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ПРОТОКОЛ 

№ 2 
 

Днес 13.05.2022 г. от 14:00 часа в “Пленарна зала” се проведе заседание 

на ВрК “Правна комисия”. 

 

На заседанието присъстваха следните общински съветници:  

Христо Боев – председател на ВрК “Правна комисия” 

Генадий Атанасов 

Николай Почеканов 

Петко Петков 

Рюян Ризов 

Станислав Иванов 

Стоян Петков 

Тодор Балабанов 

Христо Атанасов 

Юлияна Боева 

 

Отсъстваха: Милена Димова. 

 

На заседанието присъстваха още: Стефка Господинова – директор на 

дирекция „Финанси и бюджет“, Петко Бойновски – директор на дирекция 

"Общинска собственост, икономика и стопански дейности", Младен Иванов –  

директор на ОП „Общински паркинги и синя зона“. 
   
 

Председателя на ВрК “Правна комисия” предложи заседанието да 

протече при следният  

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Разглеждане на решениe с № 866-2(25)/20.04.2022 г., решения от № 

869-2 до № 887-2(25)/20.04.2022 г.  включително, решение с № 909-

4(25)/20.04.2022 г., решение с № 911-4(25)/20.04.2022 г., решение с № 921-

5(25)/20.04.2022 г.  на Общински съвет – Варна, върнати със Заповед № РД – 

22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен 

център Варна, относно: 

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

имоти – общинска собственост през 2022 г.”.  

(2) –  вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Младост‟, ул. „Девня“, ПИ 10135.3514.429, чрез публично 

оповестен конкурс. 

(3) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Аспарухово‟, СО „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3524, чрез 

публично оповестен конкурс. 
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(4) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Аспарухово‟, СО „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3665, чрез 

публично оповестен конкурс. 

(5) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Приморски‟, ул. „Мадара‟ № 18 и ул. „Мадара‟ № 20, чрез 

публично оповестен конкурс. 

(6) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ IV м.р., ПИ 10135.3511.560, 

чрез публично оповестен конкурс. 

(7) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ II м.р., ПИ 10135.3511.1516, 

чрез публично оповестен конкурс. 

(8) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ I м.р., ПИ 10135.3511.1529, 

чрез публично оповестен конкурс. 

(9) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Младост‟ II м.р., ПИ 10135.3512.270, чрез публично 

оповестен конкурс. 

(10) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 201, чрез публично оповестен 

конкурс. 

(11) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2056, чрез публично оповестен 

конкурс. 

(12) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2057, чрез публично оповестен 

конкурс. 

(13) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3516.205, чрез публично оповестен 

конкурс. 

(14) – вземане на решение за продажба на недвижими имоти, находящи 

се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3517.57, ПИ 10135.3517.58, ПИ 

10135.3517.59, ПИ 10135.3517.62 и ПИ 10135.3517.63, чрез публично 

оповестен конкурс. 

(15) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Владислав Варненчик“, ПИ 10135.1501.1378, 

чрез публично оповестен конкурс. 

(16) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Владислав Варненчик‟, ПЗ „Планова“, ПИ 10135.73.582, 

чрез публично оповестен конкурс. 

(17) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Студентска“, ПИ 10135.2555.2626, чрез 

публично оповестен конкурс. 
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(18) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Приморски‟, ул. „Подвис‟, ПИ 10135.2554.534 и  ПИ 

10135.2554.507, чрез публично оповестен конкурс. 

(19) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Аспарухово‟, ЮПЗ, ПИ 10135.5501.249, чрез публично 

оповестен конкурс. 

(20) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Аспарухово‟, ЮПЗ, ПИ 10135.5501.254, чрез публично 

оповестен конкурс. 

(21) – даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг. 

(22) – изменение и допълнение на т. 9.12. от Приложение №2 към 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Варна. 

(23) – изменение и допълнение на Наредба за организация на 

движението на територията на община Варна. 

2. Разни. 
 

 Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 0; 

предложението се приема. 

ПЪРВА ТОЧКА 
 

Разглеждане на решениe с № 866-2(25)/20.04.2022 г., решения от № 869-2 

до № 887-2(25)/20.04.2022 г.  включително, решение с № 909-4(25)/20.04.2022 

г., решение с № 911-4(25)/20.04.2022 г., решение с № 921-5(25)/20.04.2022 г.  

на Общински съвет – Варна, върнати със Заповед № РД – 22-7706-

52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен център 

Варна, относно: 

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

имоти – общинска собственост през 2022 г.”.  

(2) –  вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Младост‟, ул. „Девня“, ПИ 10135.3514.429, чрез публично 

оповестен конкурс. 

(3) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Аспарухово‟, СО „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3524, чрез 

публично оповестен конкурс. 

(4) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Аспарухово‟, СО „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3665, чрез 

публично оповестен конкурс. 

(5) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Приморски‟, ул. „Мадара‟ № 18 и ул. „Мадара‟ № 20, чрез 

публично оповестен конкурс. 

(6) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ IV м.р., ПИ 10135.3511.560, чрез 

публично оповестен конкурс. 
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(7) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ II м.р., ПИ 10135.3511.1516, чрез 

публично оповестен конкурс. 

(8) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ I м.р., ПИ 10135.3511.1529, чрез 

публично оповестен конкурс. 

(9) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Младост‟ II м.р., ПИ 10135.3512.270, чрез публично оповестен 

конкурс. 

(10) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 201, чрез публично оповестен 

конкурс. 

(11) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2056, чрез публично оповестен 

конкурс. 

(12) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2057, чрез публично оповестен 

конкурс. 

(13) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3516.205, чрез публично оповестен 

конкурс. 

(14) – вземане на решение за продажба на недвижими имоти, находящи 

се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3517.57, ПИ 10135.3517.58, ПИ 

10135.3517.59, ПИ 10135.3517.62 и ПИ 10135.3517.63, чрез публично 

оповестен конкурс. 

(15) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Владислав Варненчик“, ПИ 10135.1501.1378, 

чрез публично оповестен конкурс. 

(16) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Владислав Варненчик‟, ПЗ „Планова“, ПИ 10135.73.582, 

чрез публично оповестен конкурс. 

(17) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Студентска“, ПИ 10135.2555.2626, чрез 

публично оповестен конкурс. 

(18) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Приморски‟, ул. „Подвис‟, ПИ 10135.2554.534 и  ПИ 

10135.2554.507, чрез публично оповестен конкурс. 

(19) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Аспарухово‟, ЮПЗ, ПИ 10135.5501.249, чрез публично 

оповестен конкурс. 

(20) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Аспарухово‟, ЮПЗ, ПИ 10135.5501.254, чрез публично 

оповестен конкурс. 

(21) – даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг. 
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(22) – изменение и допълнение на т. 9.12. от Приложение №2 към 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Варна. 

(23) – изменение и допълнение на Наредба за организация на движението 

на територията на община Варна. 

 

По т.1.1. от дневния ред, Председателя на комисията даде думата на 

Петко Бойновски за изказване на становище от дирекция „ОСИСД“  по 

отношение на  оспорено решение №866-2(25)/20.04.2022 г. 

 

След обсъждане на законосъобразността по т. 1.1., Председателя на 

комисията подложи на гласуване следния проект за решение: 

 ВрК „Правна комисия“ дава положително становище оспореното 

решение № 866-2(25)/20.04.2022 г. за приемане на „Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.”, 

върнатo със Заповед № РД – 22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител 

на област с административен център Варна, да бъде прието повторно от 

Общински съвет - Варна поради неговата законосъобразност.  

  Резултати от гласуването: за - 9; против - 1; въздържали се - 0; 

предложението се приема. 

  

От т.1.2. до т.1.20. от дневния ред, Председателя на комисията даде 

думата на Петко Бойновски за изразяване на становище от дирекция 

„ОСИСД“ по отношение на оспорените решения от № 869-2 до № 887-

2(25)/20.04.2022 г.  включително на Общински съвет – Варна. 

 

Председателя на комисията направи процедурно предложение за 

гласуване на анблок на решенията от т.1.2. до т.1.20. включително.  

Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 0; 

предложението се приема. 

 

След обсъждане на законосъобразността, Председателя на комисията 

подложи на гласуване следния проект за решение: 

ВрК „Правна комисия“ дава положително становище оспорените 

решения от № 869-2 до № 887-2(25)/20.04.2022 г.  включително на Общински 

съвет - Варна, върнати със Заповед № РД – 22-7706-52/04.05.2022 г. на 

Областния управител на област с административен център Варна, да бъдат 

приети повторно от Общински съвет - Варна поради тяхната 

законосъобразност.  

Резултати от гласуването: за - 9; против - 1; въздържали се - 0; 

предложението се приема. 
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По т. 1.21. от дневния ред, Председателя на комисията даде думата на 

Стефка Господинова за изразяване на становище от дирекция „Финанси и 

бюджет“ по отношение на оспорено решение № 909-4(25)/20.04.2022 г. на 

Общински съвет – Варна. 

 

Председателя на комисията даде думата на Тодор Балабанов: 

 „Г-жа Господинова беше пределно изчерпателна. Аз само в допълнение 

да добавя, че освен, че няма нарушение на Закона на публичните финанси, 

относно прагът на изплащане на задължения по дълговете от местни приходи, 

няма също така и никакви нарушения при провеждане на процедурата по 

поемане на дългът, а именно: както по общественото обсъждане, обявяване на 

покана. Стояла е на сайта и все още стой на сайта към настоящия момент. 

Проведено е обществено обсъждане, съответно със съставените протоколи, 

изпратени при нас за да вземем окончателното решение. 

Така че отново повтарям. Считам, че не са налице законови основания за 

отмяна на решението. Спазено е действащото законодателство на Република 

България и Ви предлагам, колеги, да приемем решение, с което повторно да 

приемем върнатото и оспорено от Областният управител със Заповедта от 04 

май 2022 г. решение на Общински съвет – Варна, относно поемане на 

общински дълг дългосрочно.„     

 

След обсъждане на законосъобразността по т.1.21, Председателя на 

комисията подложи на гласуване следния проект за решение: 

ВрК „Правна комисия“ дава положително становище оспореното 

решение № 909-4(25)/20.04.2022 г. за даване на съгласие за поемане на 

дългосрочен общински дълг, върнатo със Заповед № РД – 22-7706-

52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен център 

Варна, да бъде прието повторно от Общински съвет - Варна поради неговата 

законосъобразност. 

Резултати от гласуването: за - 8; против - 1; въздържали се - 0; 

предложението се приема. 

 

По т.1.22. от дневния ред, Председателя на комисията даде думата на 

Тодор Балабанов по отношение на очевидната фактическа грешка в оспорено 

решение №911-4(25)/20.04.2022 г.: 

„Както казах и на предходното заседание ПК „Финанси и бюджет“, 

колеги, касае се за очевидна фактическа грешка допусната при съставянето на 

Протокола. Очевидно волята на съвета при приемането на решението бе да 

възприеме предложението на кмета, което беше подкрепено от двадесет и седем 

общински съветника и съответно не бе подкрепено предложението на колегата 

Мартин Златев, събрало двадесет и пет гласа „За“. Така че, установено е това 

нещо в хода след съставянето на Протокола и преди постъпване на Заповедта 

на Областния управител. Тук са му основателни съображенията, но въпреки 

това пак казвам, преди постъпване на Заповедта, съм направил предложение 
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към Общински съвет за корекция на тази допусната грешка. Така че и на двете 

основания, както  Заповедта, така и моето предложение, Ви предлагам да 

приемем решение, което да отстраним допуснатата ОФГ - тъй наречена на 

правен език, и да приемем съответно решение съобразно волята на Общински 

съвет на предходното заседание.“  
 

След обсъждане на законосъобразността по т. 1.22, Председателя на 

комисията подложи на гласуване следния проект за решение: 

ВрК „Правна комисия“ дава положително становище оспореното 

решение № 911-4(25)/20.04.2022 г. за изменение и допълнение на т. 9.12. от 

Приложение №2 към Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Варна, върнатo със Заповед 

№ РД – 22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с 

административен център Варна, да бъде прието повторно от Общински съвет - 

Варна поради неговата законосъобразност, ведно с поправка на очевидна 

фактическа грешка. 

Резултати от гласуването: за - 8; против - 1; въздържали се - 0; 

предложението се приема. 

 

По т. 1.23. дневния ред, Председателя на комисията даде думата на 

Младен Иванов за изразяване на становище от ОП „Общински паркинги и 

синя зона“ по отношение на оспорено решение № 921-5(25)/20.04.2022 г. на 

Общински съвет – Варна. 

 

Председателя на комисията даде думата на Тодор Балабанов:  

„Тук е важно два момента да подчертаем от Заповедта на Областния 

управител. Мотивите за оспорването и връщането са формални. От една страна 

се твърди, че не са разгледани възраженията, които са постъпили и срещу 

проекта за нормативен акт. Съответно не е спазена процедурата по обществено 

обсъждане, съгласно Закона за нормативните актове. Там съответно не мога да 

се съглася с тези мотиви, защото включително и на заседание на Общински 

съвет, включително и на заседание на ПК „Благоустройство и комунални 

дейности“, бяха разгледани към момента на комисията постъпилите 

възражения. След това останалите, които постъпиха до заседанието на 

Общински съвет изрично бяха цитирани от мен на микрофон за Протокола с 

техните регистрационни номера и бяха обсъдени. Те бяха в общи линии 

еднотипни, на които възражения и предложения бе получен отговор. По 

отношение на другата част в оспорването, вторият мотив – за липсата на 

справка, съставена с постъпилите възражения и мотивите за приемане или 

отхвърлянето им. Такава справка има съставена. Действително не в преписката, 

но в крайна сметка, всички възражения са в преписката, а справката съдържа 

един вид само регистрационните номера, дата на постъпване, подателя и 

съответно резултата. Така че и тази справка към настоящият момент е изпратена 

и окомплектована заедно с преписката, поради което Ви предлагам да… 

Останалите мотиви са по отношение целесъобразност на Областния управител 
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между другото. Така че предлагам отново да приемем решение, с което да 

приемем повторно приетото на предходно заседание решение на Общински 

съвет – Варна.“ 

 

След обсъждане на законосъобразността по т. 1.23, Председателя на 

комисията подложи на гласуване следния проект за решение: 

ВрК „Правна комисия“ дава положително становище оспореното 

решение № 921-5(25)/20.04.2022 г. за изменение и допълнение на Наредба за 

организация на движението на територията на община Варна, върнатo със 

Заповед № РД – 22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с 

административен център Варна, да бъде прието повторно от Общински съвет - 

Варна поради неговата законосъобразност.  

Резултати от гласуването: за - 9; против - 1; въздържали се - 0; 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

Разни. 

По т. 2 от дневния ред, Председателя на комисията докладва, че няма 

постъпили преписки за разглеждане. 
 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 
 

 
 

Край на заседанието: 14:40 часа 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ВрК „ПРАВНА КОМИСИЯ“:                                                         

       

 

________________                                                  ____________________ 

  /Христо БОЕВ/                                                       /Диана АТАНАСОВА/  


