 
Детска градина № 17 „Д-р Петър Берон“, БУЛСТАТ: 000080936, с адрес на 
управление: гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 92, представлявана от 
Директор, безвъзмездно за управление имот публична-общинска 
собственост, находящ се гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ № 90, 
представляващ: Дом за деца, лишени от родителска грижа „Другарче“, ПИ 
10135.2558.90 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и осем.деветдесет), с площ 5 179 (пет хиляди сто седемдесет и 
девет) кв.м. и сграда с идентификатор 10135.2558.90.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.деветдесет. едно) със 
застроена площ 422 (четиристотин двадесет и две) кв.м., етажност: 2 (два) 
етажа, предмет на АПОС № 6577/26.08.2011 г. вписан в Службата по 
вписванията гр. Варна с вх. рег. № 19402/31.08.2011 г., Акт № 103, том LV, 
дело 11773 за срок от 10 (десет) години. 

Сумата за проектиране, регистриране и въвеждане в експлоатация на 
строеж: Промяна на предназначение на Дом за деца, лишени от родителска 
грижа „Другарче“ в детска градина за 4 (четири) групи за деца на възраст 
от 3 до 7 години, да бъде осигурена от бюджета на Община Варна за 2017 
година, функция „Образование“, дейност 52-02.  

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимите  имоти се извършва от лицата, на 
които са предоставени за управление, като необходимите средства се 
предвиждат ежегодно по бюджетите им. 

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? Няма, режим на гласуване. 

Резултати от гласуване: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 11, предложението се приема. 

Юлияна БОЕВА 
Девета точка.  
690-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 3 от Правилника за 
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, решение по т. 2 от 
Протокол № 24/28.06.2016 г., Експертен съвет по устройство на 
територията при Община Варна, във връзка със заявление с рег. № 
АУ054215ВН-002ВН/15.07.2016 г., от „Електрон прогрес“ ЕАД, чрез инж. 
Георги Николов Йорданов, пълномощник на Министъра на отбраната на 
Република България и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 



АУ054215ВН-011ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна дава 
предварително съгласие на Министерството на отбраната на Република 
България за изготвяне на Подробен устройствен план - Парцеларен план за 
трасе на оптична кабелна линия, предвидена за изграждане по проект 
„Оптична кабелна линия 0719-071/ТШ2-075-2, участък „075-075-1“, 
което преминава през ПИ 40, по КВС на землище с. Каменар, Община 
Варна  – публична общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от 
Закона за общинска собственост, във връзка с § 7, ал.1, т. 4 от Преходни 
заключителни разпоредби на Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 8, ал. 3 от Закона за пътищата. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам, режим на гласуване. 

Резултати от гласуване: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 8, предложението се приема. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
 По следващото десето решение се изисква квалифицирано 

мнозинство, 34 гласа. Заповядайте. 

Юлияна БОЕВА 
Точка десета. 
691-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 
общинската собственост във връзка с прехвърляне в собственост на 
„Енерго-Про Мрежи“ АД на ТП 2060, находящ се в кк ,,Св. Св. 
Константин и Елена“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. 
№ РД17009113ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна обявява за 
частна общинска собственост сграда с идентификатор 10135.2569.124.2, по 
КККР на гр. Варна, със застроена площ 60 (шестдесет) кв.м., находящ се в 
ПИ 10135.2569.124, предмет на Акт за публична общинска собственост № 
7801/13.06.2014г. 

691-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинска собственост и по предложение на кмета на Община Варна с рег. 
№ РД17009113ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2017 г.“, като създава раздел XX „Техническа 
инфраструктура, която Община Варна е задължена по Закон да продаде на 
съответните експлоатационни дружества“, към който се добавя следния 
текст: 



Данни за имота Площ - кв.м АОС 
гр. Варна, кк „Св. Св. Константин и Елена“, 
сграда с идентификатор 10135.2569.124.2 - ТП 
2060, оборудване, външно ел. захранване KЛ-
20kV. 

на ТП 2060- 
23,10/60 

№ 7801/ 
13.06.2014г. 

691-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинска собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД17009113ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на недвижими 
имоти, във връзка с прехвърляне в собственост на „Енерго-Про Мрежи“ 
АД на част от трафопост - ТП 2060, находящ се в кк „Св. Св. Константин и 
Елена“, представляваща 23,10 (двадесет и три цяло и десет стотни) кв.м. 
ид.ч, от сграда с идентификатор 10135.2569.124.2, по КККР на гр. Варна, 
цялата със застроена площ 60 (шестдесет) кв.м., съставляващи помещение 
за комплектно разпределително устройство и табла ниско напрежение и 
помещение с трафомашина, ведно с оборудването му и кабелна линия 20 
kV от разкъсване на съществуваща кабелна линия между трафопост 510 и
трафопост 547 до трафопост 2060, която възлиза на 54 260 (петдесет и 
четири хиляди двеста и шестдесет) лева, без включен ДДС. 

691-11-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 5 от Наредба № 6 от 
24.02.2014г. за присъединяване на производители и потребители на 
електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически 
мрежи, чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 33, ал. 1, т. 
2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, в изпълнение на одобрената от Общински съвет – 
Варна „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2017 г.“ и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД17009113ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна 
утвърждава текста на Допълнително споразумение 1 към Договор за 
присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа 
№ ДАМВ10-0034-ДАМВ10-0022/10.03.2010г. № А1-ДАМВ10-0034-
ДАМВ10-0022-АДП-0271/23.03.2017 г., (приложение съгласно текста) и 
задължава кмета на Община Варна да го подпише по одобрената по-горе 
пазарна оценка. 

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

Тук е приложено и становище от „ПНО“, което е положително. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма, режим на гласуване. То е до 

всички колеги изпратено това становище, сутринта.  

Юлияна БОЕВА 
Там беше въпросът, дали средствата са по европроект, те са 

ПУДООС и няма пречка.   

Резултати от гласуване: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 8, предложението се приема. 

Юлияна БОЕВА 
692-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т. 
4 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД17009121ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 г.“ като допълва 
Раздел XVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които Община 
Варна ще открие процедура по придобиване в собственост или за 
управление от Държавата, частни и юридически лица” с:  имот-публична 
държавна собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Виница“, ул. „Овеч“ 
№ 2, представляващ част от сгради с идентификатори 10135.2575.201.3 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и 
пет.двеста и едно.три) със застроена площ 279 (двеста седемдесет и девет) 
кв.м., етажност 2 (два) и 10135.2575.201.4 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.двеста и едно.четири) със 
застроена площ 266 (двеста шестдесет и шест) кв.м., етажност 1 (един), 
разположени в ПИ 10135.2575.201 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин седемдесет и пет.двеста и едно) – предмет на Акт за 
държавна собственост № 9163/26.09.2016 г. 

692-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,  съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17009121ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна взема 
решение за предоставяне безвъзмездно в управление на Община Варна на 
част от имот-публична държавна собственост, гр. Варна, кв. „Виница“, ул. 
„Овеч“ № 2, представляващ част от сгради с идентификатори 
10135.2575.201.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
седемдесет и пет.двеста и едно.три), със застроена площ 279 (двеста 
седемдесет и девет) кв.м., етажност 2 (два) и 10135.2575.201.4 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.двеста и 
едно.четири), със застроена площ 266 (двеста шестдесет и шест) кв.м, 



етажност 1 (един), разположени в ПИ 10135.2575.201 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.двеста и едно) за 
временно настаняване на 100 (сто) деца в предучилищна и яслена 
възраст от основната сграда на ДГ № 23 „Иглика“ – предмет на Акт за 
държавна собственост № 9163/26.09.2016 г. 

Срокът на договора да бъде до 31.12.2018 г. 
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 

проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на чл. 15, 
ал. 2 от Закона за държавната собственост, по реда на чл. 6, ал. 2 от 
Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост, за приемане 
безвъзмездно в управление в полза на Община Варна на гореописаните 
недвижими имоти, както и осъществяването на всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам, режим на гласуване. 

Резултати от гласуване: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 8, предложението се приема. 

      За протокола Мартин Байчев – „за“. 

Юлияна БОЕВА 
Дванадесета точка: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6 от 
Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, в изпълнение на приетата от Общински съвет – Варна 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2017 г.“, и по предложение на кмета на Община Варна с рег. 
№ РД17009142ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
кмета на Община Варна да сключи договор за отдаване под наем на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ 
№ 7А, представляващ сграда с идентификатор 10135.2558.87.3 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.осемдесет 
и седем.три) със застроена площ 69 (шестдесет и девет) кв.м., етажност: 2 
(два), предназначение: Заведение за социални грижи, предмет на АОС № 
1959/18.12.2000 г. със Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, 
интегрирано устойчиво развитие“, БУЛСТАТ 176444749, вписано в 



Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под партиден №12, том 
66, стр. 56 по ф.д № 126/2012, с обществено полезна дейност, за срок до 
01.11.2021 г. – датата на изтичане на срока на Договор за възлагане на 
социална услуга с рег. № Д 16001396ВН/19.10.2016 г., сключен между 
Община Варна и Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, интегрирано 
устойчиво развитие“. 

Месечната наемна цена се определя на 133.94 (сто тридесет и три 
лева и деветдесет и четири стотинки) лева, с включен ДДС, определена 
съгласно чл. 10 от Методика за определяне на стартови базисни цени при 
обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване 
под наем на общински нежилищни имоти. 

Наемателят се задължава да извърши за своя сметка в полза на 
Община Варна необходимите СМР, с цел ползване на сградата по 
предназначение и за нуждите на Договора за възлагане на социална услуга 
с рег. № Д16001396ВН/19.10.2016 г., сключен между Община Варна и 
Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво 
развитие“. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за наем на основание чл. 
14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, за гореописания имот, както 
и осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Г-н Григоров. 

Григор ГРИГОРОВ 
На комисията изразих резерви относно отдаването на този имот на 

дружеството, но си направих труда да се запозная с тяхната дейност. 
Искам да Ви уверя, че това са едни доста сериозни хора, които в сравнения 
с предходния доставчик в пъти са подобрили качеството на услугата, 
обхванали са целия обем от 800 човека и мисля, че това е едно добро 
попадение на администрацията за доставчик на социална услуга. От друга 
страна, при огледа на сградата констатирах, че фондация „Вяра, надежда, 
любов“ извършва тежък вандализъм отново, като един друг доставчик 
преди това. Разколачила е едната стреха, един навес също е отстранен и са 
нанесени много поражения върху фасадата на сградата, нарушена мазилка, 
хидроизолация и т.н. и по най-бързия начин трябва да отдадем този имот 
на подходящ стопанин и затова аз ще подкрепя предложението. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други мнения и съображения? Не виждам, режим на 

гласуване. 



693-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на приетата от Общински съвет – Варна „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“, и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17009142ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие кмета 
на Община Варна да сключи договор за отдаване под наем на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Драва 
Соболч“ № 7А, представляващ сграда с идентификатор 10135.2558.87.3 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
осем.осемдесет и седем.три) със застроена площ 69 (шестдесет и девет) 
кв.м., етажност: 2 (два), предназначение: Заведение за социални грижи, 
предмет на АОС № 1959/18.12.2000 г. със Сдружение „Здраве, култура, 
самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“, БУЛСТАТ 176444749, 
вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под 
партиден №12, том 66, стр. 56 по ф.д № 126/2012, с обществено полезна 
дейност, за срок до 01.11.2021 г. – датата на изтичане на срока на 
Договор за възлагане на социална услуга с рег. № Д 16001396ВН/19.10.2016 
г., сключен между Община Варна и Сдружение „Здраве, култура, 
самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“. 

Месечната наемна цена се определя на 133.94 (сто тридесет и три 
лева и деветдесет и четири стотинки) лева, с включен ДДС, определена 
съгласно чл. 10 от Методика за определяне на стартови базисни цени при 
обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване 
под наем на общински нежилищни имоти. 

Наемателят се задължава да извърши за своя сметка в полза на 
Община Варна необходимите СМР, с цел ползване на сградата по 
предназначение и за нуждите на Договора за възлагане на социална услуга 
с рег. № Д16001396ВН/19.10.2016 г., сключен между Община Варна и 
Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво 
развитие“. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за наем на основание чл. 
14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, за гореописания имот, както 
и осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

Резултати от гласуване: за – 41; против – 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 

За протокола Мартин Байчев – „за“. 



Юлияна БОЕВА 
Тринадесета точка. 

694-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинска собственост, чл. 11 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Наредба № 
4/14.09.2004 г.  за условията и реда за присъединяване на потребителите и 
за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД16019273ВН-
003ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се 
предостави за стопанисване, поддържане и техническа експлоатация на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД новоизграден 
инфраструктурен обект - публична общинска собственост на основание чл. 
19, ал. 1, т. 4 „б“ от Закона за водите, представляващ строеж: „Уличен 
водопровод с помпена станция изграден в кв.75 и кв.76 по плана на м-ст 
„Траката“, гр. Варна, с обща дължина 541 м. 

Обектът е изпълнен в съответствие с Разрешение за строеж № 76/ГИ/ 
30.04.2008 г., издадено от Гл. архитект на район „Приморски“, с обща 
балансова стойност на обекта 127 998,02 /сто двадесет и седем хиляди 
деветстотин деветдесет и осем лева и 02 стотинки/ с включен ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението. 

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

Резултати от гласуване: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 9, предложението се приема. 

     За протокола Стен Лазаров – „за“. 

Юлияна БОЕВА 
Четиринадесето предложение: На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 
2 от АПК, Общински съвет – Варна променя свое решение № 595-2-
3(15)/30.01.2017 г., прието по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17001602ВН/26.01.2017 г., като същото придобива следния вид: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, 
настаняване и продажба на общински жилища и по предложение на кмета 



на Община Варна с рег. № РД17001602ВН/26.01.2017 г., Общински съвет – 
Варна прехвърля от фонд „Ведомствен“ и включва във фонд “Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“, 
следните жилища: 
№ Адрес Бл. Вх. Ет. Ап. АОС № 
1 ул.“Густав Вайганд“ № 8 4 7 4775/2007 г. 
2 ул.“Ангел Кънчев“ № 62 2 1 4913/2008 г. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, мнения и съображения? Г-н Григоров, заповядайте. 

Григор ГРИГОРОВ 
Няма го моят приятел г-н Пейчев. Уважаеми колеги, аз ще гласувам 

„против“ това предложение по простата причина, че тук се казва „относно 
поправка на явна фактическа грешка“. И по смисъла на коя е явната 
техническа грешка? В предното ни решение. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
При изписване на обектите. 

Григор ГРИГОРОВ 
Е как при изписване на обектите? То е изписано с цялото му 

съдържание и обема, примерно ако беше писано „Цар Освободител“ 888, а 
не 88 – това е явна фактическа грешка. Но в случая не става въпрос за явна 
фактическа грешка, а става въпрос за някакви съвсем други намерения с 
неясен характер, които може би г-н Пейчев щеше да ни обясни за какво 
става въпрос, т.е. формулировката „явна фактическа грешка“ аз не я 
приемам и мисля, че тя не е такава. Ако има някакво друго основание ясно, 
бих се съгласил с това. Отделно от това искам да попитам, гледам че г-жа 
Момчева е тук, на какво основание от 01.02.2017 г. до днес г-н Пейчев 
продължава да живее в това жилище, при положение че то е прехвърлено 
във фонд за граждани с установени жилищни нужди. Има ли той заповед 
по този ред или живее без такава настанителна заповед? 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, г-жо Момчева. 

Нора МОМЧЕВА 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, искам само да 

обърна внимание обаче на точната формулировка „допусната техническа 
грешка“. Допусната техническа грешка. Говоря в текста на самото 
предложение. Няколко пъти се налагаше вече да го обяснявам. Наистина, 
допусната е и това мисля, че това е формулировката, която обяснява. 



Открита беше грешката и единственото, което можеше да се направи, да се 
предприемат коригиращи действия. Мисля, че с решението, което Вие ще 
вземете сега, нещата ще влязат така, както трябва да бъдат. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Не е вярно, че е открита от обществеността, не е вярно това, което 

твърдите. 

Нора МОМЧЕВА 
И аз не мисля, че е от обществеността е открита, защото 

предложението за коригиране беше регистрирано в Общинския съвет 
преди обществеността. 

Това не мога да кажа. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
А, сега разбрахме … Има сключен договор. 

Нора МОМЧЕВА 
Аз мога да кажа, не знам Вие кого сте алармирали, аз мога да кажа в 

момента само за действията, които сме извършили, за да направим тази 
корекция. 

Той живее, защото има договор за наемане на жилището, 
независимо, моля ... от фонд „Ведомствен“, да. Ами не е, да, разбира се, че 
има такъв период, междинен, това ще се коригира сега и мисля, че това е 
решението, с което трябва да се излезе от ситуацията. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Търсите под вола теле, колега. 

Нора МОМЧЕВА 
При положение, че наема се заплаща и всички останали неща, които 

са по силата на договора …добре, това аз вече не мога да го коментирам, 
защото наемът се изчислява по методика, която е определена. Вие много 
добре го знаете. Ако трябва да се промени, това е друг въпрос. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека само да не изпадаме в диалогов режим. Достатъчен ли беше 

отговорът на колегата? Благодаря. Други мнения и съображения, не 
виждам, режим на гласуване. 

695-11. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от АПК и 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 



РД17001602ВН_001ВН/04.05.2017 г., Общински съвет – Варна променя 
свое решение № 595-2-3(15)/30.01.2017 г., прието по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17001602ВН/26.01.2017 г., като същото 
придобива следния вид: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, 
настаняване и продажба на общински жилища и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17001602ВН/26.01.2017 г., Общински съвет – 
Варна прехвърля от фонд „Ведомствен“ и включва във фонд “Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“, 
следните жилища: 
№ Адрес Бл. Вх. Ет. Ап. АОС № 
1 ул.“Густав Вайганд“ № 8 4 7 4775/2007 г. 
2 ул.“Ангел Кънчев“ № 62 2 1 4913/2008 г. 

Резултати от гласуване: за – 36; против – 1; въздържали се – 4; 
отсъстващи – 10, предложението се приема. 

 За протокола Иво Иванов – „за“, Милена Георгиева – „за“, Калина 
Пеева – „за“. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, председателят на комисията ще направи предложение за 

обединяване на гласуванията по отношение на ДКЦ-та. Дайте 
предложения, някой иска ли да се гледа отделно конкретното дружество да 
се гледа поотделно? 

Юлияна БОЕВА 
Да, става дума за „Диагностично–консултативен център 1 „Света 

Клементина” – Варна” ЕООД, „Диагностично–консултативен център 
„Свети Иван Рилски“ – Аспарухово - Варна” ЕООД … 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент само, г-жо Боева, да видим някой колега иска ли някое от 

дружествата да се гледа поотделно? Пак питам, колеги, някое от 
търговските дружества, включая лечебните заведения, иска ли да се гледа 
отделно, за да го отделим, а останалите да ги сложим анблок? ДКЦ 
„Чайка“ не е включен в дневния ред. Правим предложение да се гласуват 
анблок при това положение. Режим на гласуване, процедура. 



Резултати от гласуване: за – 35; против – 4; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 11, предложението се приема. 

За протокола Иво Иванов – „за“. 

Г-жо Боева, да изчетете … Г-н Вичев, искахте ли нещо да кажете? Не 
разбрах просто. Общо, разбира се, просто да има едно гласуване, иначе 
няма да има едно гласуване. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично–консултативен център 1 „Света 
Клементина” – Варна” ЕООД, ЕИК 000090026, за 2016 г.  

15.1.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Иван Иванов Иванов - управител на „Диагностично– 
консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

15.1.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира проф. д-р Надя Енчева Костова – 
регистриран одитор, управител на „АКТИВ” ООД за извършване на 
одиторски контрол на „Диагностично–консултативен център 1 „Света 
Клементина” – Варна” ЕООД за 2017 г.  

15.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично–консултативен център „Свети Иван 
Рилски“ – Аспарухово - Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за 2016 г.    

15.2.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност д-р Татяна Колева Аврамова – управител на „Диагностично–
консултативен център „Свети Иван Рилски“ – Аспарухово – Варна” ЕООД 
за периода от 01.01.2016 г. до 21.10.2016 г. 

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



чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност д-р Людмил Стефанов Цветков – управител на 
„Диагностично–консултативен център „Свети Иван Рилски“ – Аспарухово 
– Варна” ЕООД за периода от 21.10.2016 г. до 31.12.2016 г.

15.2.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 144, ал. 1 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
контрольора на „Диагностично–консултативен център „Свети Иван 
Рилски“ – Аспарухово - Варна” ЕООД Николай Иванов Николов за 
периода от 01.01.2016 г. до 29.09.2016 г. 

15.2.4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, и чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет - Варна избира проф. д-р Надя Енчева Костова – 
регистриран одитор, управител на „АКТИВ” ООД, за извършване на 
одиторски контрол на „Диагностично–консултативен център „Свети Иван 
Рилски“ – Аспарухово - Варна” ЕООД за 2017 г. 

15.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично консултативен център 3 – Варна” 
ЕООД, ЕИК 813154554, за 2016 г. 

15.3.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева - управител на 
„Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

15.3.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Диагностично консултативен център 3 – 
Варна” ЕООД Адриана Владимирова Мавродинова за периода от 
01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

15.3.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет - Варна избира проф. д-р Надя Енчева Костова – 
регистриран одитор, управител на „АКТИВ” ООД, за извършване на 
одиторски контрол на „Диагностично консултативен център 3 – Варна” 
ЕООД за 2017 г. 



15.4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично–консултативен център 4 - Варна” 
ЕООД, ЕИК 813116984, за 2016 г. 

15.4.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Соня Георгиева Цекова - управител на „Диагностично - 
консултативен център 4 - Варна” ЕООД, за периода от 01.01.2016 г. до 
31.12.2016 г.  

15.4.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Диагностично–консултативен център 4 - 
Варна” ЕООД проф.д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.н. за периода 
01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

15.4.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира проф. д-р Надя Енчева Костова – 
регистриран одитор, управител на „АКТИВ” ООД, за извършване на 
одиторски контрол на „Диагностично–консултативен център 4 - Варна” 
ЕООД за 2017 г.  

15.5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично–консултативен център V „Света 
Екатерина“ - Варна” ЕООД, ЕИК 813152934, за 2016 г. 

15.5.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от З Закона за местното 
самоуправление и местната администрация , чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Галинка Иванова Павлова - управител на 
„Диагностично–консултативен център V „Света Екатерина“ - Варна” 
ЕООД за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

15.5.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет - Варна избира Светослав Петров Станиславов – 
регистриран одитор, управител на „Ай Си Ара” ЕООД, за извършване на 
одиторски контрол на „Диагностично–консултативен център V „Света 
Екатерина“ – Варна” ЕООД за 2017 г.  



15.6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 
годишен доклад за дейността на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания Д–р Марко Антонов Марков – 
Варна” ЕООД, ЕИК 000090154, за 2016 г.  

15.6.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност проф. д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м. – 
управител на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за 
периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

15.6.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Цветомира Бойкова 
Радева – регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
Д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за 2017 г.  

15.7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 
годишен доклад за дейността на „Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина 1 – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161, за 2016 г.  

15.7.1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност д-р Лазар Атанасов Пашков – управител на 
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” 
ЕООД за периода от 01.01.2016 г. до 08.02.2016 г.  

15.7.2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност д-р Христо Вълев Кьосев - управител на 
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” 
ЕООД за периода от 08.02.2016 г. до 31.12.2016 г.  

15.7.3.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров 
Станиславов – регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол 
на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” 
ЕООД за 2017 г.  

15.8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 
годишен доклад за дейността на „Специализирана болница по акушерство 



и гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” 
ЕООД, ЕИК 000090065, за 2016 г.  

15.8.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност д-р Радослав Минков Минков – управител на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, за периода от 
01.01.2016 г. до 05.02.2016 г.  

15.8.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност доц. д-р Емил Георгиев Ковачев – управител 
на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, за периода от 
05.02.2016 г. до 31.12.2016 г.  

15.8.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, във 
връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност контрольора на „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър 
Стаматов – Варна” ЕООД – проф. д-р Стефан Иванов Тодоров за периода 
от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

15.8.4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева 
Железарска – регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД за 2017 г.  

15.9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския Закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Специализирана болница за активно лечение по 
пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, ЕИК 000090147, за 
2016 г.  

15.9.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския Закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност доц. д-р Христо Ганчев Георгиев – управител на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

15.9.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския Закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Специализирана болница за активно лечение 



по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД – д-р Стефан 
Николов Стефанов за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

15.9.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
Закон, Общински съвет - Варна избира доц. д-р Никола Милев Бакалов – 
дипломиран експерт счетоводител, за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна” ЕООД за 2017 г.  

15.10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 
годишен доклад за дейността на „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение – Варна” ЕООД, ЕИК 000091879, за 2016 г.  

15.10.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност д-р Руслан Здравков Тошев – управител на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” 
ЕООД за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

15.10.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, във 
връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност контрольора на „Специализирана болница по 
очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД – Николай Желязков 
Недялков за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

15.10.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Пенка Кирилова 
Жекова – управител на „ТУРЕКСПЕРТ” ООД – Варна за извършване на 
одиторски контрол на „Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна” ЕООД за 2017 г.  

15.11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3, 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 
годишен доклад за дейността на „Обреди” ЕООД, ЕИК 813106564, за 2016 
г.  

15.11.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност Елица Пламенова Ботева – управител на 
„Обреди” ЕООД, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

15.11.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева 
Железарска, д.е.с. – регистриран одитор, за извършване на одиторски 
контрол на „Обреди” ЕООД за 2017 г.  



15.12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7 във връзка с чл. 
232а от Търговския Закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Дворец на културата и спорта” ЕАД, ЕИК 103156991, за 
2016 г. 

15.12.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
Закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД Николай 
Стефанов Бинев за периода от 01.01.2016 г. до 17.02.2016 г.  

15.12.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
Закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД Генадий 
Христов Атанасов за периода от 17.02.2016 г. до 31.12.2016 г.  

15.12.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
Закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като членове 
на Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД Минко 
Нейков Христов и Силвия Георгиева Иванова за периода от 01.01.2016 г. 
до 31.12.2016 г.  

15.12.4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
Закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД, за извършване на одиторски контрол на „Дворец на културата и 
спорта” ЕАД за 2017 г.  

15.13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 във 
връзка с чл. 232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Пазари” ЕАД, ЕИК 148089508, за 2016 г.  

15.13.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
като членове на Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД: Цветомир 
Красимиров Грънчаров и Миглена Стефанова Георгиева, за периода от 
01.01.2016 г. до 11.02.2016 г.  

15.13.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
като член на Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД: Петър Димитров 
Димитров за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  



15.13.3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
като членове на Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД: Недко Николаев 
Радев и Александра Велиславова Велкова за периода от 11.02.2016 г. до 
31.12.2016 г.  

15.13.4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира „Експерт – М – Одит” 
ООД, за извършване на одиторски контрол на „Пазари” ЕАД за 2017 г.  

15.14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 във 
връзка с чл. 232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668, за 2016 
г.  

15.14.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
като член на Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД Максим 
Божидаров Тодоров за периода от 01.01.2016 г. до 24.02.2016 г.  

15.14.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
като член на Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД Жельо 
Петров Алексиев за периода от 24.02.2016 г. до 31.12.2016 г.  

15.14.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
като член на Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД Злати 
Петров Златев, Тодор Георгиев Докимов за периода от 01.01.2016 г. до 
31.12.2016 г.  

15.14.4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Фанка Георгиева 
Нонева – управител на „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 г.” ООД, за 
извършване на одиторски контрол на „Градски транспорт” ЕАД за 2017 г.  

15.15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7, чл. 
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Ученическо и столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229 за 
2016 г.  

15.15.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
членовете на Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене” 
ЕАД в състав: Росица Петрова Ковачева, Румен Иванов Пишманов и 
Мария Иванова Ангелова–Дойчева за периода от 01.01.2016 г. до 
12.02.2016 г.  



15.15.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
членовете на Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене” 
ЕАД в състав: Марияна Василева Данаилова, Петя Данчева Железарска, 
Божанка Георгиева Богданова за периода от 12.02.2016 г. до 31.12.2016 г.  

15.15.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Петя Николова 
Николаева – регистриран одитор за извършване на одиторски контрол на 
„Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2017 г.  

15.16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 
годишен доклад за дейността на „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281 за 
2016 г.  

15.16. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност управителя на „Жилфонд“ ЕООД инж. Ясен 
Станчев Везиров за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

15.16.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира доц. Цвета Галилей 
Боцановска – управител на „АНТАРЕС” ООД, за извършване на одиторски 
контрол на „Жилфонд“ ЕООД за 2017 г.  

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Г-н Атанасов, заповядайте. 

Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, става въпрос само за 

ДКЦ-тата. На последната редовна сесия приехме едно решение, с което ги 
задължихме да дадат отчети по отношение на това, ако излязат сградите от 
капитала на дружествата, дали няма да се капитализират и като цяло за 
финансовото състояние свързано в тази връзка. До приемането на 
финансовите отчети в комисията не бяха постъпили такива. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
И до настоящия момент. 

Христо АТАНАСОВ 
И до находящия момент. Просто ще помоля управителите на ДКЦ-

тата да се съобразят с това решение на Общинския съвет и в кратки 
срокове да го представят. Благодаря. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Извинявам се, поправят ме. На три от ДКЦ-тата са постъпили вчера в 

„Собственост“, са входирани. Г-н Вичев, заповядайте. 

Януарий ВИЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, аз смятах, че този 

въпрос трябваше поотделно да се гледа, тъй като сега като е анблок много 
трудно в гласуването е да отделим всяко едно от дружествата. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз затова предложих, по които дружества има спорове, да бъдат 

отделени, да направите предложение … 

Януарий ВИЧЕВ 
Просто това, което искам да кажа, че това за мен не е много добър 

подход. Лично аз, специално за „Дворец на културата и спорта“ съм писал 
и съм правил и запитвания, там има нарушения на Закона за обществените 
поръчки. По отчета гледам от 2010 г. от 19 000 лв. стигат до  2016 г. на 
631 000 лв. неплатени просрочени задължения по данък сгради, такса 
„смет“. Има много неща, които са смущаващи по този отчет и затова … 

Тодор БАЛАБАНОВ 
На тези въпроси, извинявам се, че Ви прекъснах, на тези въпроси 

бяха поставени на комисия на изпълнителния директор и той отговори 
доста подробно. Колегите могат да потвърдят. На заседание на комисията 
… 

Януарий ВИЧЕВ 
Така или иначе, все пак на сесията беше хубаво да се отговори. 

Разбирам, че на комисията са отговорили, но именно по тези съображения 
ние имаме забележки специално към „Двореца на културата и спорта“. И 
по разходването на средствата, които се изсипаха над 15 млн. … 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Призовавам Ви да участвате в заседания … 

Януарий ВИЧЕВ 
… добре, няма да говоря, но виждам, че нещата са доста фрапиращи 

нещата. Вземанията са 51 000 лв., паричните средства 311 000 лв., а 
задълженията 834 000 лв. Те са на минус 673 000 лв., а ние приемаме 
всичко за добре. Подобен и аналогичен случай е и с „Градски транспорт“, 
става въпрос за „Интегриран градски транспорт“, който дължи … тук аз 
просто не мога да си го обясня. От 01.03. има наложена мярка за налагане 



на запор и има задължение към доставчика на над 3 милиона и 700 … и 
това също никой не смущава и така се приема анблок … Ние приемаме 
всичко за нормално. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Напротив, на комисията също беше поставен този въпрос. 

Януарий ВИЧЕВ 
Коментираме го. Обаче ние приемаме всичко за нормално … 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Участвайте в комисиите. 

Януарий ВИЧЕВ 
Аз не участвам в комисията, понеже не съм член, но смятам че тук на 

сесия трябва тези неща да се обсъждат, а не на комисиите. Между впрочем 
на комисията, доколкото разбрах … 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Да ги закрием комисиите тогава. 

Януарий ВИЧЕВ 
На една от комисиите по „Собственост и стопанство“ по същия 

начин бяха всичките дружества натикани в един дневен ред за не повече от 
час и половина. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля Ви, не говорете неистини, бяха разделени умишлено на три 

заседания тази година дружествата. Не говорете такива неща. Току-що 
казахте, че не сте бил там … 

Януарий ВИЧЕВ 
В началото на комисията бях и видях дневния ред… Независимо от 

това, ние този въпрос го коментирахме, трябва да бъде и на сесия на 
Общинския съвет. Така че ние по този начин не можем да подкрепим и 
трябва да гласуваме „против“ и независимо, че има дружества, за които 
сме „за“. Няма как да гласуваме „за“. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Г-жо Гърдева. 



Марица ГЪРДЕВА 
Значи, по този повод, колеги, едно е в началото на която и да било 

комисия да дойде представител, най-често това се случва колега от БСП, 
да изчете една лекция пред журналистите как не работим и как би трябвало 
да работим и след това да стане и да си замине. И де факто останалите 
оставаме да работим, защото имаме чувство за отговорност. И после на 
сесия отново правим … Съжалявам много, ама дайте като ще работим, да 
работим от началото до края. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Други мнения и съображения, колеги? Режим на 

гласуване. 

696-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично–консултативен център 1 „Света 
Клементина” – Варна” ЕООД, ЕИК 000090026, за 2016 г.  

696-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Иван Иванов Иванов - управител на „Диагностично– 
консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД за 
периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

696-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира проф. д-р Надя Енчева Костова – 
регистриран одитор, управител на „АКТИВ” ООД за извършване на 
одиторски контрол на „Диагностично–консултативен център 1 „Света 
Клементина” – Варна” ЕООД за 2017 г.  

697-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично–консултативен център „Свети 
Иван Рилски“ – Аспарухово - Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за 2016 г.   

697-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 



чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност д-р Татяна Колева Аврамова – управител на „Диагностично–
консултативен център „Свети Иван Рилски“ – Аспарухово – Варна” 
ЕООД за периода от 01.01.2016 г. до 21.10.2016 г. 

697-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност д-р Людмил Стефанов Цветков – управител на 
„Диагностично–консултативен център „Свети Иван Рилски“ – 
Аспарухово – Варна” ЕООД за периода от 21.10.2016 г. до 31.12.2016 г. 

697-11-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 144, ал. 1 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
контрольора на „Диагностично–консултативен център „Свети Иван 
Рилски“ – Аспарухово - Варна” ЕООД Николай Иванов Николов за 
периода от 01.01.2016 г. до 29.09.2016 г. 

697-11-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, и чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет - Варна избира проф. д-р Надя Енчева Костова – 
регистриран одитор, управител на „АКТИВ” ООД, за извършване на 
одиторски контрол на „Диагностично–консултативен център „Свети 
Иван Рилски“ – Аспарухово - Варна” ЕООД за 2017 г. 

698-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично консултативен център 3 – 
Варна” ЕООД, ЕИК 813154554, за 2016 г. 

698-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева – управител на 
„Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

698-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Диагностично консултативен център 3 – 



Варна” ЕООД Адриана Владимирова Мавродинова за периода от 
01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

698-11-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет - Варна избира проф. д-р Надя Енчева Костова – 
регистриран одитор, управител на „АКТИВ” ООД, за извършване на 
одиторски контрол на „Диагностично консултативен център 3 – Варна” 
ЕООД за 2017 г. 

699-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично–консултативен център 4 - 
Варна” ЕООД, ЕИК 813116984, за 2016 г. 

699-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Соня Георгиева Цекова - управител на „Диагностично 
- консултативен център 4 - Варна” ЕООД, за периода от 01.01.2016 г. до
31.12.2016 г.

699-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Диагностично–консултативен център 4 - 
Варна” ЕООД проф.д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.н. за периода 
01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

699-11-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира проф. д-р Надя Енчева Костова – 
регистриран одитор, управител на „АКТИВ” ООД, за извършване на 
одиторски контрол на „Диагностично–консултативен център 4 - Варна” 
ЕООД за 2017 г.  

700-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 



доклад за дейността на „Диагностично–консултативен център V „Света 
Екатерина“ - Варна” ЕООД, ЕИК 813152934, за 2016 г. 

700-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от З Закона за местното
самоуправление и местната администрация , чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Галинка Иванова Павлова - управител на 
„Диагностично–консултативен център V „Света Екатерина“ - Варна” 
ЕООД за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

700-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет - Варна избира Светослав Петров Станиславов – 
регистриран одитор, управител на „Ай Си Ара” ЕООД, за извършване на 
одиторски контрол на „Диагностично–консултативен център V „Света 
Екатерина“ - Варна” ЕООД за 2017 г.  

701-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.
3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 
годишен доклад за дейността на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания Д–р Марко Антонов Марков – 
Варна” ЕООД, ЕИК 000090154, за 2016 г.  

701-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1,
т. 5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна освобождава от отговорност проф. д-р Георги Леонидов Кобаков, 
д.м. – управител на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

701-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3
от Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Цветомира Бойкова 
Радева – регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания Д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за 2017 г.  

702-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.
3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 
годишен доклад за дейността на „Медицински център за рехабилитация 
и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161, за 2016 г.  



702-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1,
т. 5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна освобождава от отговорност д-р Лазар Атанасов Пашков – 
управител на „Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина 1 – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2016 г. до 08.02.2016 г.  

702-1-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.
5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност д-р Христо Вълев Кьосев - управител на 
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – 
Варна” ЕООД за периода от 08.02.2016 г. до 31.12.2016 г.  

702-11-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3
от Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров 
Станиславов – регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол 
на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – 
Варна” ЕООД за 2017 г.  

703-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.
3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 
годишен доклад за дейността на „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър 
Стаматов – Варна” ЕООД, ЕИК 000090065, за 2016 г.  

703-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1,
т. 5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна освобождава от отговорност д-р Радослав Минков Минков – 
управител на „Специализирана болница по акушерство и гинекология 
за активно лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, за 
периода от 01.01.2016 г. до 05.02.2016 г.  

703-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1,
т. 5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна освобождава от отговорност доц. д-р Емил Георгиев Ковачев – 
управител на „Специализирана болница по акушерство и гинекология 
за активно лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, за 
периода от 05.02.2016 г. до 31.12.2016 г.  

703-11-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2,
във връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност контрольора на „Специализирана болница 
по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър 



Стаматов – Варна” ЕООД – проф. д-р Стефан Иванов Тодоров за периода 
от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

703-11-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3
от Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева 
Железарска – регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол 
на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД за 2017 г.  

704-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския Закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Специализирана болница за активно лечение 
по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, ЕИК 
000090147, за 2016 г.  

704-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския Закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност доц. д-р Христо Ганчев Георгиев – управител на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2016 г. 
до 31.12.2016 г.  

704-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския Закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД – д-р 
Стефан Николов Стефанов за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

704-11-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
Закон, Общински съвет - Варна избира доц. д-р Никола Милев Бакалов – 
дипломиран експерт счетоводител, за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за 2017 г.  

705-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.
3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 



годишен доклад за дейността на „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение – Варна” ЕООД, ЕИК 000091879, за 2016 г.  

705-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1,
т. 5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна освобождава от отговорност д-р Руслан Здравков Тошев – управител 
на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – 
Варна” ЕООД за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

705-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2,
във връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност контрольора на „Специализирана болница 
по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД – Николай 
Желязков Недялков за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

705-11-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3
от Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Пенка Кирилова 
Жекова – управител на „ТУРЕКСПЕРТ” ООД – Варна за извършване на 
одиторски контрол на „Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна” ЕООД за 2017 г.  

706-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т.
3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 
годишен доклад за дейността на „Обреди” ЕООД, ЕИК 813106564, за 2016 
г.  

706-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1,
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна освобождава от отговорност Елица Пламенова Ботева – управител 
на „Обреди” ЕООД, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

706-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3
от Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева 
Железарска, д.е.с. – регистриран одитор, за извършване на одиторски 
контрол на „Обреди” ЕООД за 2017 г.  

707-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7 във връзка с чл. 
232а от Търговския Закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 



дейността на „Дворец на културата и спорта” ЕАД, ЕИК 103156991, за 
2016 г. 

707-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
Закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД Николай 
Стефанов Бинев за периода от 01.01.2016 г. до 17.02.2016 г.  

707-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
Закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 
Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД Генадий 
Христов Атанасов за периода от 17.02.2016 г. до 31.12.2016 г.  

707-11-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
Закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като членове 
на Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД 
Минко Нейков Христов и Силвия Георгиева Иванова за периода от 
01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

707-11-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
Закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД, представлявано от проф. д-р Надя Енчева Костова – управител, за 
извършване на одиторски контрол на „Дворец на културата и спорта” 
ЕАД за 2017 г.  

708-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 във
връзка с чл. 232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Пазари” ЕАД, ЕИК 148089508, за 2016 г.  

708-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10
от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
като членове на Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД: Цветомир 
Красимиров Грънчаров и Миглена Стефанова Георгиева, за периода от 
01.01.2016 г. до 11.02.2016 г.  

708-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10
от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
като член на Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД: Петър Димитров 
Димитров за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  



708-11-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10
от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
като членове на Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД: Недко 
Николаев Радев и Александра Велиславова Велкова за периода от 
11.02.2016 г. до 31.12.2016 г.  

708-11-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6
от Търговския закон, Общински съвет – Варна избира „Експерт – М – 
Одит” ООД, за извършване на одиторски контрол на „Пазари” ЕАД за 
2017 г.  

709-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 във
връзка с чл. 232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668, за 
2016 г.  

709-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10
от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
като член на Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД 
Максим Божидаров Тодоров за периода от 01.01.2016 г. до 24.02.2016 г.  

709-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10
от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
като член на Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД Жельо 
Петров Алексиев за периода от 24.02.2016 г. до 31.12.2016 г.  

709-11-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10
от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
като член на Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД Злати 
Петров Златев, Тодор Георгиев Докимов за периода от 01.01.2016 г. до 
31.12.2016 г.  

709-11-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Фанка Георгиева 
Нонева – управител на „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 г.” ООД, за 
извършване на одиторски контрол на „Градски транспорт” ЕАД за 2017 
г.  

710-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7, чл.
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 



дейността на „Ученическо и столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229 за 
2016 г.  

710-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10
от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
членовете на Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене” 
ЕАД в състав: Росица Петрова Ковачева, Румен Иванов Пишманов и 
Мария Иванова Ангелова–Дойчева за периода от 01.01.2016 г. до 
12.02.2016 г.  

710-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10
от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
членовете на Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене” 
ЕАД в състав: Марияна Василева Данаилова, Петя Данчева Железарска, 
Божанка Георгиева Богданова за периода от 12.02.2016 г. до 31.12.2016 г.  

710-11-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Петя Николова 
Николаева – регистриран одитор за извършване на одиторски контрол на 
„Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2017 г.  

711-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.
3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 
годишен доклад за дейността на „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281 за 
2016 г.  

711-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1,
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна освобождава от отговорност управителя на „Жилфонд“ ЕООД 
инж. Ясен Станчев Везиров за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

711-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3
от Търговския закон, Общински съвет – Варна избира доц. Цвета Галилей 
Боцановска – управител на „АНТАРЕС” ООД, за извършване на одиторски 
контрол на „Жилфонд“ ЕООД за 2017 г.  

Резултати от гласуване: за – 32; против – 3; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 14, предложението се приема. 

Благодаря, г-жо Боева. 
Преминаваме към точка дванадесета от дневния ред. 



XII. 

По точка дванадесета 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 в тази посока. Не виждам 

мнения и съображения, не виждам и предложения, преминаваме към точка 
тринадесета от дневния ред. 



XIII. 

По точка тринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински 

съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 
периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г. 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, прочитам проекта за решение, след което ще дам думата за 

мнения и съображения по отчета, който Ви е изпратен на всички. 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

712-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и
във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от Правилника за организация и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет – Варна приема отчет на 
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински 
съвет – Варна и неговите комисии за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г., 
съгласно приложение към настоящото решение. 

Имате думата за мнения и съображения по така разпространения Ви 
отчет, предварително. Не виждам, режим на гласуване. 

Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 13, предложението се приема. 

Точка четиринадесета от дневния ред. 



XIV. 

По точка четиринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински 

съвет – Варна. 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Има постъпило предложение от колегата Добрин Иванов да бъде 

включен в състава на ПК „Социални дейности и жилищна политика”, ПК 
„Култура и духовно развитие“ и ПК „Европейски въпроси и международно 
сътрудничество“. 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

713-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 2, от „Правилник 
за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 
съвет – Варна решава общинският съветник Добрин Иванов Иванов да 
бъде член на ПК „Социални дейности и жилищна политика”, ПК „Култура 
и духовно развитие“ и ПК „Европейски въпроси и международно 
сътрудничество“. 

Имате думата за мнения и съображения, колеги. Няма, режим на 
гласуване. 

Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 11, предложението се приема. 

Отново колегата Добрин Иванов е заявил, че иска участие във 
„Опазване и възпроизводство на околната среда” и „Борба с корупцията и 
корупционните практики”. Представям проекта за решение на вашето 
внимание.  

714-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 2, от „Правилник 
за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 
съвет – Варна решава общинският съветник Добрин Иванов Иванов да 
бъде член на временна комисия „Опазване и възпроизводство на околната 



среда” и временна комисия „Борба с корупцията и корупционните 
практики”. 

Мнения и съображения, колеги. Не виждам, режим на гласуване. 

Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 10, предложението се приема. 

Има ли други заявки за промяна в съставите на постоянните и 
временните комисии? Не виждам, преминаваме към точка петнадесета. 



XV. 

По точка петнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Виждам, че няма желаещи да се изказват, поради което, уважаеми 

колеги, обявявам за закрито Деветнадесетото заседание на Общински 
съвет – Варна. Благодаря Ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
      ВАРНА 

      _____________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС” 

________________/Ю. ПЕТКОВА/ 

   СЪГЛАСУВАЛ 

 __________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 
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