
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 22 

 
Двадесет и второто заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 

Балабанов, се проведе на 10.12.2021 г. (петък) от 10:30 ч. до 15:45  ч. 

 

Присъстват 50 общински съветника, отсъства 1: 

Ивайло Христов МИТКОВСКИ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Г-н Жеков, заповядайте. 

 

Велин ЖЕКОВ 

Добър ден, уважаеми дами и господа. Ще ви запозная с Решение № 

356 и № 357 на Общинска избирателна комисия - Варна относно 

прекратяване пълномощия на общински съветници, съответно обявяване за 

избрани следващите в листата. С Решение № 356 от 25.11.2021 г. е 

установено наличие на обстоятелство за прекратяване пълномощията на 

Костадин Костадинов и Цончо Ганев като общински съветници от групата 

на „Възраждане“. Съответно на техни места са обявени за избрани са Юлиян 

Губатов и Веселин Вешев. С Решение № 357 е установено наличие на 

обстоятелства за прекратяване пълномощията на Бранимир Балачев от 

групата на „ГЕРБ“ в Общински съвет – Варна и обявяване на следващият в 

листата – Стоян Петков за избран за общински съветник. 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на г-н Жеков. Каня колегите, те са тук при нас, да положат 

клетва. Заповядайте, колеги. Застанете да се виждате на екранчето тримата 

– малко по-насам. Така, супер. Моля, да повтаряте след мен.  

 

Общинските съветници Юлиян Каменов Губатов, Веселин Миленов 

Вешев и Стоян Георгиев Петков положиха клетва, след изчитането на 

текста й от председателя на общинския съвет, както следва: „Заклевам 

се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите 

на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на 

гражданите от Варненската община и да работя за тяхното 

благоденствие. Заклех се!“ 

 Същите подписаха клетвените листи, които са неразделна част от 

настоящия протокол.  

Председателят на ОИК г-н Велин Жеков връчи удостоверенията от 

ОИК на тримата общински съветници. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Честито на колегите. Успех пожелавам. Заповядайте да подпишете 

клетвените листи и да ви бъдат връчени удостоверенията за избрани 

общински съветници. Успешна работа. 

 

Велин ЖЕКОВ 

Успешна работа пожелавам на всички. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така, колеги, по уважителни причини от днешното заседание отсъства 

колегата Ивайло Митковски, уведомил предварително за отсъствието си. 

 Преминаваме към разглеждане на дневния ред на днешното 

заседание. Имате го изпратен всички на имейлите, като предлагам няколко 

точки за включване в дневния ред, след което ще дам думата на колеги за 

предложения други. Първото предложение, което ви е изпратено на 

имейлите на всички колеги писмено е даване съгласие, към точка втора – 

„Собственост и стопанство“, да бъде включена точка, подточка (23) - даване 

съгласие за учредяване право на ползване върху имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Бенковски“ № 83, ет. 1 в 

полза на фондация „Искам бебе“. Имате предложение при вас, колеги. 

Имате думата за мнения и съображения по него.  

Няма мнения и съображения. Режим на гласуване.  

Давам думата на колеги, които не са успели да гласуват със системата. 

 

За протокола: Даниела Димова – „за“ 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 47; против – 0; въздържали се – 0; отсъстващи – 4, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Следващото предложение, колеги, за включване е като точка шест от 

дневния ред да бъдат разгледани предложения за решения от ПК 

„Благоустройство и комунални дейности“. Като подточка (1)   – приемане 

на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Варна. 

(2)  - Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива. Като подточка (3)  - даване съгласие 

за сключване на Договор за сътрудничество между „Текстилно 

рециклиране“ АД, „Евротекс“ ЕООД и Община Варна за организация на 

система за разделно събиране, и/или оползотворяване, рециклиране на 

отпадъци на територията на Община Варна. Имате изпратени писмените 

материали и съответно ви давам думата за мнения и съображения. Мартин 

Златев има заявка за изказване. Заповядайте, колега Златев. 

 



Мартин ЗЛТЕВ 

Г-н Балабанов, това е точката, която Вие не присъствахте на комисия 

„Благоустройство и комунални дейности“. Това е за разделното събиране на 

дрехи и текстил. Ние решихме в комисията, протоколът все още не е 

излязъл, но тази точка да бъде отложена и да премине в правна комисия, 

през правна комисия. Поради тази причина, считам че не е уместно да бъде 

предлагана на сесия и е необходимо да се върне в „Правна комисия“ и тогава 

да бъде предложена на сесия. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Разбрах предложението Ви. Ще подложа точката на отделно 

гласуване, за да преценим с вота си дали да я включим в днешния дневен 

ред или съответно да бъде отложена за разглеждане в друга комисия. Други 

мнения и съображения, колеги? Няма подадени заявки. Подлагам на 

гласуване първо подточки (1) и (2)  от точка шеста - предложения за решения 

от ПК „Благоустройство и комунални дейности“.  

Режим на гласуване. Подточки (1) и (2).  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват през системата? 

 

За протокола: Николай Георгиев – „за“, Даниела Димова – „за“, Петко 

Петков – „за“, Веселин Вешев – „въздържал се“, Николай Капитанов – 

„против“, Огнян Къчев – „против“ 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 35; против – 7; въздържали се – 4; отсъстващи – 5, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Подлагам на гласуване подточка подточки (13). Дали да я включим в 

дневния ред. Режим на гласуване.  

 

 Николай КАПИТАНОВ 

 Г-н Балабанов, не ми излиза вариант за гласуване. 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Освен колегата Капитанов, други колеги, които не са успели да 

гласуват?  Колега Капитанов, какъв е вашият вот?  

 

 Николай КАПИТАНОВ 

 Г-н Балабанов, за втори път не ми извежда опция за гласуване и 

само получавам съобщение за приключено гласуване, иначе гласът ми  е 

„против“. 

 За протокола: Николай Капитанов – „против“ 

 Тодор БАЛАБАНОВ 



 Колега Капитанов, излезте и влезте в системата наново, тъй като 

явно само при Вас, при мен няма този проблем. 

 

 От записа: При мен го има същия проблем. 

 

 От записа: Г-н председател, и при мен излезе този проблем. Сега не 

ми излезе. Първият път ми излезе, сега не ми излезе опция за гласуване. 

 

 Даниела ДИМОВА – от записа  

 Не излиза опция за гласуване. Излиза само финалната картинка от 

гласувалите. 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Които не са успели да гласуват, заповядайте.  

 

За протокола: Николай Капитанов – „против“, Станислав Иванов – 

„за“, Даниела Димова – „за“, Петко Петков – „за“, Веселин Вешев –„против“ 

 

 Петко Петков 

Също не ми излиза досега нито един път за гласуване. 

  

           Тодор БАЛАБАНОВ 

            Колеги, влезте и излезте от системата на тези, които не се получа, не 

излиза гласуването. 

 

 Огнян КЪЧЕВ 

 Г-н Балабанов, извинявам се, грешка при натискане, просто …аз 

съм „против“. 

 

За протокола: Огнян Къчев – „против“ 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Тъкмо щях да Ви похваля за едно хубаво „за“ дето сте… 

 

 Огнян КЪЧЕВ 

 Не, не. Просто, понеже съм в движение в момента и … 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Разбирам, разбирам. Коригираме вота. Коригираме вота на Огнян 

Къчев – „против“. 

 

 

 

 



 Генадий АТАНАСОВ 

 Г-н председател, може ли прегласуване на точката, защото стана 

объркване? 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Предложено е. Оспорено е гласуването по-скоро. Пускаме ново 

гласуване по същата точка, колеги. Режим на гласуване.  

 Така, има ли колеги, които не са успели да гласуват през системата? 

Заповядайте. 

 

За протокола: Николай Георгиев – „за“, Людмила Колева – „за“, Петко 

Петков – „за“, Веселин Вешев – „против“. 

Окончателни резултати от гласуването? 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 29; против – 15; въздържали се – 5; отсъстващи – 2, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Преминаваме към следващото предложение за включване като точка 

седма - приемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във 

връзка с пандемията от COVID-19. Това е във връзка с искане на едно от 

сдруженията „Одесос“ на таксиметровите шофьори, по силата на което 

искане съм направил предложение до вас да бъде разгледано на днешното 

заседание. Имате думата за мнения и съображения.  

Режим на гласуване, колеги.  

Колеги, които не са успели да гласуват, имате думата. 

 

За протокола: Николай Георгиев – „за“, Петко Петков – „за“, Веселин 

Вешев – „за“, Станислав Иванов – „за“, Даниела Димова – „за“, Николай 

Капитанов – „за“ 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 50; против – 0; въздържали се – 0; отсъстващи – 1, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Следващо предложение за решение е относно изменение на решение 

№ 1034-2(23)/21.12.2017 г., което е променено с решение от 04.03.2021 г. и 

актуализиране на списъка на обекти по приложение № 12 от „Актуализиран 

разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем“. Имате думата, 

колеги. Не касае допълнителни финансови средства предложението. 

Единствено и само включва се един нов допълнителен обекти и се удължава 

срока на усвояване на средствата по заема.  



Няма заявки за изказване. Режим на гласуване.  

Колеги, които не са успели да гласуват, имате думата. 

За протокола: Даниела Димова – „за“, Николай Георгиев – „за“, Емил 

Бояджийски – „въздържал се“, Веселин Вешев – „против“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 35; против – 3; въздържали се – 11; отсъстващи – 2, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Следващо предложение, колеги, за включване в дневния ред е  даване 

на съгласие за възлагане предоставянето на услуга от общ икономически 

интерес „Патронажна грижа + в Община Варна“ за срока на реализиране на 

проект на Дирекция „Социални дейности“, както и приемане на Методика 

за предоставяне на услугата. Имате думата за мнения и съображения.  

Режим на гласуване.  

Има ли, колеги, които не са успели да гласуват? 

 

За протокола: Веселин Вешев – „въздържал се“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 46; против – 0; въздържали се – 3; отсъстващи – 2, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така, колеги, това са писмените предложения за включване на точки 

в дневния ред на днешното заседание. Имате думата за допълнителни 

предложения. Колега Капитанов, имате думата. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Чувате ли ме? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, чувате се. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Да. Здравейте, г-н Балабанов. Искам да Ви кажа, че тук в зала 

Пленарна сме се събрали в момента 11 души общински съветници, които 

настояваме да… извинявайте – 10, които настояваме да бъде провеждана 

присъствено сесията и Ви каня да слезете долу при нас и да я продължим 

тук в залата, защото считам че доста важни точки следва да се обсъждат. 

Това просто е недопустимо да става онлайн. А освен това, предполагам че 

някъде до Вас е Галя Георгиева, тя ще потвърди поредица от технически 



проблеми със системата на VarCo през последните седмици, която всъщност 

прави въобще несигурен целия процес и……. /н.р./  

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Защо спряхте микрофона? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Златев, моля да не се включвате без да Ви е дадена думата. На 

никой микрофонът не е спиран. Така, разбрах предложението, само че…… 

Колегата Капитанов? 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Да, понеже имах технически проблем, който за пореден път доказва, 

че имаме някакви проблеми в самата система. При мен всъщност, не знам 

дали в момента ме чувате, но… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Чувате се, да. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

…, но при мен ми дава съобщение, да, в моя таблет ми дава 

съобщение, че мога да говоря, тоест не ми е спрян звука, в същото време при 

вас не идва звук. Това е поредното доказателство, че тази система към 

момента не сработва убедително. Не знам кой е разработчикът, но аз 

предлагам просто да слезете при нас и да продължим сесията, поне които 

сме се събрали тук да бъде присъствено и съответно другите, които не са, 

разбира се ще продължат онлайн. Мисля че това ще бъде полезно за всички 

нас. Важни теми предстои да обсъждаме. Мисля че това е по-добрият 

вариант. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Сесията, колега Капитанов, е свикана по определен ред. Няма как… 

 

Николай КАПИТАНОВ 

…. значи извинявайте, но няма да се съглася с Вас, защото Вие не 

давате абсолютно никаква алтернатива. Сесията я пускате по вертикалата и 

когато ние пуснем обратно информация или искане да стане присъствена, 

просто няма никакъв отговор. Това просто извинявайте, но е абсурден начин 

на работа….. 

 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Капитанов, четете Правилника и ЗМСМА… 

 



Николай КАПИТАНОВ 

Да. И Правилника поисках да го променим в тази посока, само че Вие 

отказахте на формални основания. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Капитанов, има действащ Правилник. Прочетете го. Има 

разпоредби кой и как се свиква заседание на общински съвет.  

Така, следващата заявка за изказване е от колегата Огнян Къчев. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

….. след като министерската заповед не го забранява ние трябва да 

можем да провеждаме присъствени заседания според мен. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Давам думата на колегата Огнян Къчев. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Благодаря, г-н председател. Имам конкретно предложение за отпадане 

на точка от дневния ред. Но преди това също искам да изразя – категорично 

сме против общинските съветници от БСП, начинът по който се провежда 

поредното двадесет и второ онлайн заседание, тъй като има възможности, 

както и Капитанов каза, да не се преповтарям с колегата. Тази 

неприсъствена сесия за втори път се включват точки от дневния ред, които 

не са получили подкрепата на предишното – двадесет и първо, включена е 

тази скандална точка, която е за „Международния панаир Пловдив“ АД. 

Тази сделка безспорно обслужва частни интереси, за сметка на държавния. 

И ние сме категорично против това нещо. Настояваме се да се изпълни 

решението на общинския съвет от 02.05.2017 г. за безвъзмездното 

прехвърляне собствеността на акциите чрез Министерството на 

икономиката в дела на държавата…. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Къчев, минахте по същество. Дайте предложение по дневния 

ред. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Така, по същество… 

 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Иначе по отношение на присъствената сесия не знам как щяхте да 

присъствате …. 

 

 



Николай Евтимов – от записа:  

Нищо не се чува. Микрофония, извинявайте… 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Само да завърша. Предлагаме от групата на общинските съветници на 

БСП отпадане, отлагане на точката – точка три за увеличаване капитала на 

„Пълдин Туринвест“ АД, чрез апорт на притежаваните от Община Варна 

акции от капитала на „Международен Пловдивски панаир“ АД. Да отпадне 

точката. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Подлагам на гласуване предложението на колегата 

Къчев за отпадане на точка три.  

Режим на гласуване.  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват през системата? 

 

За протокола: Генадий Атанасов – „за“, Веселин Вешев – „за“, 

Даниела Димова – „въздържала се“ 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 22; против – 7; въздържали се – 19; отсъстващи – 3, 

предложението не се приема.* 

 

Даниела ДИМОВА 

Имам проблем със системата. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Добре дошли в отбора. 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Не мога да видя дали съм гласувал. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Емил Бояджийски, сега ще проверим. Гласувал сте. Как е гласувал 

колегата? „За“ отпадане на точката? 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Следващата заявка за изказване – колегата Георги Георгиев. 

Имате думата. 

 

 



Георги ГЕОРГИЕВ 

Благодаря Ви, г-н председател. За първи път искам да обърна 

внимание, че Вие вкарвате повече извънредни точки от мен, което е едно 

добро начало. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Да. Като дойде време да ме критикувате за няколкото извънредни 

точки е важно да обърнете внимание и на това.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ама аз ги давам предварително. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Разбира се. Това не пречи да ги включите извънредно, а ние да ги 

получим в последния момент, нали. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да. Другият път устно ще ги предложа, както Вас, например. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Разбира се. Благодаря. Рано или късно ще започнете да следвате 

нашият пример. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Благодаря Ви. Г-н председател, действително подобна сесия не бива 

да бъде извършвана в електронна среда, защото нашите нови съветници 

виждат колко е трудно да работим в електронна среда. Колегата Вешев не 

може да гласува през системата вече пореден път, както виждате всички, той 

се налага да гласува през… изричайки вота си. Това е поредното 

доказателство, че действително тази сесия трябва да се проведе 

присъствено, както го правим ние в момента, но не разбирам защо това е 

някакъв сериозен проблем. Та, в случая извънредната точка, първата която 

бих искал да предложа е свързана с факта, че църквата „Света Петка” в 

момента е в критично състояние. Основите й мухлясват. Църковното 

настоятелство действително има възможност да си направи вътрешен 

ремонт, но тротоарът, който е пред църквата е сериозна пречка да бъде 

направен този ремонт и съответно общината отказва да го ремонтира във 

връзка с това, че няма бюджет. Няма достатъчно бюджет. Три години подред 



отказват на хората, а ние тук сме свидетели как след малко, в точка три, 

която поискахме да бъде отменена, ще бъдат подарени едни милиони на 

един знаков олигарх. Та, предложението ни е следното. Предлагам 

разходите за ремонт на църквата „Света Петка” във Варна да бъдат 

включени в бюджет 2022 и тротоарът да бъде ремонтиран не по-късно от 31 

януари 2022 г. Колкото по-дълго се отложи този ремонт, толкова по-голям 

проблем ще нанесе той, както на църквата, така и на хората, които я 

посещават. Време е да имаме нещо свято, което да обедини всички и да 

направим така, че ремонтът на тази църква да бъде свършен час по-скоро. 

Благодаря. Това е първата. След това ще предложа следващата. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Георгиев, благодаря за първото предложение. Аз се радвам, че 

се присъединявате към нашите инициативи, които дългогодишно 

подпомагаме Църквата изобщо, като имам предвид под църквата не само 

един храм, а множество такива. Във Вашето предложение, обаче има едно 

противоречие. Вие казвате да бъдат включени в бюджет 2022 г. и ремонтът 

да бъде извършен до края на януари. Тук обаче, предвид факта, че не е ясно 

кога ще имаме държавен бюджет, а процедурата по приемане на общинския 

е да бъде разглеждан след приемане на държавния, на републиканския 

бюджет. Не е ясно до 31 януари дали изобщо ще имаме приет общински 

бюджет. Но няма как да го кажа това нещо в предварение и никой няма как 

да Ви го каже в момента. Така че, ако може да прецизирате самото си 

предложение. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Добре. Нека да сложим крайна точка – последният ден на февруари – 

28 или 29, не знам кой. Вие кога мислите, че бихме могли да имаме бюджет 

все пак? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ами наистина не мога да Ви кажа, тъй като не знам кога Парламентът 

ще разгледа републиканския, кога ще бъде внесен първо. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Ами тя църквата ще падне докато приемем решението да й оправим 

тротоара. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Не мисля, че църквата има опасност да падне в момента, така или 

иначе активно комуникирам с представители на църквата. Няма такава 

опасност уверявам Ви. 

 

 



Георги ГЕОРГИЕВ 

Добре. Крайната дата е 31 март 2022 г. Нека нещо покажем, че 

действително имаме някакъв ангажимент. До тогава със сигурност ще 

имаме. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ами, когато гледаме общинския бюджет Ви предлагам да го 

разгледаме този въпрос и да включим пак по Ваше предложение. В смисъл 

в момента няма как да Ви кажа нищо по темата. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Ами предложението е това – до 31 март 2022 г. Нека да го гласуваме. 

Ако сметнат колегите, че е добре – добре. Ако не – ще го обсъждаме като 

приемаме бюджета. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Разбрах. Аз лично бих го разгледал по време на разглеждане на 

бюджета. Има реплика – първо от Станислав Иванов, след това от Христо 

Атанасов по темата. Заповядайте, Станислав Иванов, имате думата. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Да. Благодаря, господин Балабанов. Моята реплика е долу-горе в … 

Дали се чуваме първо искам да разбера? Г-н Балабанов, дали се чуваме? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Чувате се. 

 

Станислав ИВАНОВ  

Да, благодаря. Репликата ми е към изказващия се и се покрива от части 

с Вашия отговор. Нека да помоли, ако може изказващият се да се приеме 

първо държавния бюджет и после вече имаме законов установен срок, в 

който трябва да приемем всички общински бюджети. По отношение на 

църквата, общинския съвет нееднократно е гласувал помощи, така че в 

никакъв случай не можем да попаднем в хипотезата, че не сме подпомагали 

църквата и различните църковни настоятелства. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Колега, три години чака тази църква. 

Станислав ИВАНОВ  

Ако може да не ме прекъсвате. Аз не Ви прекъсвах. Когато 

разглеждахме в комисия „Благоустройство и комунални дейности“ 

капиталовата програма - там е мястото, където може да вкарвате такива 

точки като предложения и после да ги гласуваме. Така че Ви препоръчвам 



да си вкарате точката в комисия по „Благоустройство и комунални 

дейности“, където разглеждаме капиталовата програма на Община Варна. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Колега Атанасов, имате думата. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми колеги, уважаеми г-н Балабанов, тази точка я разгледахме 

на комисията по „Благоустройство и комунални дейности“, дали сме 

становище и ще бъде включена в програмата, тоест в бюджета за 2022. Има 

го като становище на комисията. Който беше на комисията е запознат, че 

сме разгледали тази точка. Тя е постъпила, разгледана е и ще бъде включена 

в бюджет 2022. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на колегата Атанасов. Колега Георгиев, при положение, че 

е разгледано от комисия и вече е взето решение, поддържате ли 

предложението си? 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Поддържам го във връзка с това поне да имаме някакъв обозрим краен 

срок. Три месеца явно за общинския съвет не е много дълго време, така че 

поне да имаме някакъв обозрим краен срок. В тази връзка го поддържам. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Режим на гласуване. Други заявки няма по темата. 

Режим на гласуване.  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

Резултати от проведеното гласуване и поименно явно гласуване: за 

– 18; против – 1; въздържали се – 21; отсъстващи – 11, предложението не 

се приема.* 

 

 За протокола: Веселин Вешев – „за” 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 19; против – 1; въздържали се – 21; отсъстващи – 10, 

предложението не се приема.* 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Георгиев, имате думата. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Да, благодаря. Второто ми предложение е свързано с това, че 

родителите на ученици във Варна са принудени да зареждат ученическите 



карти за градски транспорт, отивайки на място в пунктовете на „Градски 

транспорт”. Това прави картите за градски транспорт за ученици в нещо 

съвсем различно от електронните карти, които по принцип те биха били. 

Родителите купуват електронни карти за пътуване, а в същото време трябва 

да висят по опашки, за да ги презаредят всеки месец. Това, като добавим и 

висенето на опашки за купони за храна на учениците, губи на месец 

значително време, което ние като общински съвет може да спестим на 

родителите на ученици във Варна.  

В тази връзка предлагам Община Варна да възложи на „Градски 

транспорт” спешно, в рамките на… явно три месеца е спешен срок, та в 

рамките на три месеца да бъде разработено приложение, което да позволява 

електронно презареждане на ученическите карти на „Градски транспорт“ за 

ученици. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Мнения и съображения, колеги? Няма заявки за изказвания. Режим на 

гласуване.  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват със системата? 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 19; против – 0; въздържали се – 18; отсъстващи – 14, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Г-н Георгиев, това ли бяха Вашите предложения? 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Това е едно добро начало. Г-н председател, както знаете имаме и 

други предложения, които бих желал да се включат в дневния ред, но ние 

доказваме, че сме градивна организация, която иска да създава добавена 

стойност за Варна вече го отправяме това предложение към всички колеги 

преди всичко към колегите в Пленарна зала, а именно варненския бизнес 

бюлетин да го създадем заедно. Да направим, ако трябва работна група, да 

се включи по един представител от група, заедно да обсъдим вариант, 

работен вариант, и заедно да отправим предложение към общинския съвет 

на следващата сесия. Това не е предложение за включване на точка, просто 

отправям предложение към колегите, да опитаме по този начин да създадем 

нещо полезно за бизнеса на Варна и за хората, които се опитват да създават 

добавена стойност.  

Благодаря за сега. Следващите точки сме ги изпратили към 

комисиите. Надявам се там спешно да бъдат разгледани като например 

комисията по международно сътрудничество, където имаме интересна 

точка, която ще бъде полезна за всички. Благодаря. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Да разбирам, че нямате други предложения ….. /н.р./ 

 

Янко СТАНЕВ 

Аз, г-н председател, г-н председател, не видях вота си. Не знам дали е 

отбелязан. Не се видях на екрана. Питам Ви отбелязан ли ми е вотът? Моля?  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Момент само. Не сте участвал в гласуването. 

 

Янко СТАНЕВ 

Участвах в гласуването – „въздържам се”. 

 

За протокола: Янко Станев – „въздържал се” 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Янко Станев се въздържа. Значи резултатът е равен. Предложението 

не се приема предходното.  

Така, колеги, други предложения за включване на точки или 

съответно изключване на такива от дневния ред? Имате думата. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Г-н председател, искам една процедура. Поради това, че г-н Станев 

гласува след като е завършило гласуването и сме започнали да разглеждаме 

нова точка, моето предложение е да отпадне неговото гласуване. Благодаря. 

 Ако не, да бъде прегласувано. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Предлагате оспорване. Няма как да предлагате да отпадне гласуване 

на някой колега. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Ами няма как да оспорвам и гласуването, поради това, че то е 

преминало вече това гласуване… 

 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ами то е преминало…. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

…. така че неговият глас не трябва да…. Значи неговият глас не трябва 

да бъде зачитан. 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Ама няма как да не зачитаме глас на колега. Ако Вие не сте успели да 

гласувате и Ви кажа „Вашият глас няма да се зачита“. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Гласувал съм, но той гласува за предложение, което вече е минало и 

сме преминали към ново предложение. Гласуването е закрито от Вас. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Оспорвате ли гласуването? 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Не. Не оспорвам гласуването. Искам да не се зачете неговият глас… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Няма как да искате подобно нещо.  

Преминаваме към гласуване на дневния ред в цялост, ведно с 

направените изменения до момента. 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Искам оспорване на гласуването, г-н Балабанов. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Г-н Бояджийски, оспорвате гласуването? 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Да. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Добре. Последното предложение на колегата Георги Георгиев 

относно електронни карти за ученици е оспорено, поради което отново 

пускаме режим на гласуване. 

 

Янко СТАНЕВ 

Аз съм „въздържал се“. 

 

 Николай КАПИТАНОВ 

 Г-н Балабанов, мисля че пак не ми прие гласуването. Може ли да 

проверите? 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Да. Един момент. Какъв е Вашият вот, колега Капитанов. 

 

 



 Николай КАПИТАНОВ 

 Моят вот е „за” и това е поредния технически проблем с тази система. 

  

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Колега Златев, Вие сте гласувал „за”. 

 

 За протокола: Янко Станев – „въздържал се”, Николай Капитанов – 

„за”, Мартин Златев – „за” 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 19; против – 0; въздържали се – 23; отсъстващи – 9, 

предложението не се приема.* 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

Дневния ред гласуваме в цялост. Режим на гласуване. 

 

 

Общински съвет – Варна прие следния 

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д : 

 

1. Питания и отговори на питания.  

 

2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 

стопанство“ относно: 

(1) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Акация“ № 

6А-Б.  

(2) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Невен“ №6А-

Б, УПИ-№ VI-445. 

(3) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, ПИ 

10135.4505.460. 

(4) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Борис Киряков“ № 29.  

(5) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Самарско знаме“ № 28.  

(6) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, ПИ 

10135.3511.24. 

(7) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Липа“ № 26. 



(8) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Сълзица“ № 10. 

(9) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Професор Иван Шишманов“ 

№ 7.  

(10) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр.  Варна, ул. „Гургулят“ № 8. 

(11) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр.  Варна, ул. „Лира“ № 24. 

(12) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр.  Варна, ул. „Сълзица“ № 5. 

(13) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Светослав Минков“ № 12.  

(14) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр.  Варна, бул. „Владислав Варненчик“, ПИ 

10135.1030.302. 

(15) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр.  Варна, ул. „Бяла мура“ № 14 А. 

(16) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Македония“ № 158.  

(17) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Александър Дякович“, ПИ 

10135.1506.816. 

(18) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Паспалев“ № 8.  

(19) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 36,86 

кв.м идеални части от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя 

Миладинови“ № 43-45, ПИ 10135.1505.185.  

(20) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 76,84 

кв.м идеални части от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя 

Миладинови“ № 43-45, ПИ 10135.1505.185.  

(21) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Мария 

Бацарова“ № 18.  

(22) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Драгоман“ № 15. 

(23) – даване на съгласие за учредяване право на ползване върху имот 

– частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги 

Бенковски“ № 83, ет. 1. 

 

3. Увеличаване на капитала на „Пълдин Туринвест“ АД, чрез апорт на 

притежаваните от Община Варна акции от капитала на „Международен 

Пловдивски панаир“ АД.  

 



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

относно: 

(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 

(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 

(3) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция. 
(4) – неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания 

по асистирана репродукция. 

 

5. Обявяване на конкурс за възлагане управлението на търговските 

дружества на територията на община Варна, избор на комисия за 

провеждане на конкурса на следните търговски дружества: 

1. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 „СВЕТА 

КЛЕМЕНТИНА“ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090026;  

2. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „СВЕТИ ИВАН 

РИЛСКИ“ - АСПАРУХОВО - ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 103517178;  

3. „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – ВАРНА“ 

ЕООД, ЕИК 813154554;  

4. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 – ВАРНА“ 

ЕООД, ЕИК 813116984;  

5. „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V – „СВЕТА 

ЕКАТЕРИНА“ ВАРНА „ ЕООД, ЕИК 813152934; 

6. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ЧАЙКА“ 

ЕООД, ЕИК 103514755;  

7. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 

СТАМАТОВ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090065; 

8. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-

ВАРНА“ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090154;  

9. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 

000090147;  

10. „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090186; 

11. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА 

МЕДИЦИНА 1 – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090161.  

12. „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕАД, ЕИК 103552229; 

13. „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД, ЕИК 103003668; 

14. „ПАЗАРИ“ ЕАД, ЕИК 148089508; 

15. „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ ЕАД, ЕИК 103156991; 

16. „Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660; 

17. „Обреди” ЕООД, ЕИК 813106564. 



 

6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Благоустройство 

и комунални дейности“ относно: 

(1) – приемане на Наредба за управление на отпадъците на 

територията на Община Варна. 

(2) – приемане на Дългосрочна програма за насърчаване използването 

на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на 

община Варна 2021 – 2030 г. и Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на 

територията на община Варна 2021 – 2023 г.  

(3) – даване на съгласие за сключване на Договор за сътрудничество 

между „Текстилно рециклиране“ АД, „Евротекс“ ЕООД и Община Варна за 

организация на система за разделно събиране, рециклиране и/или 

оползотворяване на отпадъци на територията на Община Варна. 

 

7. Приемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във 

връзка с пандемията от COVID-19. 

 

8. Изменение на решение с № 1034-2(23)/21.12.2017 г., променено с 

решение  №528-4(14)/04.03.2021 г. на Общински съвет – Варна и 

актуализиране на списъка на обекти по приложение № 12 б „Актуализиран 

разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем“. 

 

9. Даване на съгласие за възлагане предоставянето на услуга от общ 

икономически интерес „Патронажна грижа + в Община Варна“ за срока на 

реализиране на проект на Дирекция „Социални дейности“ на Община Варна 

и приемане на Методика за предоставяне на интегрирана здравно – социална 

услуга „Патронажна грижа“ безвъзмездно на потребителите в рамките на 

реализирането на проект „Патронажна грижа + в Община Варна“. 

 

10. Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва в 

извънредно Общо събрание на „Асоциация по ВиК” на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, 

Варна, насрочено на 15.12.2021 г. 

11. Избор на председатели на постоянни, временни и специализирани 

комисии към Общински съвет – Варна и промени в съставите им.  
 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Сега ние трябва да сме „против” дневния ред, заради „Пловдивския 

панаир”, според мене… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли колеги, които не са успели да  гласуват чрез системата? 



Окончателни резултати, колеги. 

 

 За протокола: Анелия Клисарова – „против”. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 35; против – 10; въздържали се – 0; отсъстващи – 6, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Преминаваме към точка първа от дневния ред.  

  



I. 

 

По точка първа от дневния ред: 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата, колеги. Заявка от колегата Христо Боев. Заповядайте, 

колега Боев. 

 

Христо БОЕВ 

Добър ден г-н председател, добър ден уважаеми колеги, г-н кмете. 

Чуваме ли се, г-н председател? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, чувате се прекрасно.  

 

Христо БОЕВ 

Благодаря. Уважаеми колеги, предмета на настоящото ми питане е 

свързан с Наредбата за опазване на обществения ред във Варна. Считам, че 

на колегите им е ноторно известен факта, че с решение на Върховния 

административен съд от средата на лятото тази година е оставено в сила в 

по-голямата му част, решение на Варненския административен съд № 1384 

по описа на съда за миналата година, с което уважаеми колеги над ¾ от 

разпоредбите на цитираната от мен Наредба са отменени, поради допуснато 

съществено нарушение на административно-производствените правила, а 

именно поради не представяне на, непредоставяне на едномесечен срок за 

засегнатите лица за запознаване с проекта, и евентуално за правене на 

предложения, изменения и допълване в него. Днес, уважаеми колеги, шест 

месеца по-късно не виждаме реакция по този казус от страна на общинската 

администрация. Последиците от това бездействие, според нас са наистина 

многобройни и разнопосочни. Няма да давам много примери, ще каза само 

две - три неща. Поради факта на отменените разпоредби например отпада 

задължението на собствениците на жилищните сгради и търговски обекти 

да почистват снега под тях. Особено актуално предвид настоящата зима. 

Нямаме правни основания за санкциониране на лица, които повреждат 

зелените системи на града. В момента оставен без контрол, респективно без 

санкциониране и проблема с изхвърлянето на битови отпадъци на 

нерегламентирани за това места. В тази посока изброяването ми може да 

продължи дълго време. Ясно е, че става въпрос за регулиране на обществени 

отношения с изключителна значимост, затова моето питане е – изготвен ли 

е нов проект за подзаконов нормативен акт, който да бъде обсъден в 



ресорната комисия и след това от нас на Съвета, и ако „да“, в какви срокове 

този проект ще бъде внесен за разглеждане. Благодаря Ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на колегата Боев. Николай Костадинов, имате думата за 

въпроси. Заповядайте. 

 

Николай КОСТАДИНОВ 

Благодаря, г-н председател. Уважаеми г-н Портних, уважаеми г-н 

председател, уважаеми колеги, миналата седмица се проведе протест в село 

Константиново по темата за канализацията им, а на този протест жителите 

на селото много ясно изразиха своята позиция, че искат изграждане на 

канализация, затова аз им обещах да попитам нашия кмет кога в с. Звездица 

и в с. Константиново ще бъде изградена канализация? Благодаря Ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, колега Костадинов. Следваща заявка от колегата Къчев. 

Заповядайте, колега Къчев. Колега Къчев, имате думата. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Уважаеми…, чуваме ли се? Ало? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, чуваме Ви. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Общинските съветници от БСП сме сериозно притеснени, от …… 

/н.р./ ползватели на павилиони и преместваеми обекти, които през 

последните седмици са изненадани с уведомителни писма от „Енерго Про“ 

за преустановяване на …. /н.р./ на обектите  им. Основание за това им дава 

липсата на валидни решения за поставяне на …/н.р./ Засегнатите 

собственици твърдят, че през последните пет-шест години нужните 

разрешения не им се издават от районните администрации, въпреки, че 

фигурират в схемите за разполагане, надлежно си плащат нормативно 

определените такси. Причината според нас е повече от ясна – липса на 

Заповед на кмета на Община Варна за сформиране на комисии, съгласно 

общинската Наредба за разполагане на търговски обекти по чл. 56. Може би 

тук някъде се крие и причината за липсата на отговори на Кмета на 

отправени питания от нас общинските съветници от БСП на предходни 

сесии примерно за законността на поставяне на преместваеми обекти в 

район „Аспарухово“, спортните площадки проблемите и други. Значи пак 

….…/н.р./ повече да няма заседания на ПК „Туризъм, търговия и рекламна 

дейност“, с което умишлено бездействие се цели единствено ползватели на 

преместваемите обекти да бъдат политическо според нас или финансово 



зависими от управляващото все още мнозинство във Варна. Според мен е 

време този предизвикан от администрацията хаос да спре и спешно да се 

предприемат мерки за възстановяване на нормалната ритмичност при 

осъществяване на тези разрешителни и разрешителни режими изобщо на 

преместваемите търговски обекти.  

Конкретният ми въпрос към Вас, кмете е: кога ще издадете заповед за 

сформиране на комисия за определяне на ползвателите на преместваеми 

обекти, съгласно чл. 49 от общинската наредба за разполагане на 

преместваеми обекти, по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 Благодаря на колегата Къчев. Следващата заявка е от колегата 

Капитанов. Имате думата. 

 

 Николай КАПИТАНОВ 

 Благодаря, г-н Балабанов. Моето питане е свързано с решение на 

Общински съвет – Варна от 02.05.2017 г., с което се задължава Община 

Варна да върне на Министерството на икономиката акциите от 

„Международен Пловдивски панаир“. От тогава насам са минали четири 

години и половина и бих желал да разбера защо до момента, това не се е 

случило, като получаваме противоречива информация от страна на 

общинската администрация, неофициално получихме отговор, че било 

направено постъпление, на което обаче Министерството не отговорило. 

Министерството пък съвсем официално си пуска съобщение, че не  е 

информирано за такава процедура и в случая се получава едно разминаване, 

което аз искам да разбера защо така се получава. Искам да обърна внимание, 

че за тези четири години и половина Община Варна няма представители, 

каквито би трябвало да излъчи на интересите на Варна в съответното 

дружество.  

 И вторият ми въпрос към г-н Портних е: в публичното пространство 

излезе информация споделена от Кмета на Пловдив – г-н Здравко Димитров, 

с която той твърди, че му е било предлагано от името на Община Варна, 

Община Пловдив да заплати тези акции. До колкото знам това е в 

прерогативите на Общинския съвет и тук се формира един скандал между 

двете общини, който нали сега не съм сигурен от къде се получава тази 

информация - искам да знам дали такова обсъждане наистина е имало или 

така приемам на теория, че е възможно по някакъв начин г-н Димитров да 

изкривява информацията и да ни поднася неправилно такава.  

 И моля при положение, че говорим за ситуацията, която е 

изключително спешна, а ние след 15-20 минути трябва да решаваме 

бъдещето на тези акции, разчитам на отговор на момента, а не след три 

месеца, когато просто няма да има никакво значение какъв е този отговор. 

Благодаря.   



 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 Благодаря на колегата Капитанов. Колега Георгиев, имате думата. 

Георги Георгиев. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Да, благодаря г-н председател, питането ми към г-н Портних е 

свързано с това, че в Община Бургас е разработена ефективна система, която 

осигурява нормално ученическо хранене, цивилизовано, в което родителите 

избират качествена храна на децата си, избират менюто и заплащат всичко 

по електронен път. Същата система работи и в София, във Велико Търново 

и в много други градове. Т.е. същият тип система, родителите имат 

свободата да преценят какво да изберат родителите за своите деца. 

Миналата седмица получих отговор от администрацията, че това е 

невъзможно да бъде направено във Варна, във връзка с това, че храненето 

било друг тип. Искам да попитам г-н кмета, как така нещо, което работи в 

Бургас, където също управлява Вашето дружество, не може да бъде 

приложено във Варна, нещо което работи в София и Велико Търново, не 

може да бъде приложено във Варна. Ако проблемът е с дружеството 

„Ученическо и столово хранене“, нека там да бъдат взети мерки, така че 

родителите да имат свободата да избират с какво да се хранят децата им във 

Варна. Получих обяснение, че  „Ученическо и столово хранене“ е 

разработило виртуална система. Разгледах я, значи в нея линка, връзката 

която води към избор на меню за деца, не работи, връзката която води към 

храната за деца, мисля че до 3 годишна възраст е с меню до м. юни 2021 г. 

Единственото, което може да даде някаква информация е връзката, която 

води към избор на меню до 7 годишна възраст, деца до 7 годишна възраст. 

Там е посочено меню, което може би 80 % от децата няма да изберат, ако 

имат право, ако родителите им имат право на избор. Нека общината поне за 

децата си да се грижи достатъчно ефективно и то да не откриваме топлата 

вода, ами за пореден път да взимаме опита на Бургас. За съжаление Варна в 

момента не е водещия град, който да показва и да се гордее със своя опит в 

цялата страна, а за пореден път се налага да копираме от други градове, а 

все пак всички ние, които сме в Пленарна зала имаме желание града да бъде 

Морска столица, а не само на думи и не само на приказки. Това е едно от 

питанията ми, което се надявам да получа някакъв отговор малко по-бързо 

от предната сесия, защото в момента получавам отговори на въпроси, които 

зададохме предната сесия и аз вече трябва да проследя какво точно съм 

питал, за да получа яснота и да вържа отговорите.  

Втория ми въпрос е свързан с Алеята на Възрожденците, която е преди 

качването на Аспарухов мост. Там тя беше направена изключително 

красиво, изключително приветливо, беше нещо, с което градът можеше да 

се гордее. В момента са възстановени само няколко образа на български 

герои, а останалите се рушат и са изключително грозни. Това освен, че е 



поругаване на паметта на нашите предци е и грозен символ на града ни, 

което го превръща в нещо, което никой от активните съветници в Пленарна 

зала в момента, не искаме да бъде. Въпросът ми, питането ми към г-н 

Портних е – г-н Портних, на Вас харесва ли Ви визията на града ни по този 

начин и няма ли в крайна смета тази администрация да бъде използвана в 

интерес на гражданите, поне малка част от града да стане по-приветлива, 

по-красива и по-представителна. В тази връзка няма ли в началото на 

следващата година да се направи така, че тези портрети да бъдат 

възстановени и тази част на града да има приветлив и красив облик? 

Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на колегата Георгиев. Колега Губатов имате думата. 

 

Юлиян ГУБАТОВ 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги… /н.р./ 

 

От записа: Г-н Балабанов, нищо не се чува. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Губатов, имате някакъв проблем, явно с устройството, защото 

се чува пращене. Чува се, че говорите, но много, много пращи. 

 

Юлиян ГУБАТОВ 

…… /н.р./ Чува ли се? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, ако може от начало, колега. 

 

Юлиян ГУБАТОВ 

Да. Имам два въпроса към г-н Портних. Първият е свързан с 

транспорта на град Варна и в частност тролейбусния транспорт, който е 

единственият екологичен транспорт към момента на града. Питането ми е 

следното: защо се бави използването на целия потенциал на 

съществуващата контактна мрежа на града, след като по новата транспортна 

схема на града е заложено нейното функциониране? Защо, след като 

претендираме за град с по-малко вредни емисии бе спряна тролейбусна 

линия № 86, която осигурява пряка връзка между „Аспарухово“ и 

„Почивка“ и където има много гимназии, тази линия би била полезна и на 

учениците? 

 И вторият ми въпрос е свързан с чистотата на град Варна. Както 

знаем, бюджета за сметопочистване, сметосъбиране и сметоизвозване е над 

30 милиона за 2021 г. В много от обществените места за отдих паркове и 

градинки на гражданите има поставени метални кошове, които са със силно 



повредена цялост без капаци или дъно в резултат на корозия, като те спират 

да бъдат ефективни. Каква е причината тези кошове за отпадъци да не се 

сменят периодично? На подчинение към Вас, г-н Портних, има дирекция 

„Екология и опазване на околната среда“, която следва също да се ангажира 

с такива на пръв поглед дребни, но важни проблеми за нашия град. 

Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

  Благодаря на колегата Губатов. Колега Вешев, имате думата. 

 

  Веселин ВЕШЕВ 

  Уважаеми колеги, уважаеми липсващи, уважаеми г-н Портних, 

„Рибарско пристанище Аспарухово“ е дадено за стопанисване на общинско 

предприятие „Общински паркинги и синя зона“. Благодарение на добрите 

им грижи са се счупили три от бетонните му плочи. Това го прави опасно и 

негодно за ползване. На рибарите им е забранено да го ползват, като им се 

налагат глоби. В същото време не им се предоставя алтернативно 

пристанище, което да използват, докато бъде отремонтирано Рибарското 

пристанище в Аспарухово. Според оценка на независими експерти 

подмяната на трите бетонови плочи ще струва около 60 000 лева. В тази 

връзка имам следните въпроси: в какъв срок ОП „Общински паркинги и 

синя зона“ ще ремонтира Рибарското пристанище в Аспарухово? И вторият 

ми въпрос е – какво алтернативно пристанище ще бъде предложено на 

рибарите в „Аспарухово“, докато бъде завършен ремонта на 

Аспаруховското пристанище. Благодаря Ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

  Благодаря на г-н Вешев. Колега Влаев, имате думата. 

 

  Руслан ВЛАЕВ 

  Чуваме ли се първо? 

   

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, чувате се идеално. 

 

  Руслан ВЛАЕВ 

  Уважаеми г-н Портних, уважаеми г-н Балабанов, уважаеми колеги, на 

29-ти септември с рег. № 21019896ВН от името на групата съветници от 

БСП, входирах питане  със следните няколко въпроса: ето ги въпросите – 

колко на брой са пешеходните подлези на територията на Община Варна, 

колко от подлезите са ремонтирани през последните две години, на колко 

предстои да бъде извършен ремонт, колко от подлезите са пригодени за 

преминаване на хора в неравностойно положение и детски колички и в какъв 

срок ще бъдат пригодени тези, в които липсват условия за нормално 



преминаване на хора в неравностойно положение и детски колички. Колко 

от подлезите са с работещо осветление и в какъв срок ще бъде изградено 

такова, в тези в които липсва? В колко от подлезите има изградено и 

работещо видеонаблюдение и в колко от подлезите има не функциониращи 

отводнителни шахти, предвиден ли е ремонт на тези не функциониращи 

отводнителни шахти и в какъв срок на изпълнение? Към настоящия момент 

нямаме получен отговор на това питане, пак повтарям е от 29-ти септември, 

и ако може да ни бъде отговорено каква е причината за забавянето му и кога 

ще ни бъде пуснат официален отговор. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

  Благодаря на колегата Влаев. Няма други заявки за поставяне на 

въпроси към кмета на Община Варна и администрацията. Давам думата на 

г-н Портних, за да направи отговори и да се изкаже по така поставените 

питания. Г-н Портних, заповядайте. 

 

  Иван ПОРТНИХ 

  Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, благодаря за поставените въпроси. Те бяха много, някои от тях 

не можах съвсем детайлно да чуя, поради шум в системата, но да започна от 

там, че голяма част от въпросите бяха свързани с теми от компетенцията на 

Общинския съвет, визирам включително и темите свързани с „Градски 

транспорт“ - знаете, че дружеството си има собствено управление, 

принципал е Общинският съвет. Също така по темата с „Ученическо и 

столово хранене“ ситуацията е сходна, но предлагам на г-н Георгиев да 

направим една работна среща и да обсъдим, бих присъствал и аз с 

удоволствие, но да се покани и ръководството на „Ученическо и столово 

хранене“ и да се обсъдят възможните опции, всъщност които бяха 

коментирани.  

 По отношение на решенията пък, които стои да вземе Съвета и които 

визира г-н Капитанов, той много добре знае, нали че това не са решения в 

правомощията на Кмета и не знам там какъв разговор точно цитира, но 

въпроса е, че общо-взето преписката, която е изпратена до Общинския съвет 

е изпратена до Общинския съвет именно поради една единствена причина, 

че тези решения са в правомощията на самия Общински съвет. Та, не 

разбрах какво точно попита г-н Капитанов, съвсем така… откровено. 

 

 

  Николай КАПИТАНОВ 

  Да уточня? 

 

  Иван ПОРТНИХ 

  Ами уточнете, ако искате. 

 



 

  Николай КАПИТАНОВ 

Добре. В публичното пространство излезе цитат на кмета на Пловдив, 

в който той твърди, че Вие сте предлагали да му бъдат продадени акциите 

на…, варненските акции в Международен пловдивски панаир. 

 

  Иван ПОРТНИХ 

Моля, г-н Капитанов, той твърди, нали не знам пред кого твърди и 

къде го твърди, въпроса е, че знаете стойността на акциите, ако това е важно 

за Пловдив и Пловдив би могъл да вземе някакво решение и да предприеме 

някакви действия в тази посока. Нали така?  

 

  Николай КАПИТАНОВ 

Извинявайте, понеже пак имах проблем… 

Добре, а другото, можете ли да ми кажете защо от решението на 

Общинския съвет от 02.05.2017 г. …. 

 

  Иван ПОРТНИХ 

Ами прочетете го решението на Общинския съвет, прочетете какво 

пише в решението на Общинския съвет. 

 

Николай КАПИТАНОВ  

В решението на Общинския съвет пише, че трябва да се върнат тези 

акции…. 

 

  Иван ПОРТНИХ 

Не, не пише това. Не, не пише това. Прочетете решението и тогава си 

задайте въпроса. И не ползвайте тази трибуна за някакви внушения и 

спекулации. Имате достатъчно медийни трибуни да го правите.  

 

Николай КАПИТАНОВ  

 Добре, в прав текст, Вие считате ли, че е изпълнено решението от 

02.05.2017 г. на Общински съвет? 

 

  Иван ПОРТНИХ 

 В прав текст - Вие прочетете решението, Вие сте общински съветник. 

 

 

Николай КАПИТАНОВ  

 Аз, Ви задавам въпрос в момента само ….  

 

  Иван ПОРТНИХ 

Да, ама Вие на мен може да ми задавате въпроси, само че не с този 

тон. 



 

Николай КАПИТАНОВ  

 Добре… …. /н.р./ 

 

  Иван ПОРТНИХ 

И Ви казвам си прочетете решението на Общинския съвет. 

 

Николай КАПИТАНОВ  

В момента Вашия тон е такъв, какъвто Вие твърдите, че е моят. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Нека, диалоговия режим …. 

 

  Иван ПОРТНИХ 

Престанете да правите внушения от тази трибуна. 

 

Николай КАПИТАНОВ  

Просто питам дали е изпълнено решението. Ако кажете, че е 

изпълнено – ок. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Решението е че дава съгласие, колега, прочетете го… какво се има 

предвид, няма императивен характер. Вижте го.  

 

Николай КАПИТАНОВ  

 Ясно, благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 Понеже има ……/н.р./ на право охранителни органи, по темата. 

 

  Иван ПОРТНИХ 

Прочетохте ли си го? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Г-н Портних, искате ли някакви допълнения да направите по 

поставените въпроси или ще се възползвате от правото си да …. 

 

Иван ПОРТНИХ  

Естествено, защото въпросите бяха много, ще отговоря, както урежда 

правилника, но… и по темата, както г-н Къчев повдигна. Хаосът с 

преместваемите обекти, г-н Къчев, е създаден в рамките на едни предходни 

общински съвети и едни предходни управления, към които нямам никакво 

касателство. И това, че трябва да се въведе ред е безусловно така, само че 

тука трябва с общи усилия да го направим. И не може да се прехвърлят едни 



проблеми, генерирани преди десетилетия бих казал, нали към днешна дата. 

И в този смисъл, нали знаете че върви процедура за нови схеми, за да може 

всъщност нещата да получат наистина една законосъобразна форма. А не 

както досега. И подчертавам отново, този хаос, нали е създаден преди 

десетилетия. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на г-н Портних. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Готови сме да помогнем от групата на БСП, за да се преведе от този 

хаос, както казвате. 

 

Иван ПОРТНИХ 

Благодаря за конструктивната позиция. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Г-н Портних, кога ще направите работна среща, във връзка с 

ученическото хранене? 

 

Иван ПОРТНИХ 

Ами, Вие ме поканете на нея, поканете директорката на дружеството, 

което управлява Общинския съвет. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Ние да Ви поканим? Ние ли управляваме града? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз се ангажирам… момент… да ..… 

 

Иван ПОРТНИХ 

Това е търговско дружество. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз се ангажирам, като председател на Съвета да организирам другата 

седмица такава среща и да поканя всички заинтересовани, включително и г-

н Портних, ръководството на „УСХ“, колегата Георги Георгиев и всички 

съветници, които желаят да присъстват на нея, за да затворим темата със 

срещата. Ако това Ви устройва, колега Георгиев. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Пак Вие, г-н председател, сте последния „лъч надежда“ в този 

Общински съвет. Благодаря Ви. 

 



 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля, не се приемам нито за „лъч“, нито за „надежда“. Надеждата от 

една друга трибуна я слушахме, да. Така. Благодаря на г-н Портних, 

благодаря на колегите, които поставиха своите въпроси.  

Преминаваме към точка втора от дневния ред – предложения за 

решения от ПК „Собственост и стопанство“. 

 

 

 

  



ІI. 

 

По точка втора от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Собственост и стопанство“ относно: 

(1) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Акация“ № 

6А-Б.  

(2) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Невен“ №6А-

Б, УПИ-№ VI-445. 

(3) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, ПИ 

10135.4505.460. 

(4) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Борис Киряков“ № 29.  

(5) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Самарско знаме“ № 28.  

(6) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, ПИ 

10135.3511.24. 

(7) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Липа“ № 26. 

(8) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Сълзица“ № 10. 

(9) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Професор Иван Шишманов“ 

№ 7.  

(10) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр.  Варна, ул. „Гургулят“ № 8. 

(11) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр.  Варна, ул. „Лира“ № 24. 

(12) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр.  Варна, ул. „Сълзица“ № 5. 

(13) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Светослав Минков“ № 12.  

(14) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр.  Варна, бул. „Владислав Варненчик“, ПИ 

10135.1030.302. 

(15) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр.  Варна, ул. „Бяла мура“ № 14 А. 

(16) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Македония“ № 158.  



(17) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Александър Дякович“, ПИ 

10135.1506.816. 

(18) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Паспалев“ № 8.  

(19) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 36,86 

кв.м идеални части от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя 

Миладинови“ № 43-45, ПИ 10135.1505.185.  

(20) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 76,84 

кв.м идеални части от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя 

Миладинови“ № 43-45, ПИ 10135.1505.185.  

(21) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Мария 

Бацарова“ № 18.  

(22) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Драгоман“ № 15. 

(23) – даване на съгласие за учредяване право на ползване върху имот 

– частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги 

Бенковски“ № 83, ет. 1. 

     Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Първите 22 на брой предложения за решения, колеги, са разгледани на 

комисията, дадено е положително становище. На предходно заседание бяха 

отхвърлени без каквито и да било мотиви от общинския съвет, като с 

предложение на колега Христо Атанасов, в които има подробно изложени 

мотиви за повторното им разглеждане, които сте имали възможност да се 

запознаете се предлага да ги гледаме днес отново. Та в тази връзка ви 

предлагам процедурно да ги гледаме анблок. Ако има някой колега, който 

да държи някоя от точките да бъдат разгледани поотделно, да даде 

предложени и да ги извадим само тях. Имате думата по предложението за 

анблок от първа до двадесет и втора подточка. Режим на гласуване по 

процедурата, колеги, от първа до двадесет и втора анблок. 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват чрез системата? 

 За протокола: Мартин Златев – „за“, Красен Иванов – „за“, Христо 

Боев – „за“. 

 Виждам, че колегата Вешев не е успял да гласува. Така. Окончателни 

резултати. 

 

 Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 38, против - 3, въздържали се - 7, отсъстващи - 3, 

предложението се приема.* 

 

 



 Тодор БАЛАБАНОВ 

Изчитам в кратце относното на предложенията за решения: 

(1) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Акация“ № 

6А-Б.  

(2) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Невен“ № 6А-

Б, УПИ-№ VI-445. 

(3) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, ПИ 

10135.4505.460. 

(4) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Борис Киряков“ № 29.  

(5) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Самарско знаме“ № 28.  

(6) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, ПИ 

10135.3511.24. 

(7) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Липа“ № 26. 

(8) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Сълзица“ № 10. 

(9) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Професор Иван Шишманов“ 

№ 7.  

(10) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр.  Варна, ул. „Гургулят“ № 8. 

(11) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр.  Варна, ул. „Лира“ № 24. 

(12) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр.  Варна, ул. „Сълзица“ № 5. 

(13) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Светослав Минков“ № 12.  

(14) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр.  Варна, бул. „Владислав Варненчик“, ПИ 

10135.1030.302. 

(15) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр.  Варна, ул. „Бяла мура“ № 14 А. 

(16) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Македония“ № 158.  

(17) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Александър Дякович“, ПИ 

10135.1506.816. 



(18) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Паспалев“ № 8.  

(19) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 36,86 

кв.м идеални части от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя 

Миладинови“ № 43-45, ПИ 10135.1505.185.  

(20) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 76,84 

кв.м идеални части от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя 

Миладинови“ № 43-45, ПИ 10135.1505.185.  

(21) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Мария 

Бацарова“ № 18.  

(22) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Драгоман“ № 15. 

Имате думата за мнения и съображения, колеги. 

Няма заявки. Режим на гласуване. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

   

745-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 35, 

ал. 3 от Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на 

Община Варна с рег. № АУ023665ВН-013ВН/03.07.2020 г., във връзка с 

писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ023665ВН-015ВН/13.10.2021 

г. и в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2021 година“, Общински съвет – Варна 

одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим 

имот – общинска собственост, находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. 

„Акация“ № 6А-Б, представляващ 271 (двеста седемдесет и един) кв.м. 

идеални части от УПИ № VІ-483, 484, кв. 31, целия с площ от 533 (петстотин 

тридесет и три) кв.м., при граници на имота: УПИ № VІІ-481, 482, УПИ № 

V-485, 486, улица, в размер на 10 030 (десет хиляди и тридесет) лева, без 

включен ДДС, и взема решение за продажба на описаните идеални части от 

имота на собственика на законно построена върху него сграда -  Светослав 

Симеонов Христов, по одобрената по – горе пазарна оценка. 

За УПИ № VІ-483, 484 кв. 31, находящ се в Община Варна, с. Каменар, 

ул. „Акация“ № 6А-Б, с площ от 533 (петстотин тридесет и три) кв.м. е 

съставен Акт за частна общинска собственост № 6747/06.02.2012 г., вписан 

в Служба по вписвания – Варна по надлежния ред. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 



 

 

 

 

746-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 35, 

ал. 3 от Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на 

Община Варна с рег. № АУ031042ВН-015ВН/03.07.2020 г., във връзка с 

писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ031042ВН-017ВН/13.10.2021 

г. и в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2021 година“, Общински съвет – Варна 

одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим 

имот - общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. 

„Невен“ № 6 А-Б, представляващ 243 (двеста четиридесет и три) кв.м 

идеални части от УПИ № VI-445, 444, кв. 29, целия с площ от 494 

(четиристотин деветдесет и четири) кв.м, при граници на имота: улица, УПИ 

№VII-442,443, УПИ №II-440,441, УПИ №III-446,447, УПИ №IV-448 в 

размер на 9 000 (девет хиляди) лева, без включен ДДС и взема решение за 

продажба на описаните идеални части от имота на собственика на законно 

построена върху него сграда - Анка Ангелова Бакърджиева, по одобрената 

по – горе пазарна оценка. 

За УПИ №VI-445, 444 кв. 29, находящ се в община Варна, с. Каменар, 

ул. „Невен“ № 6 А-Б, с площ от 494 кв.м е съставен Акт за частна общинска 

собственост №7002/20.06.2012 г., вписан в Служба по вписвания - Варна по 

надлежния ред. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

747-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, предл. 2 от Закона 

за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № АУ087705ВН-017ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко 

Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и 

стопански дейности“ с рег. № АУ087705ВН-019ВН/13.10.2021 г. и в 

изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2021 година“, във връзка с реализиране на 

разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост, а именно: продажба на недвижим имот - частна общинска 



собственост, представляващ 356 (триста петдесет и шест) кв.м идеални 

части от поземлен имот с идентификатор 10135.4505.460 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.четири хиляди петстотин и пет.четиристотин и шестдесет), 

целия с площ от 457 (четиристотин петдесет и седем) кв.м по КККР на гр. 

Варна, район „Владислав Варненчик“, одобрени със заповед № РД-18-

30/19.06.2007 г. на ИД на АК, изменени със Заповед № КД-14-03-

1947/26.07.2013 г. на Началника на СГКК - Варна, с административен адрес 

гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, при граници на имота: ПИ 

10135.4505.462, ПИ 10135.4505.529, ПИ 10135.4505.80, Общински съвет - 

Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на имоти, 

с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на 37 

900 (тридесет и седем хиляди и деветстотин) лева, без включен ДДС, при 

пазарна стойност на 1 кв.м в размер на 106,46 (сто и шест лева и четиридесет 

и шест стотинки), без включен ДДС и взема решение за продажба на 

описаните идеални части от имота на собственика на законно построена 

върху него сграда - Димитър Иванов Иванов, по одобрената по-горе пазарна 

оценка. 

За гореописания имот има съставен Акт за общинска собственост № 

9952/29.08.2018 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Варна. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

748-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № АУ102071ВН-021ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 

Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ102071ВН-023ВН/13.10.2021 

г. и в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2021 година“,  Общински съвет – Варна 

одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим 

имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Борис 

Киряков“ № 29, представляващ 291 (двеста деветдесет и един) кв.м 

идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5504.492 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и четири.четиристотин 

деветдесет и две), целия с площ от 582 (петстотин осемдесет и два) кв.м, при 

граници на имота: ПИ 10135.5504.491, ПИ 10135.5504.486, ПИ 

10135.5504.493, ПИ 10135.5504.494, ПИ 10135.5504.496 в размер на 23 790 

(двадесет и три хиляди седемстотин и деветдесет) лева, без включен ДДС и 



взема решение за продажба на описаните идеални части от имота на 

собственика на законно построена върху него сграда - Милен Николов 

Малчев. 

За ПИ 10135.5504.492 /идентичен с УПИ №VI, кв. 148 по плана на 28 

м.р./, находящ се в гр. Варна, ул. „Борис Киряков“ № 29 с площ от 582 кв.м 

е съставен Акт за частна общинска собственост № 10115/09.05.2019 г., 

вписан в Служба по вписвания – Варна по надлежния ред.   

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка 

 

 

 

 

 

749-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал.3 от 

Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № АУ064989ВН-025ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 

Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ064989ВН-027ВН/13.10.2021 

г. и в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с 

общинска собственост за 2021 г.“, Общински съвет – Варна одобрява 

пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – 

общинска собственост, находящ се в община Варна, гр. Варна, ул. 

„Самарско знаме“ № 28, представляващ поземлен имот с идентификатор 

10135.3517.339 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 

седемнадесет.триста тридесет и девет), целия с площ от 134 (сто тридесет и 

четири) кв.м, при граници на имота: ПИ 10135.3517.337, ПИ 10135.3517.338, 

ПИ 10135.3517.323, ПИ 10135.3517.349, в размер на 36 480 (тридесет и шест 

хиляди четиристотин и осемдесет) лева, без включен ДДС и взема решение 

за продажба на имота на собствениците на законно построена върху него 

сграда - Хюсеин Насуф Салим и Цветанка Владимирова Стефанова, при 

равни квоти, при одобрената по – горе пазарна оценка. 

За ПИ 10135.3517.339, находящ е в гр. Варна, ул. „Самарско знаме“ № 

28, целия с от площ 134 кв.м. по КККР на гр. Варна е съставен Акт за частна 

общинска собственост № 5557/11.02.2009 г., вписан в Служба по вписвания 

– Варна по надлежния ред. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 



 

 

750-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 35, 

ал. З от Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на 

Община Варна с рег. № АУ110104ВН-024ВН/03.07.2020 г., във връзка с 

писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ110104ВН-026ВН/13.10.2021 

г. и в изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост за 2021 г.“, Общински съвет - Варна одобрява 

пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот - 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, представляващ поземлен 

имот с идентификатор 10135.3511.24 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 

хиляди петстотин и единадесет.двадесет и четири), с площ от 459 

(четиристотин петдесет и девет) кв.м, при граници на имота: ПИ 

10135.3511.26, в размер на 56 700 (петдесет и шест хиляди и седемстотин) 

лева, без включен ДДС и взема решение за продажба на имота на 

собственика на законно построена върху него сграда - „МИЛДОР“ ЕООД, 

ЕИК: 831311904 със седалище и адрес на управление област София, община 

Столична, гр. София 1407, район „Лозенец", бул. „Джеймс Баучер“ № 116, 

ет. 2, ап. 6. 

За поземлен имот с идентификатор 10135.3511.24 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двадесет и четири), с 

площ от 459 (четиристотин петдесет и девет) кв.м е съставен Акт за частна 

общинска собственост № 7075/24.08.2012 г., вписан в Служба по вписвания 

- Варна по надлежния ред. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

751-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл.35, ал.3 от 

Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № АУ110457ВН-017ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 

Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ110457ВН-023ВН/13.10.2021 

г. и в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2021 година“, Общински съвет – Варна 

одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във 

връзка с продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, 

находящ се в община Варна, област Варна, село Каменар, ул. „Липа“ № 26, 

при граници на имота: улица, УПИ № ХII-272, УПИ № V-274, УПИ № 271, 



в размер на 8 290 (осем хиляди двеста и деветдесет) лева, без включен ДДС 

за 224 (двеста двадесет и четири) кв. м идеални части от УПИ № Х1-273, 

квартал 18 (част от бивш УПИ № VI-272,273, кв. 18, идентичен с ПИ 

35701.503.272, одобрен със Заповед № РД-18-69/30.01.2020 г. на ИД на 

АГКК) и взема решение за продажба на имота на собственика на законно 

построена върху него сграда - Петко Ивайлов Шидеров, по одобрената по – 

горе пазарна оценка. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 

собственост № 7011/20.06.2012 г. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

752-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

и чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ082602ВН-017ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски 

– директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 

дейности“ с рег. № АУ082602ВН-019ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на 

„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 година“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна 

оценка, изготвена от независим оценител на имоти, с която е определена 

пазарна стойност на поземлен имот с идентификатор 10135.3515.92 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.деветдесет и 

две), с площ от 235 (двеста тридесет и пет) кв.м, с административен адрес: 

град Варна, ул. „Сълзица“ № 10 при граници на имота: ПИ 10135.3515.96, 

ПИ 10135.3515.91, ПИ10135.3515.82, ПИ 10135.3515.81, ПИ 10135.3515.94, 

ПИ 10135.3515.1792 в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, без включен 

ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м – 212,77 (двеста и дванадесет 

лева и седемдесет и седем стотинки) лева, без включен ДДС и взема 

решение за продажба на имота на собственика на законно построената върху 

него сграда – Галин Иванов Желязков, по одобрената по-горе пазарна 

оценка. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 

собственост № 10010/29.10.2018 г. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 



 

 

 

 

  

753-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.35, 

ал.3 от Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на 

Община Варна с рег. № АУ019962ВН-029ВН/03.07.2020 г., във връзка с 

писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ019962ВН-031ВН/13.10.2021 

г. и в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2021 година“, Общински съвет – Варна 

одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на недвижими 

имоти, с която е определена пазарна стойност на поземлен имот с 

идентификатор 10135.5506.291 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 

петстотин и шест.двеста деветдесет и едно), с площ от 260 (двеста и 

шестдесет) кв.м, находящ се в гр. Варна, ул. „Професор Иван Шишманов“ 

№ 7, при граници на имота: ПИ 10135.5506.290, ПИ 10135.5506.298, ПИ 

10135.5506.297, ПИ 10135.5506.292, ПИ 10135.5506.288,  в размер на  20 170 

(двадесет хиляди сто и седемдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна 

стойност на 1 кв.м – 77,58 (седемдесет и седем лева петдесет и осем 

стотинки) и взема решение за продажба на имота на собственика на законно 

построена сграда - Красимир Василев Маринов, по одобрената по-горе 

пазарна оценка. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 

собственост № 9975/10.09.2018 г. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.    

    

 

 

 

 

 

754-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, 

чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ054616ВН-035ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски 

– директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 

дейности“ с рег. № АУ054616ВН-037ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на 



„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 година“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна 

оценка, изготвена от независим оценител на имоти, с която е определена 

пазарна стойност на недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4504.113 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.сто и 

тринадесет), с площ от 162 (сто шестдесет и два) кв.м, с административен 

адрес гр. Варна, ул. „Гургулят“ № 8, при граници на имота: ПИ 

10135.4504.112, ПИ 10135.4504.105, ПИ  10135.4504.104, ПИ 

10135.4504.114, ПИ  10135.4504.199, в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, 

без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м - 61,73 (шестдесет 

и един лева и седемдесет и три стотинки) лева и взема решение за продажба 

на имота на собственика на законно построена сграда - Бистра Михайлова 

Монова, по одобрената по – горе пазарна оценка. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 

собственост № 9997/04.10.2018 г. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

 

755-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

и чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ083028ВН-020ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски 

– директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 

дейности“ с рег. № АУ083028ВН-022ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на 

„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 

собственост за 2021 г.“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, 

изготвена от независим оценител на имоти, с която е определена пазарна 

стойност на поземлен имот с идентификатор 10135.3515.74 (десет хиляди 

сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.седемдесет и четири), 

с площ от 177 (сто седемдесет и седем) кв.м, находящ се в гр. Варна, ул. 

„Лира“ № 24, при граници: ПИ 10135.3515.79, ПИ 10135.3515.73, ПИ 

10135.3515.67, ПИ 10135.3515.66, ПИ 10135.3515.75, в размер на 40 300 

(четиридесет хиляди и триста) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност 

на 1 кв.м - 227,68 (двеста двадесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки) 

и взема решение за продажба на имота на собствениците на законно 



построената върху него сграда - Керанка Костова Костова, Красимира 

Руменова Петкова-Момчилова и Михалчо Костов Костов, при равни квоти, 

по одобрената по – горе пазарна оценка. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 

собственост № 10068/22.02.2019 г. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

756-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.35  

от Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № АУ014360ВН-031ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 

Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ014360ВН-035ВН/13.10.2021 

г. и в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2021 година“, Общински съвет – Варна 

одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител, с която е 

определена пазарната стойност на поземлен имот с идентификатор 

10135.3515.102 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 

петнадесет.сто и две), с площ от 176 (сто седемдесет и шест) кв.м в размер 

на 33 000 (тридесет и три хиляди) лева, без включен ДДС, при пазарна 

стойност на 1 (един) кв.м – 187,50 (сто осемдесет и седем лева и петдесет 

стотинки) лева. Изчислената пазарна стойност на 128 (сто двадесет и осем) 

кв.м идеална част от имота е в размер на 24 000 (двадесет и четири хиляди) 

лева, без включен ДДС. 

756-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост и чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – 

Варна взема решение за продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, представляващ 128 (сто двадесет и осем) кв.м идеални части от 

поземлен имот с идентификатор 10135.3515.102 (десет хиляди сто тридесет 

и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.сто и две), целия с площ от 176 (сто 

седемдесет и шест) кв.м, с административен адрес гр. Варна, ул. „Сълзица“ 

№ 5, при граници на имота: ПИ 10135.3515.109, ПИ 10135.3515.108, ПИ 

10135.3515.103, ПИ 10135.3515.96, ПИ 10135.3515.101 на собствениците на 

законно построена в имота сграда, съобразено притежаваните от тях квоти, 

както следва: 



- За Стефан Киров Атанасов 4 (четири) кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 750 (седемстотин 

и петдесет) лева без ДДС; 

- За Недялко Илиев Колев 44 (четиридесет и четири) кв.м идеални 

части от ПИ 10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 8 250 

(осем хиляди двеста и петдесет) лева без ДДС; 

- За Тодор Илиев Колев 44 (четиридесет и четири) кв.м идеални части 

от ПИ 10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 8 250 (осем 

хиляди двеста и петдесет) лева без ДДС; 

- За Никола Панайотов Янков 4 (четири) кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 750 (седемстотин 

и петдесет) лева без ДДС; 

- За Пламен Панайотов Янков 4 (четири) кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 750 (седемстотин 

и петдесет) лева без ДДС; 

- За Тодор Великов Калпакчиев 4 (четири) кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 750 (седемстотин 

и петдесет)  лева без ДДС; 

- За Антоанета Великова Георгиева 4 (четири) кв.м идеални части от 

ПИ 10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 750 

(седемстотин и петдесет)  лева без ДДС; 

- За Светлана Русева Николова 4 (четири) кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 750 (седемстотин 

и петдесет)  лева без ДДС; 

- За Даниела Русева Загорчева 4 (четири) кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 750 (седемстотин 

и петдесет)  лева без ДДС; 

- За Анелия Янкова Георгиева 8 (осем) кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 1 500 (хиляда и 

петстотин) лева без ДДС; 

- За Йорданка Събева Атанасова 1 (един) кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 187,50 (сто 

осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС; 

- За Кремена Иванова Атанасова 1 (един) кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 187,50 (сто 

осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС; 

- За Кирил Иванов Атанасов 1 (един) кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 187,50 (сто 

осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС; 

- За Валерия Иванова Атанасова 1 (един) кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 187,50 (сто 

осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС; 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 

собственост № 9910/05.07.2018 г.  



Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.   

 

 

 

 

 

 

 

757-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.35, 

ал.3 от Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на 

Община Варна с рег. № АУ100678ВН-021ВН/03.07.2020 г., във връзка с 

писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ100678ВН-023ВН/13.10.2021 

г. и в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2021 година“, Общински съвет – Варна 

одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на недвижими 

имоти, с която е определена пазарна стойност на поземлен имот 

10135.4504.180 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и 

четири.сто и осемдесет), с площ от 447 (четиристотин четиридесет и седем) 

кв.м, с административен адрес гр. Варна, ул. „Светослав Минков“ № 12, 

при граници на имота: ПИ 10135.4504.740, ПИ 10135.4504.257, ПИ 

10135.4504.191, ПИ 10135.4504.181, ПИ 10135.4504.179, в размер на 37 500 

(тридесет и седем хиляди и петстотин лева), без включен ДДС при цена за 1 

кв.м – 83,89 (осемдесет и три лева и осемдесет и девет стотинки) и взема 

решение за продажба на имота на собственика на законно построена в него 

сграда - Агюл Али Ахмед, по одобрената по – горе пазарна оценка. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 

собственост № 10091/09.05.2019 г. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.   

 

 

 

 

 

 

758-2. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № АУ040916ВН-019ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 



Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ040916ВН-

021ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишната програма за управление 

и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година“, Общински 

съвет – Варна одобрява пазарна оценка за недвижим имот - частна общинска 

собственост, представляващ 21,74 (двадесет и едно цяло седемдесет и 

четири) идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1030.302 

(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда и тридесет.триста и две) по КККР, 

одобрени със заповед № РД-1832/26.04.2011 на ИД на АГКК, изменени със 

заповед № КД-14-03-348/06.02.2013 г. на Началника на СГКК - Варна, с 

площ от 1690,41/2051 кв.м, с административен адрес: гр. Варна, бул. 

„Владислав Варненчик“, в размер на 4 300 (четири  хиляди и триста) лева, 

без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м - 197,79 (сто 

деветдесет и седем лева и седемдесет и девет стотинки) и взема решение за 

продажба на описаните идеални части от имота на собствениците на законно 

построена върху него сграда - Веселина Димитрова Димова и Петър 

Георгиев Димов, при равни квоти по одобрената по – горе пазарна оценка.  

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 

собственост № 7451/25.06.2013 г., вписан в Служба по вписванията. 

Общински съвет възлага на Кмета на Община Варна осъществяването 

на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 

извършване на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

 

759-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № АУ099997ВН-022ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 

Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ099997ВН-

024ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишната програма за управление 

и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година“, Общински 

съвет – Варна,  одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба 

на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 

„Бяла мура“ № 14 А, представляващ поземлен имот с идентификатор 

10135.2553.1894 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

петдесет и три.хиляда осемстотин деветдесет и четири), с площ от 203 

(двеста  и три) кв.м, при граници на имота: ПИ 10135.2553.674, ПИ 

10135.2553.694, ПИ 10135.2553.741, ПИ 10135.2553.677, ПИ 

10135.2553.675, в размер на 71 170 (седемдесет и една хиляди сто и 

седемдесет) лева, без включен ДДС и взема решение за продажба на имота 



на собствениците на законно построена върху него сграда - Марияна Русева 

Жечева, Жени Русева Русева, Маргарита Русева Маринова и Стоянка 

Георгиева Русева, при следните квоти: 

- на Марияна Русева Жечева - 59,20 кв.м идеални части от имота на 

стойност 20 754,93 (двадесет хиляди седемстотин петдесет и четири лева и 

деветдесет и три стотинки) лв., 

- на Жени Русева Русева - 59,20 кв.м идеални части от имота на 

стойност 20 754,93 (двадесет хиляди седемстотин петдесет и четири лева и 

деветдесет и три стотинки) лв., 

- на Маргарита Русева Маринова - 59,20 кв.м идеални части от имота 

на стойност 20 754,93 (двадесет хиляди седемстотин петдесет и четири лева 

и деветдесет и три стотинки) лв.,  

- на Стоянка Георгиева Русева - 25,40 кв.м идеални части от имота на 

стойност 8 904,99 (осем хиляди деветстотин и четири лева и деветдесет и 

девет стотинки) лв. 

За ПИ 10135.2553.1894 с площ от 203 кв.м по КК и КР, с адрес: гр. 

Варна, ул. „Бяла мура“ № 14А е съставен Акт за частна общинска 

собственост № 7904/13.08.2014 г., вписан в Служба по вписванията - Варна 

по надлежния ред. 

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

 

760-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № АУ074346ВН-015ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 

Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ074346ВН-

017ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишната програма за управление 

и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година“, Общински 

съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на 

недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 

„Македония” № 158, представляващ 69,66 (шестдесет и девет цяло и 

шестдетсет и шест стотни) кв.м идеални части от поземлен имот с 

идентификатор 10135.1502.180 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 

петстотин и две.сто и осемдесет), при граници на имота: ПИ 

№10135.1502.176, ПИ №10135.1502.181, ПИ №10135.1502.183, ПИ 

№10135.1502.178, ПИ №10135.1502.177, в размер на 21 100 (двадесет и една 

хиляди и сто) лева, без включен ДДС и взема решение за продажба на 



описаните идеални части от  имота на собственика на законно построена 

върху него сграда - Джемал Ибрямов Насуфов, по одобрената по – горе 

пазарна оценка. 

За имота е съставен е Акт за частна общинска собственост № 

6349/18.03.2011 г., вписан в Служба по вписвания – Варна по надлежния 

ред. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

761-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № АУ044581ВН-026ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 

Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ044581ВН-

030ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишната програма за управление 

и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година“, Общински 

съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на 

недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 

„Александър Дякович“, представляващ поземлен имот с идентификатор 

10135.1506.816 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 

шест.осемстотин и шестнадесет), с площ от 826 (осемстотин двадесет и 

шест) кв.м, при граници на имота: ПИ 10135.1506.820, ПИ 10135.1506.822, 

ПИ 10135.1506.817, в размер на 115 400 (сто и петнадесет хиляди и 

четиристотин) лева, без включен ДДС и взема решение за продажба на 

имота на собственика на законно построена върху него сграда - 

„ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 813103524, със седалище и 

адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, район 

„Одесос“, ул. „Александър Дякович“ № 31, по одобрената по – горе пазарна 

оценка. 

За ПИ 10135.1506.816 с площ от 826 кв.м по КК и КР, е съставен Акт 

за частна общинска собственост № 6702/16.12.2011 г., вписан в Служба по 

вписвания – Варна по надлежния ред. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 



762-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № АУ044121ВН-011ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 

Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ044121ВН-

013ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишната програма за управление 

и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година“, Общински 

съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на 

недвижим имот – общинска собственост, находящ се в община Варна, гр. 

Варна, ул. „Георги Паспалев“ № 8, представляващ 104,26 (сто и четири 

цяло и двадесет и шест стотни) кв.м идеални части от поземлен имот с 

идентификатор 10135.2555.169 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 

петстотин петдесет и пет.сто шестдесет и девет), целия с площ от 462 

(четиристотин шестдесте и два) кв.м, при граници на имота: ПИ 

№10135.2555.168, ПИ 10135.2555.170, ПИ 10135.2555.172, ПИ 

10135.2555.171, ПИ 10135.2555.158, ПИ 10135.2555.167 в размер на 22 697 

(двадесет и две хиляди шестотин деветдесет и седем) лева, без включен 

ДДС, и взема решение за продажба на описаните идеални части от имота на 

собственика на законно построена върху него сграда -  Тайфун Неджеб 

Талиб, по одобрената по – горе пазарна оценка. 

За идеални части от ПИ 10135.2555.169, находящ се в гр. Варна, ул. 

„Георги Паспалев“ № 8, целия с площ от 462 кв.м е съставен Акт за частна 

общинска собственост № 6153/25.02.2011 г., вписан в Служба по вписвания 

– Варна по надлежния ред. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

 

763-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № АУ096339ВН-025ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 

Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ096339ВН-

029ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година“, Общински 

съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на 

недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя 

Миладинови“ № 43-45, представляващ 36,86 (тридесет и шест цяло и 

осемдесет и шест стотни) кв.м идеални части от поземлен имот с 



идентификатор 10135.1505.185 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 

петстотин и пет.сто осемдесет и пет), целия с площ от 910 (деветстотин и 

десет) кв.м, при граници на имота: ПИ 10135.1505.178, ПИ 10135.1505.179, 

ПИ 10135.1505.187, ПИ 10135.1505.186, ПИ 10135.1505.213, ПИ 

10135.1505.181, ПИ 10135.1505.180 в размер на 13 300 (тринадесет хиляди 

и триста) лева, без включен ДДС и взема решение за продажба на описаните 

идеални части от имота на собствениците на законно построена върху него 

сграда - Светла Вълканова Георгиева и Георги Димитров Георгиев /в СИО,/ 

при равни квоти по одобрената по – горе пазарна оценка. 

За 299,22 (двеста деветдесет и девет цяло двадесет и две стотни) кв.м. 

идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1505.185 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и пет.сто осемдесет и пет), 

целия с площ от 910 (деветстотин и десет) кв.м. по КККР, находящ се в гр. 

Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 43-45 е съставен Акт за частна общинска 

собственост № 10064/22.02.2019 г., вписан в Служба по вписвания – Варна 

по надлежния ред. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

 

764-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № АУ084471ВН-013ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 

Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ084471ВН-

015ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с общински имоти за 2021 г.“, Общински съвет – Варна 

одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим 

имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя 

Миладинови“ № 43-45, представляващ 76,84 (седемдесет и шест цяло и 

осемдесет и четири стотни) кв.м идеални части от поземлен имот с 

идентификатор 10135.1505.185 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 

петстотин и пет.сто осемдесет и пет), целия с площ от 910 (деветстотин и 

десет) кв.м, при граници на имота: ПИ №10135.1505.178, ПИ 

№10135.1505.179, ПИ №10135.1505.187, ПИ №10135.1505.186, ПИ 

№10135.1505.213, ПИ №10135.1505.181, ПИ №10135.1505.180 в размер на 

27 700 (двадесет и седем хиляди и седемстотин) лева, без включен ДДС, от 

които: 



- 34,70 (тридесет и четири цяло и седемдесет стотни) кв.м за 

самостоятелен обект в сграда № 10135.1505.185.2.1 на стойност 12 509 

(дванадесет хиляди петстотин и девет) лева, 

- 42,14 (четиридесет и две цяло и четиринадесет стотни) кв.м за 

самостоятелен обект в сграда 10135.1505.185.2.2 на стойност 15 191 

(петнадесет хиляди сто деветдесет и един) лева на 

и взема решение за продажба на описаните по – горе идеални части от 

имота на собствениците на законно построена върху него сграда -  Галина 

Радева Кирова и Стоян Колев Киров /в СИО/ при равни квоти, по 

одобрените пазарни оценки. 

За 299,22 кв.м идеални части от ПИ 10135.1505.185, целия с площ от 

910 кв.м по КККР, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 43-

45 е съставен Акт за частна общинска собственост № 10064/22.02.2019 г., 

вписан в Служба по вписвания – Варна по надлежния ред. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

 

765-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3, от 

Закона за общинската собственост, чл. 32 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ105098ВН-

027ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 

дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ105098ВН-029ВН/13.10.2021 г. и в 

изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2021 г.“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна 

оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с 

реализиране на разпоредителна сделка, а именно продажба на недвижим 

имот – частна общинска собственост, представляващ 297 (двеста деветдесет 

и седем) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 

10135.2575.1203 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

седемдесет и пет.хиляда двеста  и три), целия с площ от 594 кв.м, с 

административен адрес град Варна, район „Приморски“, ул. „Мария 

Бацарова“ № 18, при граници на имота: ПИ 10135.2575.1204, ПИ 

10135.2575.1212, ПИ 10135.2575.1213, ПИ 10135.2575.1201 и ПИ 

10135.2575.1202,  в размер на 23 480 (двадесет и три хиляди четиристотин и 

осемдесет) лева, без включен ДДС и взема решение за продажба на 



описаните идеални части от имота на собствениците на законно построена 

в него сграда, както следва: 

- За Радка Георгиева Карабельова – 198 кв.м идеални части от ПИ 

10135.2575.1203 на пазарна цена 15 653,88 (тринадесет хиляди сто 

шестдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки), без включен ДДС; 

- За Павлинка Йорданова Димитрова – 49,50 кв.м идеални части от ПИ 

10135.2575.1203 на пазарна цена 3 913,47 (три хиляди деветстотин и 

тринадесет лева и четиридесет и седем стотинки), без включен ДДС; 

- За Нели Йорданова Николова – 49,50 кв.м идеални части от ПИ 

10135.2575.1203 на пазарна цена 3 913,47 (три хиляди деветстотин и 

тринадесет лева и четиридесет и седем стотинки) лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 

собственост № 10373/13.03.2020 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

 

766-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост и чл. 32 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ014633ВН-

016ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 

дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ014633ВН-018ВН/13.10.2021 г. и в 

изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2021 г.“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна 

оценка, изготвена от независим оценител на имоти, с която е определена 

пазарна стойност на 181,50 (сто осемдесет и едно цяло и петдесет стотни) 

кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.177 

(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и седем.сто седемдесет и 

седем), целия с площ от 891 (осемстотин деветдесет и един) кв.м, находящ 

се в гр. Варна, ул. „Драгоман“ № 15, при граници на имота: ПИ 

10135.1507.1118, ПИ 10135.1507.178, ПИ 10135.1507.180, ПИ 

10135.1507.192, ПИ 10135.1507.175, ПИ 10135.1507.174, в размер на 88 200 

(осемдесет и осем хиляди и двеста) лева, без включен ДДС, при пазарна 

стойност на 1 (един) кв.м – 485,95 (четиристотин осемдесет и пет лева и 

деветдесет и пет стотинки) лева, без включен ДДС и взема решение за 

продажба на описаните идеални части от имота на собствениците на законно 



построена върху него сграда - Oксана Виталевна Донская и Давид Георгиев 

Русев, както следва: 

- За Oксана Виталевна Донская - 82,60 (осемседет и две цяло и 

шестдесет стотни) кв.м идеални части от ПИ 10135.1507.177 за сумата от 

40 139,47 (четиридесет хиляди сто тридесет и девет лева и четиридесет и 

седем стотинки) лева, без включен ДДС; 

- За Давид Георгиев Русев, чрез законните му представители Георги 

Петров Русев и Oксана Виталевна Донская - 98,90 (деветдесет и осем цяло 

и деветдесет стотни) кв.м идеални части от ПИ 10135.1507.177 за сумата от 

48 060,46 (четиридесет и осем хиляди и шестдесет лева и четиридесет и шест 

стотинки) лева, без включен ДДС. 

За 663,15 кв.м идеални части от ПИ 10135.1507.177, целия с площ от 

891 кв.м има съставен Акт за частна общинска собственост № 

10130/03.07.2019 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват чрез системата? 

 

За протокола: Генадий Атанасов – „за“, Венцислав Сивов – „за“, Иван 

Иванов – „против“, Айше Кадир – „за“, Христо Боев – „против“, Веселин 

Вешев – „против“, Руслан Влаев – „против“. 

Окончателните резултати, колеги.  

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 34, против - 8, въздържали се - 7, отсъстващи - 2, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Заявка за отрицателен вот от колегата Димитър Чутурков. Колега, 

имате думата. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Уважаеми г-н Балабанов, уважаеми колеги, отрицателният вот е 

свързан с това, че при тези галопиращи цени на недвижимите имоти, тази 

сделка в момента не е изгодна за община Варна. Благодаря ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на колегата Чутурков, само ще кажа, че тенденция вече 

клони към намаляване на цените, към спад. 

Така, преминаваме към следваща точка, колеги относно даване 

съгласие за учредяване на право на ползване върху имот частна общинска 



собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Бенковски“ № 83, ет. 1 в 

полза на Фондация „Искам бебе“. Колеги, всички познавате дейността на 

фондацията, аз мисля че трябва да я подкрепим – благородно дело, много 

хора ползват услугите и помощта от хората, които работят в самата 

фондация. Така че смятам, че е редно да им предоставим безвъзмездно имот 

общинска собственост, в който да се помещават и да осъществяват спокойно 

и при нормални условия своята дейност. Необходимо е квалифицирано 

мнозинство от 34 гласа, така че апелирам, колеги, за подкрепа на това 

предложение.  

Имате думата. Няма заявки за изказвания постъпили. Режим на 

гласуване. 

 

767-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 

Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 

Варна рег. № РД21025367ВН/08.12.2021 г., Общински съвет – Варна приема 

следното изменение в Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти-общинска собственост за 2021 г.: допълва раздел XIV „Недвижими 

имоти - частна общинска собственост, за които в община Варна ще се 

проведе процедура по учредяване право на ползване по реда на чл. 39 от 

Закона за общинската собственост и разпоредбите на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - 

публичен търг или публично оповестен конкурс или без провеждане на 

публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на Общински 

съвет - Варна за лица определени със закон“ с недвижим имот - частна 

общинска собственост, находящ се на ул. „Георги Бенковски“ № 83, ет. 1, 

представляващ самостоятелен обект в сграда със застроена площ от 111,59 

/сто и единадесет цяло и петдесет и девет стотни/ кв. м, ведно с 

прилежащите идеални части от общите части на сградата и правото на 

строеж; Конструкция - монолитна, година на построяване - 1975 г., предмет 

на Акт за частна общинска собственост № 4245/14.03.2017 г., вписан в 

Службата по вписванията гр. Варна с вх. рег. № 7577/28.03.2007 г., Акт № 

190. 

767-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 5 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна рег. № РД21025367ВН/08.12.2021 

г., Общински съвет – Варна предоставя на ФОНДАЦИЯ „ИСКАМ БЕБЕ“, 

ЕИК 175257480 за безвъзмездно ползване за срок от 5 (пет) години, 

недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. „Георги 

Бенковски“ № 83, ет. 1, представляващ самостоятелен обект в сграда със 

застроена площ от 111,59 /сто и единадесет цяло и петдесет и девет стотни/ 

кв. м, ведно с прилежащите идеални части от общите части на сградата и 



правото на строеж; Конструкция - монолитна, година на построяване – 1975 

г., предмет на Акт за частна общинска собственост № 4245/14.03.2017 г., 

вписан в Службата по вписванията гр. Варна с вх. рег. № 7577/28.03.2007 г., 

Акт № 190, за осъществяване на дейността си. 

Всички разходи свързани с ползването на имота се заплащат от 

ПОЛЗВАТЕЛЯ - ел. енергия, вода, данък (съгласно чл. 11, ал. 5 от Закона за 

местните данъци и такси), такса битови отпадъци, застраховка и текуща 

поддръжка. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 

ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват чрез системата? 

 

Резултати: „за“ - 47, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0, предложението 

се приема. Благодаря, колеги…  

За протокола: Мартин Байчев – „за“, Христо Боев – „за“, Людмила 

Колева – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 50, против - 0, въздържали се - 0, отсъстващи - 1, 

предложението се приема.* 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

С 50 гласа „за“, колеги, още веднъж ви благодаря, предложението се 

приема. 

Преминаваме към точка трета от дневния ред. 

 

 

 

  



IІI. 

 

По точка трета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на „Пълдин Туринвест“ АД, 

чрез апорт на притежаваните от Община Варна акции от капитала на 

„Международен Пловдивски панаир“ АД.  

 

                  Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Имате думата. Колега Капитанов, заповядайте. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Здравейте, преди да започнем дебатите по тази точка, искам да задам 

въпрос към доверения юрист на Общински съвет да ми разтълкува термина 

„възлага“ в контекста на решение на Общински съвет, с което Общинският 

съвет упълномощава и възлага на Кмета на Варна да сключи договор за 

безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху акциите по т. 1 с 

Министъра на икономиката, както и да извърши всички други правни и 

фактически действия за прехвърляне на акциите. Разпореждането следва да 

стане на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа и т.н. Това е решение от 2 май 2017 г., за което Вие ми 

твърдите, че не е императивно. Този термин възлага, ако не върши работа 

може би да трябва да вземем да преразгледаме цялата дейност на общината, 

защото аз преди време имах такова предложение в малко по остра 

формулировка, като ми беше върнато, че не трябва да се изказваме толкова 

грубо в официални документи. Термина „възлага“ вменява ли задължение 

на Кмета на Община Варна да прехвърли тези акции или не? Това е чисто 

юридически въпрос, който искам да уточним преди да продължим към 

следващия етап.  

 

  Тодор БАЛАБАНОВ 

  Давам думата на Деяна Стефанова, която е до мен, за да отговори на 

поставения от колегата Капитанов въпрос. Заповядайте! 

    

   Деяна СТЕФАНОВА 

   Добър ден. Под термина „възлага“ на Кмета на Община Варна 

следва да се има предвид, че това представлява един сложен фактически 

състав обхващаш комплекс от действия, които следва да бъдат предприети 

от Кмета в съответствие с насрещната страна по решението. Така че, когато 

някой от тези елементи не е осъществен, съответно не може да се говори за 

по-нататъшно изпълнение на решението. 

 

 



  Николай КАПИТАНОВ 

   Извинявайте, обаче преди малко коментара на кмета беше в съвсем 

различен контекст – че той ни вменява задължение. Това, което Вие ми 

казвате означава, че той е трябвало да направи някакви постъпки, които ако 

не бъдат изпълнени, тогава да може да не очакваме краен резултат, само че 

ние от него не чухме това. Ние чухме от него коментар, че той не е задължен 

да предприема каквито и да е действия. Тоест в този стил му беше 

изказването. Въпроса ми е… аз, признавам си, че не съм юрист и за това се 

обръщам към Вас. В случая термина „възлага“ предполага ли общинската 

администрация да е изпълнила каквито и да е действия и след това да даде 

най-малкото отчет какви действия е изпълнила междувременно, защото аз 

точно това го попитах в прав текст. Какво е изпълнила и защо не се е 

случило това прехвърляне? А той ми отговори също така в прав текст, че не 

е бил задължен. В случая кой от двамата е прав?  

 

     Тодор БАЛАБАНОВ 

     Колега Капитанов, в първата си част решението съдържа текста 

„Общински съвет – Варна дава съгласие“, което на практика означава, че 

нямаме императивна разпоредба в самото решение. От там нататък в случай, 

че прецени дали да върне акциите следва да извърши действия по 

подписване на договори и каквито и да било други необходими такива за 

прехвърляне на акциите. Вижте текста на решението.  

Така, други заявки за изказвания, колеги? Колегата Георги Георгиев е 

подал такава. 

 

 Николай КАПИТАНОВ 

Извинявайте, говорих… Вие ли ми изключихте звука или сам се 

изключи? 

            

 Тодор БАЛАБАНОВ 

  Не, не сме ние. Ако искате, заповядайте отново. 

  

  Николай КАПИТАНОВ 

  Да, зададох въпрос а-а-а… това, което Вие ми обяснявате аз го 

разбирам като отказ на Общинския съвет да упълномощава със своите 

пълномощия и да поеме отговорност за тези акции, с което той е прехвърлил 

тази отговорност на кмета, който пък не е предприел никакви действия. Т.е. 

излиза, че Общинският съвет, който е с мандат  2015-2019 г. се отказва от 

тази отговорност и аз правилно ли го разбирам това или отново някъде 

бъркам, защото... /н.р./ 

 

  Тодор БАЛАБАНОВ 

  Не се е отказал от отговорност, а е предоставил права на кмета. 

 



  Николай КАПИТАНОВ 

  И в същото време не е излъчил представител в дружеството, което да 

защитава интересите на Варна. За мен това е отказ от отговорност на 

предишния Общински съвет. 

             

  Тодор БАЛАБАНОВ 

  Това няма нищо общо с прехвърлянето на акциите. 

 

 Николай КАПИТАНОВ 

Добре, следващият ми въпрос нали последно, за да не разводняваме 

излишно - когато взимаме едно такова решение предвид, ние трябва да го 

разглеждаме точка по точка всяка сама за себе си или цялото в едно, защото 

в самото решение, това е Решение 638-2, точка втора е част от него, но тя не 

е самостоятелна. Т.е. Вие се позовавате единствено на точка първа и 

изключвате втора все едно, че тя не съществува в тълкуванието. Аз лично 

това не го считам за редно, защото ако беше така това щяха да бъдат две 

отделни решения. При положение, че е едно, което е в две точки ние 

приемаме, че и двете трябва да бъдат приложени по някакъв начин. И едната 

не е зависима от другата. Така че според мен термина в случая „възлага“ си 

е съвсем директно императивен да се предприемат съответните действия, за 

които очевидно общината четири години и половина не е предприела.  

 

  Тодор БАЛАБАНОВ 

  Така, колега отклоняваме се от темата. Дайте по настоящото 

предложение и проект за решение.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Това след малко …. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

В момента десет минути обсъждаме едно старо решение от преди 

четири години. 

 

  Николай КАПИТАНОВ 

 Ако беше изпълнено това старо решение преди четири години, сега 

нямаше да имаме ново.  

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Факт е, че решението не е изпълнено, по-скоро то е по преценка дали 

да бъде изпълнено или да не бъде. Дайте по новото предложение. 

 

 

 

   



Николай КАПИТАНОВ 

Добре, ще пусна заявка за изказване по новото предложение. 

Благодаря. 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Благодаря. Колега Георги Георгиев, имате думата. 

             

 Георги ГЕОРГИЕВ 

 Благодаря Ви, господин председател. Това предложение и по-скоро в 

частта, било коментирано по-скоро в частта на икономическата му 

обосновка. Тази обосновка би била значима за специалисти от например 

детска ясла „Чучулига“ първа група. Дори студенти по икономика втори или 

трети курс ще преценят ефективно и реално, че икономическата обосновка 

и смисълът на този апорт е изключително неизгоден за Варна, както и за 

гражданите на града. Това е нещо, което не би трябвало да се случи при 

положение, че от документите, които ни изпратихте, като съпътстващи на 

това предложение виждаме, че капитала на дружеството „Пълдин“, което се 

очаква да придобие акциите на Община Варна е някъде около 178 млн. лева. 

Показаната печалба на това дружество за същия период е някъде около 

1 200 000 т.е. един елементарен коефициент за ефективно  използване на 

капитала, т.е. ефективна норма на възвръщаемост ни показва, че това 

дружество, което ние очакваме да управлява капитала акциите на Община 

Варна ефективно и видиш ли да получим  дивидент от тях, има коефициент 

на ефективно управление на капитала някъде от порядъка на 0,6% т.е. 

някъде около половин процент. Ако погледнем справка в Търговския 

регистър виждаме, че хората които управляват дружеството „Пълдин“ са 

трима съдружника, всеки от които е свързан с поне по десетина фирми. 

Мисля, че последният съдружник беше свързан само с две или нещо 

подобно. Т.е. хората, които управляват с грижата на добър крадец 

дружеството „Международен пловдивски панаир“ АД предполагам и го 

водят до загуба от 2 млн. лв. ние разчитаме, че видиш ли, като им 

прехвърлим в другото дружество, което явно е под контрола на може би 

същите субекти акциите на Община Варна те ще ги управляват значително 

по-добре и Варна ще получи някакъв си дивидент. Като погледнем, като 

направим анализ на свързаните лица в дружеството-приемник, което 

очакваме да приеме акциите на Община Варна, виждаме, че това дружество 

с тези активи извлича ефективна печалба, ефективна добавена стойност 

сравнима с тази на едноличен търговец от началото на прехода. Тоест няма 

как да очакваме едно дружество, което ще приеме акциите и Община Варна 

вече ще загуби своя контрол върху тях да донесе ефективна доходност, така 

че изобщо да има смисъл от подобен апорт. Това, както и всички обръщам 

се към всички, които биха подкрепили подобен апорт да имат предвид, че 

както беше загатнато и в становището на Министерството на икономиката - 

тук става въпрос и може би има съмнение за скрита приватизационна сделка, 



което е пряко нарушение и което предполагам, че в момента това гласуване 

ще бъде анализирано, ще бъде изследвано от много различни органи, 

контролни органи на държавата. И хората, които подкрепят това безобразие, 

предполагам, че рано или късно ще се наложи да отговарят, да обясняват и 

да дават своите становища на органи, които например бяха наскоро в 

Община Варна. Това от икономическа гледна точка не е изгодно, защото 

Община Варна губи правото си на контрол върху тези акции. В момента, в 

който ги прехвърли в дружеството-приемник вече няма как да влияе 

ефективно върху тях, т.е. стойност за 16 млн. лв., която по очаквани пазарни 

стойности е реално около 40 млн. лв. ще бъде подарена на знакови фигури 

от задкулисието, от прехода и от всичко останало, което превръща града и 

държавата ни в това да бъде на последно място не само в Европейския съюз, 

а може би в сравнение и с някои африкански държави.  

Та, като погледнем всичко това е важно, хората които в момента си 

мислят или са заставени да гласуват „за“ да преосмислят пак позицията си, 

защото тя няма да бъде окончателна. Това, което в момента те се опитват да 

причинят на гражданите на Варна, а именно да загубят един изключително 

ценен актив - това ще бъде проверявано, изследвано и анализирано. Това не 

бива да се допуска, защото актив от порядъка на такива проценти в 

дружеството „Международен пловдивски панаир“ може да носи 

действително сериозна добавена стойност за Варна и за града, както същият 

актив да носи полза и за гражданите на Пловдив, когато двата града 

започнат да се управляват с грижата на добър стопанин, и когато те заедно 

започнат в симбиоза да си помагат един на друг и заедно могат да направят 

така, че Пловдивският панаир да заработи и да бъде нещо, което е  полезно 

за всеки българин. Искам да обърна внимание, че един олигарх, който 

наскоро беше хванат, беше обект на разследването Магнитски… 

  

   Тодор БАЛАБАНОВ 

  Времето Ви изтича. 

     

   Георги ГЕОРГИЕВ 

   …Видяхме как той… само да довърша последно изречение… 

Видяхме как въпросният олигарх остана без дружествата си и без всичко 

останало. Всичко това може да последва и въпросният олигарх, на който 

искате да подарите между 16 и 40 млн., така че преосмислете колеги 

решението си, като отказахте да премахнете тази точка. Но обръщам се 

персонално към всеки, който си помисля да я подкрепи, пак да си помисли. 

Ние от „Възраждане“ ясно и категорично защитаваме позицията си, че всеки 

актив на Варна трябва да носи добавена стойност за варненци, всеки актив 

на България трябва да носи стойност на всеки българин, не да ги подаряваме 

на … 

 

 



   Тодор БАЛАБАНОВ 

  Изтече времето. 

 

  Георги ГЕОРГИЕВ 

   … олигарси, които трупат милиони и после ние трябва да им се 

молим да не унищожат активно дружество като Пловдивския панаир….. 

/н.р./ 

 

   Тодор БАЛАБАНОВ 

  Изтече времето, колега Георгиев. Благодаря Ви. 

 

   Георги ГЕОРГИЕВ 

   Благодаря. 

 

   Тодор БАЛАБАНОВ 

   Така, само не чух анализа по отношение на ползите, които този 

актив в момента от тези акции се получава обстоен анализ на акциите, които 

би получила Общината евентуално. Колега Ангелова, имате думата. 

 

   Мария АНГЕЛОВА 

   Благодаря Ви, господин Балабанов. Колеги, аз съвсем кратко, искам 

просто да попитам постъпило ли е вчера становище от Министъра на 

икономиката по повод внасяне на тази точка в дневния ред и ако е постъпило 

такова становище бихте ли ни запознали, тъй като за това становище 

научихме от медиите. Благодаря Ви. 

 

   Тодор БАЛАБАНОВ 

    Колега, становището е на имейлите Ви. Вчера Ви е изпратено към 

точката, към материалите по тази точка. На всички имейли на всички колеги 

е изпратено. То е кратко становището в рамките на около една страница, но 

го имате всички на имейлите си. И в момента в системата, в материалите, 

ако отворите и там ще го видите. Колега Капитанов, отново имате думата. 

 

    Мария АНГЕЛОВА 

 О, чакай, не съм довършила, Ники, не съм довършила...  

 Извинявайте. В такъв случай, след като има такова становище 

общината по никакъв начин не го е зачела, тъй като становището е в насока, 

че се подкрепя първоначалното становище от Министъра на икономиката 

изказано на 26.10.2021 г., за да не разводнявам отново подкрепям 

аргументите изказвани на преждеговорящия и подкрепени от становището 

на Министъра на икономиката, че с този апорт всъщност се цели една скрита 

приватизация. Благодаря Ви. 

 

 



 Тодор БАЛАБАНОВ 

   Благодаря Ви и отново подчертавам, че не е налице законова пречка 

за разглеждане на това предложение, което гледаме в момента. Ясно и точно 

становището казва на адвокат-доверениците, че не е налице приватизация 

по смисъла на закона, тъй като в случая не се касае за продажба на акции, а 

се касае за непарична вноска, която и съгласно становището на 

многоуважаемия проф. Герджиков не съставлява продажба по смисъла на 

Търговския закон. Колега Капитанов, заповядайте! 

 

Мария АНГЕЛОВА 

Ники, извинявай, само да довърша, понеже това все пак… Това все 

пак апорта е вид отчуждаване на вещ, така или иначе с транслативен ефект, 

независимо, че е апорт. 

                 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Както и замяната например...  

 

  Мария АНГЕЛОВА 

  Да, както и замяната. 

 

   Тодор БАЛАБАНОВ 

   Но те не са визирани в закона, а е визирано изрично продажба. Не е 

предходната редакция на закона, която визира прехвърляне.  Това го имате 

всичко написано в становището, което е изпратено. Вижте стария и новия 

текст на закона, който в стар текст цитира „прехвърляне на акции и дялове“. 

Новият текст е „прехвърляне чрез продажба на акции и дялове“.  

 

    Мария АНГЕЛОВА 

    Но то пак е вид отчуждаване. 

                   

    Тодор БАЛАБАНОВ 

    Ама, ако законодателят беше имал предвид отчуждаване щеше да 

напише прехвърляне собствеността върху акции и дялове, а не прехвърляне 

чрез продажба или само прехвърляне, както е било в стария текст. 

 

    Мария АНГЕЛОВА 

 Да, то е специфично вещно-прехвърлителен ефект. 

 

     Тодор БАЛАБАНОВ 

     Ама вещно-прехвърлителният ефект не настъпва само при 

продажба, а законодателят е записал продажба.  

        

 

 



      Мария АНГЕЛОВА 

      Много стеснително… нормата е… 

 

      Тодор БАЛАБАНОВ 

       Не мисля, че е стеснително. Така е предвидил законодателят. 

Вижте стария текст, който бил значително по-широк, за да предвиди това 

законодателят значи нещо е имал предвид, а не е сложил например 

продажба, замяна, непарична вноска, каквато и да е било друга сделка. А е 

записал изрично продажба. Така, но тук говорим за законосъобразност, 

колеги. Дайте по същество. Колега Капитанов, имате думата. 

 

   Николай КАПИТАНОВ 

     Така, здравейте отново. Искам да обърна внимание на всички, че 

тези акции са собственост на Община Варна по стечение на обстоятелствата, 

свързано с идеята за откупуване на така наречената „дупка“, за която ние 

платихме 43 млн., от които поне 35 за въздуха над нея. Но всъщност целево 

тези акции не бяха използвани за тази цел, т.е. те бяха прехвърлени от 

държавата с една конкретна цел, която не беше изпълнена. Логично е при 

това положение ние просто да… след като те нямат формално друго 

основание, ние не сме направили нищо, за да ги придобием, а са ни били 

дадени целево без да бъде изпълнена тази цел. Съвсем логичното е след това 

те да бъдат върнати каквото и е било решението на Общинския съвет, което 

по моето мнение е императивно, но това допълнително ще го анализираме с 

юристи. Така или иначе, искам да обърна внимание на това, че имаме вече 

две писма, и то мога да кажа, че „остри писма“ от Министерството на 

икономиката, които влизат в противоречие с мнението, което беше изказано 

тук от страна на нашите представители на ръководството на Общинския 

съвет. Също така имаме писмо, което е входящо от кмета на Пловдив, с 

което той също е в дух такъв, че прехвърлянето на тези акции всъщност ще 

навреди на град Пловдив.  

В случая аз искам да обърна внимание, обаче за град Варна, защото за 

нас той е по-важният. Ако ние ги прехвърлим акциите по този начин ние ще 

стигнем до ситуация, при която един човек ще има абсолютен контрол, 

около 80% от акциите върху едно дружество, върху което всъщност ние 

няма да имаме абсолютно никаква възможност да влияем на неговите 

решения. И ще стигнем до такова положение да бъдем наблюдатели отблизо 

на нещо, което се случва, но ние не можем да го променим по никакъв начин. 

За да ви дам сравнение, тогава Община Варна ще бъде в ролята на 

общинската група на миноритарните общински групи, да кажем както сме 

ние в „Демократична България“. Тя единствено ще може да говори, но не и 

да действа нали ефективно за съжаление. Просто така ще бъде ситуирана 

ситуацията. Това, което в момента Вие правите с групите в Общинския 

съвет, тогава някой друг ще го прави на Община Варна. Така че това по 

същество за мен е скрита приватизация. Този човек ще има абсолютен 



контрол върху цялата собственост, а ние формално ще имаме там едни 

акции в нещо, което обаче няма да може да взимаме решение какво да 

правим с тях.  

Нещо друго - искам да обърна въпрос по въпроса за икономическия 

анализ. Трябва да… ако се върнете в оригиналните документи, които бяха 

внесени от мотивацията въобще за изпълнение на тази процедура те си бяха 

копи пейст от това, което беше подадено от екипа на господин Гергов. Тоест 

Община Варна не е направила нищо, не е дала допълнително нищо от себе 

си, за да направи някакъв анализ дали това е икономически изгодно и дали 

има смисъл да бъде изпълнено като процедура. Ние всъщност повтаряме. В 

момента един град, който е над 300 000 души в момента изпълнява ролята 

на един човек на другия край на България, което за мен е абсурдно, но във 

всички случаи възниква въпроса как може дружеството с капитал 170 – 180 

млн. да има такива мижави приходи, такива мижави печалби. Трябва да 

знаете, че едно дружество с 500 лева може да прави изключително …с 500 

лева капитал може да прави изключително големи обороти и да постига 

голяма ефективност. Друго пък с огромни капитали да няма абсолютно 

никаква ефективност. За нас кое е важно - просто да имаме някъде някаква 

собственост или от тази собственост да влизат някакви приходи. Понеже 

този анализ не е правен аз считам, че въобще не е редно в момента дори да 

пристъпваме към точката за гласуване просто, защото ние нямаме 

обективно нито един от документите, който ни е подаден от общината не е 

подготвен по начин, който да показва, че въобще някой дори се е замислил 

да направи нещо по въпроса да анализира ситуацията дали има смисъл да 

бъде изпълнена по този начин или не. Нещо повече, ние влизаме в едно 

остро противоречие с държавата. Отсега мога да Ви кажа, че аз съм 

абсолютно сигурен, че ще има и обжалвания. Това означава, че ние вероятно 

ще влезем в съдебни дела - нещо което в момента е безсмислено. По-добрият 

вариант начина, по който може да го изпълним е да направим по-сериозен 

анализ да седнем да изговорим тези неща включително със 

заинтересованите страни, ако трябва да поканим представители на Община 

Пловдив, както разбира се на „Пълдин Туринвест“, както разбира се и на 

Министерството на икономиката и тези неща трябва да се решат преди да 

стигнем фазата за гласуване. В момента сме поставени в ситуация, в която 

ние всъщност избор няма да имаме. И резултатът от това нещо ще бъде 

негативен във всички случаи за нашия град. 

 Така че аз имам молба към всички, които ще гласуват днес нека да си 

представят, че в момента с това гласуване хвърлят Варна, включително 

Общинския съвет на Варна в една много неприятна ситуация, в която ние 

ще трябва да се оправдаваме пред много хора за нещо, което абсолютно   

нелогично да го гласуваме по този начин, както ние предложихме. 

Благодаря. 

 

 



     Тодор БАЛАБАНОВ 

    Благодаря, колега Капитанов. Само ще си позволя тук да кажа нещо, 

което би трябвало да сте го прочел в документите. Правят се едни внушения, 

че едва ли не придобиваме едни акции, от които няма да се печели нищо, 

като същевременно се пропуска факта, че от тези акции до настоящия 

момент, които притежава Община Варна от Международния панаир, също 

не е получавала абсолютно нищо като под формата на дивидент. От 

изказванията Ви излиза, че едва ли не от едно печелившо дружество ние ще 

придобием активи от друго такова губещо, или както се изразихте с 

„мижава“ печалба.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Не съм казал такова нещо… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

… Не споменавате нищо за печалбите на Пловдивския панаир. Има си 

инвестиции…  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Господин Балабанов…. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

….нека да бъдем коректни, като се изказваме не само в една….   

 

 Николай КАПИТАНОВ 

   Добре, мога ли да….. 

 

  Тодор БАЛАБАНОВ 

    ….Това нещо беше обсъдено като въпрос на комисията по 

собственост… 

 

  Николай КАПИТАНОВ 

    Надявам се, че сте изслушате цялото ми изказване…….. 

 

    Тодор БАЛАБАНОВ 

    … /н.р/ … подобни становища. 

 

 Николай КАПИТАНОВ 

    Мога ли да отговоря? 

 

   Тодор БАЛАБАНОВ 

     Да заповядайте. 

 

 



     Николай КАПИТАНОВ 

   Надявам се, че сте изслушали цялото ми изказване. Аз никъде не 

съм говорил за предприятия на загуба. Просто говорих за това, че големият 

капитал на едно предприятие не предполага задължително голяма печалба 

и големи дивиденти. Но аз предложих накрая изрично да бъде направен 

съответния икономически анализ, който към момента ние нямаме. Ние към 

момента имаме едно копирано становище на внесения от предлагащия 

решението „Пълдин Туринвест“ там един документ, който едно към едно е 

копиран от страна на общинската администрация и ни го предлагат като 

документ на общинска администрация. Ние нямаме наш авторски обективен 

независим анализ дали това е смислено да се изпълни като начинание и дали 

ще имаме някаква полза от него въобще. Аз не говоря в момента за печалби 

и за загуби. Никъде не съм коментирал, че имаме предприятие на загуба. А 

има предприятия между другото, които дори на загуба си заслужава да се 

поддържат, просто защото имат потенциал, който наистина може да се 

развие, но в случая това не го коментирам аз, защото трябва да го 

коментират специалистите. А ние не сме направили така, че специалисти да 

го коментират и това в момента е нашият проблем. Ние взимаме едно 

решение, което трябва да е базирано на експертна оценка, а ние го взимаме 

на политическа оценка. И в момента една голяма група хора ще гласуват 

просто, защото групата трябва да гласува заедно. Но всъщност това няма да 

помогне на ….. 

 

  Тодор БАЛАБАНОВ 

    Има експертна оценка, която е извършена от икономисти, експерти, 

назначени от Търговския регистър.  

 Николай КАПИТАНОВ 

    Това, което получихме беше преписано от внесеното предложение 

от „Пълдин Туринвест“. Ако някой има… 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Има вътре оценка, има я в материалите тази оценката. 

    Николай КАПИТАНОВ 

    От името на Кмета ни беше предаден документ, който буквално 

копираше внесеното предложение на „Пълдин Туринвест“. Съжалявам. 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

    Оценката я има в материалите и може да се запознаете с нея от три 

вещи лица, назначени от Търговския регистър от преди вече може би два… 

не съм сигурен за периода, в който е направена - месец или два месеца, не 

мога да твърдя към становището на администрацията.  

 Така, следващото изказване - колегата Боев. Заповядайте! 

 



    Христо БОЕВ 

    Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, вече много 

неща се изказаха по темата и започваме да се преповтаряме, но все пак аз се 

запознах със становището - юридическото на нашия адвокат-довереник. Не 

приемам юридическите аргументи, повече съм склонен да се съглася с 

преждеговорящата колега Мария Дойчева. Също намирам, че по-скоро, това 

което ще направим представлява един акт на скрита приватизация, една 

теза, която застъпиха и редица представители на държавната власт - 

цитирам служебния икономически министър, служебния премиер. Отделно 

от това, освен юридическите аргументи може да добавим и други, чисто  

политически. Струва ми се, че тук безспорно сме пред една сделка, която 

обслужва частния интерес за сметка на държавния и това трябва да го имаме 

предвид, когато се произнасяме. За това и аз, както и колегите ми от групата 

на Социалистическата партия ще гласуваме „против“. Благодаря Ви! 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Благодаря. Колегата Чутурков, имате думата. 

    Димитър ЧУТУРКОВ 

    Уважаеми колеги, аз предлагам да излезем извън дебрите на 

юридическите казуси и да погледнем нещата от националния интерес, което 

стои най-високо в йерархията на интересите. От тази гледна точка, тази 

промяна в собствеността ще създаде несигурност за съществуването на 

Международния панаир Пловдив. И ние трябва да знаем, че не винаги ще 

има пандемия и че ще дойде време, когато действително Пловдивският 

панаир ще възвърне своя блясък. Така че трябва да разсъждаваме от интерес 

на държавния интерес, от интереса ни като българи това да съхраним 

Пловдивския панаир, като витрина на България. Благодаря Ви.  

  

 Тодор БАЛАБАНОВ 

    Благодаря Ви. Следващата заявка за изказване - колега Георгиев, 

Вие вече направихте изказване по темата, така че няма как да Ви дам думата.  

  Георги ГЕОРГИЕВ 

   Реплика, реплика. Исках да избера реплика… 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

   А към кого? 

 

 Георги ГЕОРГИЕВ 

 Ами към кого, към колегата Николай Капитанов. 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Не сте съгласен с изказването ли? 



 Георги ГЕОРГИЕВ 

 Искам ..да, да трябва да коментирам нещо, което той изрази. 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Имате реплика. 

 Георги ГЕОРГИЕВ 

  Благодаря Ви, господин председател. Важно е. Колегата Капитанов 

коментира икономическата обосновка и в тази връзка аз искам да кажа 

следното: при настоящия коефициент на ефективност на капитала, който 

ние изведохме на база на данните, които Вие ни изпратихте, ако го 

представим малко по-образно - това е като да дадете 1 000 лева на някой да 

ги подарите и да очаквате, че той ще Ви плаща на година около 6,80. Това е 

при сегашните данни, които ни бяха представени. 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 За панаира ли говорим в момента? 

 

 Георги ГЕОРГИЕВ 

       Не, не. Говорим за „Пълдин“. 

 

       Тодор БАЛАБАНОВ 

   А при Панаира каква е цифричката? 

 

 Георги ГЕОРГИЕВ 

 При панаира цифричката е отрицателна, но разликата в този ….. 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 А! 

 

 Георги ГЕОРГИЕВ 

 … но разликата в този случай, че ние владеем……  

 

         Тодор БАЛАБАНОВ 

   … А! Вие казахте, че …. 

 Георги ГЕОРГИЕВ 

 Не, не, не. 

 

        Тодор БАЛАБАНОВ 

  …. че трябва да додаваме още на тези 1 000 лв., ще трябва да 

додаваме отгоре. Друго казахте. 

 



    Георги ГЕОРГИЕВ 

        Господин председател, изчакайте, ако обичате. При панаира в 

случая ние владеем тези акции. Може би след година-две-три тези акции ще 

струват 40 млн. и този интерес на града, трябва да бъде запазен. Прехвърлим 

ли ги в новото дружество-приемник там ние не владеем нищо, контрола… 

От там нататък решенията какво ще се случва с тези акции преминават в 

ръцете на едни други хора, които знаем как обичат да обезкървяват 

дружества, как обичат да ги превръщат от дружества икони в дружества 

дупки, например.  

Та, в тази връзка е важно да обърнем внимание, че настоящото 

дружество „Пълдин“ както днес има 0,67%, т.е. под …около половин 

процент ефективност на капитала си, така утре може да е и на загуба. Тоест 

ние в момента прехвърляме акциите от едно дружество на загуба, където 

обаче ги контролираме в друго дружество, което утре пак може да бъде на 

загуба, просто защото акционерите са свързани лица с над 30 фирми и днес 

са решили да има половин процент ефективност. Утре може да решат да 

имат 0,1% загуба, или два лева, или нещо подобно. Това от икономическа 

гледна точка показва, че решението не е ефективно и трябва да бъде 

променено. Не трябва да се случи това. Ако трябва в настоящия момент е 

по-добрият вариант акциите да останат в дружеството „Пловдивски панаир“ 

АД, но под контрола на Общинския съвет. Тоест под контрола на Варна, за 

да се работи в посока с Община Пловдив, това дружество да бъде оздравено, 

развито и в един момент действително и двата града да получат много по-

добра ефективност от него. Подарим ли ги на дружеството „Пълдин“ 

приключва всичко, което може, всички възможности на нас като граждани 

и като общински съветници да се разпореждаме с един изключително ценен 

и знаков актив и от там нататък ще останем единствено на благоволението 

на въпросната група да кажем олигарси или по друг начин, както ги 

определим  или пък на чужди държави, които да изпратят поредния вариант 

Магнитски, та да се стигне отново до там, че поредните олигарси да бъдат 

декоронясани. Това е, което имам предвид от всички, които мислят да го 

гласуват. 

    

 Тодор БАЛАБАНОВ 

       Изтече времето. Само да Ви кажа: първо, Община Пловдив 

доколкото ми е известно, както сте правили справка в Търговския регистър, 

така и аз се потрудих и видях, че не е акционер в Международния панаир, 

тъй че няма как да работим съвместно по темата, като акционери. Второ, ние 

контрол към настоящия момент…….  

 

  Георги ГЕОРГИЕВ 

      Можем да работим към настоящия момент като партньорски 

общини…. 



      Тодор БАЛАБАНОВ 

 … няма как да упражняваме контрол, тъй като не притежаваме 

мажоритарен пакет от акции за разлика от друг акционер, който притежава 

над 50%  и взема решение по отношение на печалбата в това число. Няма 

как да обяснявате, че с 20% някой ще контролира печалбата на едно 

дружество за сметка на друг акционер с над 50%.  

   Георги ГЕОРГИЕВ 

  По-добрият вариант е…../н.р./ 

     

   Тодор БАЛАБАНОВ 

  Подкрепям напълно анализа, който направихте, че за 1 000 лв. ще 

получаваме 6,80 лв., а като участници в другото дружество за 1 000 лв. ще 

получите, трябва да додаваме средства. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Ама, господин Председател Вие избирате само частта на анализа. Ще 

получаваме, ако ни разрешат. 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Къчев, имате думата. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Уважаеми колеги, сами усещате, че изпадате в едни правни казуси, 

тука се наприказваха едни юридически термини и накрая пак… То е ясно, 

че трябва да се гласува „против“. Защо продължаваме да коментираме нещо 

и сега излишно е да го казвам в началото пак нали започнах с тази 

декларация, която от групата на БСП, нали изразихме отношение. Излишно 

е да се казва пак, да се преповтарят същите думи. Всички сте наясно с това, 

че едно дружество частно ще приеме повече от 80 % и ще бъде мажоритарен 

собственик и ще прави каквото си искат. Така че очакваме подкрепата на 

всички общински съветници да гласуват по съвест, да мислят 

държавнически, да мислят за обществото ни и да спрем с тези препирни и 

да се разправяме за нещо, което е от ясно по–ясно, че трябва да гласуваме 

„против“. Това е моето мнение. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на колегата Къчев. Колегата Бояджийски иска думата. 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Здравейте, чуваме ли се?  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, чувате се. Да. 

 



Емил БОЯДЖИЙСКИ 

А-а-а, така. Искам да припомня на уважаемите колеги и особено на 

колегите от ГЕРБ, че на 4 май 1626 година индианците от племето мюмити 

са продали остров Манхатън за 24 долара. Това се е случило на 4 май 1626 

година. 2021 година нас ни принуждават, принуждават Общинския съвет на 

Варна, да направи същото нещо с акциите на Пловдивския панаир. Аз не се 

чувствам индианец, не искам и не смятам, че и моите колеги са индианци. 

Не гледам на колегите от ГЕРБ, като пълни индианци, смятам, че някои от 

тях са дошли в този общински съвет… били и не са роби на господин 

Борисов, не са пионки на господин Портних, не са слуги на господин 

Балабанов и ще проявят достойнство, ще запазим достойнството на 

Общинския съвет във Варна, на града и на демокрацията, като цяло и ще 

гласуваме против това решение. Няма да допуснем да подаряваме акции на 

стойност 50, 100 или 200 млн. лева на някакъв човек, когото не познаваме и 

му нямаме доверие… Не мога да вземам на сериозно това предложение.  

Искам още нещо да добавя, видя се края на ГЕРБ. След няколко 

месеца никой няма да се грижи, нито за Портних, нито за Балабанов. Ще ги 

оставим на произвола на съдбата. Лека-полека, през следващия месец, със 

смяна на правителството, ще започнат проверки, които….  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колегата Бояджийски, мерете си приказките, какво ще започне….. 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

… за кое - за края на ГЕРБ ли? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Няма как Вие да го твърдите……и т.н. Има си органи… 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Аз имам правото да го твърдя с доверието на хората, които са ме 

изпратили и… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Не ми харесва тона Ви….  

 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Ама то оставаше и да харесва и тона ми. Разбира се, че не ви харесва 

тона ми….  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Мерете си приказките, предупреждавам ви за втори път.  

 



Емил БОЯДЖИЙСКИ 

За кое? Заплашвате ли ме? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Не ви заплашвам. Предупреждавам ви да спазвате Правилника. 

Каквото ми е правото по самия Правилник. Не съм Ви заплашвал. За разлика 

от някои реплики Ваши, които звучаха не точно като заплаха, ама като 

обида.  

Така, следващата заявка за изказване - Мартин Златев, имате думата. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Господин председател, … чуваме ли се добре?  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Господин Златев, имате думата. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Първо искам да изкажа своето съжаление, че липсва ни господин 

Балачев, определено ни липсва, защото поне той отнемаше вашата, в 

момента имам чувството, че Вие сте един-единствен от целият ГЕРБ. 

Наистина е странно, как няма поне един човек от вашите, който да излезе и 

да изкаже едно мнение…….   

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ама има заявки, колега Златев, ако има Ви прередя, ще кажете защо 

Ви пререждам.  

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

…. Тя Марица Гърдева ще излезе – тя знам че… /н.р/, но вие 

защитавате отново … 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Нищо не защитавам, обяснявам ….. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

…..Вие защитавате едни юридически казуси в сесия без да е минало, 

тези юридически казуси да са разгледани в ресорната комисия, която така 

или иначе е избрана, има състав. Ние, аз няма да вляза в такива казуси. Само 

ще заявя, че ние като общински съветници нямаме моралното право, 

изказаха се много думи за това, че за продажбата на Манхатън, ние нямаме 

моралното право да се разпореждаме с тези акции, като общински 

съветници, при положение, че държавата е дала за „дупката“ на Варна 43 

млн. преди време. Така че въобще с тези акции ние нищо не трябва да 

правим, а да ги прехвърлим на икономическото министерство и да се 



отървем от този жесток казус пред варненци. Иначе всичко останало, за мен 

е  много правилно го каза предния, който говори преди мен колегата - за 

това, че вие в последния момент се опитвате в края на вашата власт да 

продадете всичко, каквото може да се продаде. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Реплика на Марица Гърдева. След това реплика на 

Николай Капитанов. Марица Гърдева, имате думата. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

………. /н.р./ 

 

Николай ЕВТИМОВ  

Нищо не се чува, г-н председател, нищо. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Госпожо Гърдева, имате проблем с устройството. Прекъсвате. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ  

Сега вече е добре. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

…………/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Оправете си звука, след малко ще ви дам думата. Николай Капитанов 

- реплика към Огнян Къчев. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

При цялото ми уважение към господин Къчев, искам да обърна 

внимание, че тази тема е важна не само за Варна, но и за Пловдив. Някой да 

си изключи звука, моля. Да, мен ме изключиха. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Заповядайте, да. 

 

 Николай КАПИТАНОВ 

 Да. В момента, мога да ви кажа, че точно в този момент тази сесия се 

следи много сериозно, включително от нашите колеги от Пловдив, 

подозирам, че и от техния Кмет, онлайн. Темата определено надхвърля 

нашия град и в тази връзка искам да оспоря твърдението на господин Къчев, 

че трябва да приключим с обсъжданията, просто защото всички заслужават, 

както варненци, така и пловдивчани, така и хората, които имат въобще 

отношение към публичните процеси и връзката с публични средства, 



разпределянето в страната. Те трябва да знаят, как точно се случват тези 

процеси, така че няма да се съглася с колегата. Ние трябва да продължим и 

да изчистим дебатите. Аз дори продължавам да твърдя, че ние трябва да 

изпълним поредица от други процедури преди да достигне до този етап. 

Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Господин Капитанов, аз давам думата на всички, които са подали 

заявка, не съм прекратил дебатите. 

 

Николай КАПИТАНОВ  

Не, не, той всъщност изказа твърдение, че ние не трябва да говорим, а 

просто трябва да гласуваме. Нали то е ясно, че ще гласуваме…..     

 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Давам. Давам думата на всички, които са направили заявка. 

 

Николай КАПИТАНОВ  

Абсолютно. Аз това не го оспорвам в момента. Не е към Вас 

забележката. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Продължаваме, аз ще дам думата на всички, няма проблем. 

 

Николай КАПИТАНОВ  

Добре. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така, следваща заявка. Марица Гърдева, дали оправи звука?  

 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Чувате ли ме, колеги? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, сега се чувате прекрасно. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Благодаря. Искам да кажа, че ние нито сме индианци, нито не можем 

да мислим икономически и предложението да бъдат върнати акциите на 

държавата, колеги, като виждаме какво се случва с този служебен кабинет, 

който докара хората до просешка тояга - да не получаваме дивиденти от тях 



макар и на този етап малко, а в последствие повече - е една много интересна 

мисъл, която е хрумнала на колегите, вкарвайки ни във филми.  

Извинявайте, но всеки един от нас може да мисли самостоятелно, а 

колкото до заличаването ни, изчегъртването ни и всичко останало, бъдете 

така любезни да си погледнете резултатите от последните избори и да 

видите каква подкрепа имаше партия ГЕРБ и колко падна вашата подкрепа. 

Така че нека да запазим добрия тон в този общински съвет и да работим 

конструктивно.  

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Нека да бъде по същество, ако може. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Ами по същество не бе направено ……/н.р./  от колегата 

Гърдева. Така, колега Иванов, Станислав Иванов. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря господин председател, дали се чуваме? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Чувате се. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря, колеги, аз не се чувствам нито пионка, нито индианец, 

каквито квалификации чухме тук от преждеговорящите. Не мога да им 

запомня имената най–вероятно, понеже, защото са нови колегите. Искам 

така да разбера, дали аз чета правилно предложението или колегите, които 

се изказаха преди нас не са го разбрали. Значи, никъде не става въпрос за 

подаряване, за скрита приватизация и за всякакви други квалификации, 

които колегите казват. Става въпрос ние не предаваме контрола на дяловете 

на някой друг, ние го апортираме и оставаме собственици. Кое не можаха да 

разберат колегите от БСП, от ДСБ от „Разграждане“, а - извинявам се лапсус 

не разграждане, другите партии, кое не можаха да разберат? Ние запазваме 

контрол върху тези дялове, които апортираме в друго дружество, понеже 

досега не са ни носили печалба и това е целта. Просто не мога да разбера, 

защо са нужни тези заблуждения, в които се мъчат да ни вкарат останалите 

колеги. За мен това е заблуждение и сугестиране.  

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Господин председател, реплика.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Първо имаше реплика от колегата Къчев към колегата Капитанов. 

 



Огнян КЪЧЕВ 

Имам ли думата, господин председател?  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата, да.  

 

Огнян КЪЧЕВ 

Благодаря. Аз се извинявам, ако нещо не е разбрал господин 

Капитанов, моите уважения към него. Не съм казал, че желая процедурно 

прекратяване на дебатите по точка три, а да се спре с тези използвания казах 

на юридическите термини. Защото тук го обърнахме, не сме съдебна зала и 

не е начина, по който трябва да се коментира, според мен. Тук казусът е 

правен и трябваше още преди това както ние настоявахме в нашата 

декларация, този казус да се изчисти в комисиите от юристи, а не в два без 

десет вчера да ми праща адвокат-довереникът, нали разяснителни писма, 

какво било апорта, ама че не било продажба… Ама то не е продажба, ама 

едни 16 млн. ще се завъртят. Въобще тези казуси… и тук става една 

говорилня. Това исках да кажа, да се спре с говорилнята и ако някой има по 

същество нещо да каже, да го каже, а не да продължаваме да си развиваме, 

кой по–юридически правно защитава някаква теза или не защитава някаква 

теза и така нататък. Затова казах, че искам да се спре по този начин да се 

говори, а не…. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз така възприех Вашето изказване, колега Къчев.   

 

Огнян КЪЧЕВ 

Именно. Аз не съм казал да се прекратява, напротив всеки има право 

да се изкаже и да продължи дебата…. 

 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Разбрах, разбрах. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

….но да се спре с тези терминологии, защото ставаме смешни в очите 

на хората … Тук не се намираме в учебно заведение да разясняваме, кое как 

…     

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Не считам, че използването на термини е смешно, напротив. Така, по 

същество разбрах, че не сте искали това да кажете, тъй че давам думата на 

колегата Губатов за изказване. 

 



Георги ГЕОРГИЕВ 

Господин председател, имах реплика към предходния колега от ГЕРБ, 

как се казваше, че му забравих името.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ще дам думата. Няма как реплика да имате, като той не Ви е засегнал.  

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Как да не ни засегна. Естествено аз имам реплика към него по 

същество. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ  - от залата:  

… той каза „предждеговорищите…“ /н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Губатов, дали се чуваме? 

 

Юлиян ГУБАТОВ 

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ние от 

„Възраждане“ няма да подкрепим предложението на кмета за апортиране на 

тези 16 млн. акции….. /н.р./ на търговския регистър … /н.р./ навярно не 

толкова независими… Трябва да се направи оценка от независим външен 

оценител, който да посочи…. инвестиционен посредник /н.р./ Точката 

трябва да отпадне докато не получим оценка от международен оценител или 

инвестиционен посредник. Това е, което исках да кажа. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на колегата Губатов. Дуплика на колегата Капитанов. 

 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Към колегата Къчев накратко. Явно аз съм останал с грешно 

впечатление за общото спиране на дискусиите. Съгласен съм, че тези правни 

терминологии не би трябвало да са тема на разговор в днешното заседание. 

Даже си мисля дали не трябва това решение на общински съвет от 2 май 

2017 да го подложим на тълкуване в „Правна комисия“, защото очевидно 

има противоречиви мнения. Терминът „възлагане“ според юристи, с които 

съм говорил е императивен, а при вас излиза нещо различно, така че просто 

искам да се съглася с господин Къчев затова.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Реплика от Мартин Златев към Станислав Иванов. 

 

 



Мартин ЗЛАТЕВ 

Чуваме ли се?  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Господин Иванов, Вие казвате, че това не било скрита приватизация. 

Да, така е по законите това, което чувам чисто юридически. Но ние реално 

погледнато, правилно каза господин другарят Чутурков, че ……. /н.р./ 

 

Николай ЕВТИМОВ – от записа: 

Ох, нищо не се чува, господин Балабанов. Моля ви се.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ами аз ви чувам, не знам Вие. 

 

Светлан ЗЛАТЕВ 

Съжалявам, господинн Балабанов, и аз нищо не чувам. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Само колегата Златев нещо е натиснал…… 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Чувате ли ме? Чувате ли ме? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Сега се чувате. Нещо е натиснал… да. 

 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Чувате ли ме? Да, добре. Към колегата Иванов. За мен това е скритата 

приватизация, поради следния факт, че реално погледнато оставаме 

Пловдивския панаир само един човек да има, достатъчно такъв дял, с който, 

той може да си прави каквото иска. Скоро пандемията ще приключи, 

господин Чутурков правилно каза, че тя няма да е вечна и ние така казваме. 

Защото докторите, специално специалистите говорят за една година още. 

Да, след това какво ще правим? Казвате, че ние губим пари. Това е така. 

Всички губим в момента пари, финансовите средства за поддръжката – да, 

не са малки, но тук има участие и община Пловдив, има си наше участие, 

участието на „Пълдин“. Затова моето предложение е въобще да не се 

занимаваме с тези акции. С тези акции не трябва да се занимаваме, да 

оставим Пловдивския панаир като наша собственост. Там където може да 

имаме наш глас в нещо хубаво и след време, когато премине тази пандемия 



наистина да го възродим напълно - отново ще повторя. Така че, господин 

Иванов, за мен това си е чиста скрита приватизация, както и да го пише в 

законите. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така, дуплика на Георги Георгиев към Мартин Златев. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Да. Искам да допълня, господин Златев, че ние не приемаме оценката 

на вещите лица. Тези вещи лица, които са от Търговски регистър няма как 

да бъдат достатъчно признати, достатъчно ефективни. Задължително е при 

сделка от този ранг да бъде изискана оценка от независим международен 

инвестиционен посредник, който да даде реална оценка, която най-вероятно 

няма да бъде изгодна за целите на настоящия апорт. Това трябва да се 

направи. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Георгиев, само да Ви кажа много добре звучат, нали думички, 

като „международно признат оценител“ и тъй нататък… само юридически 

да Ви кажа, как стоят нещата. Има Закон за търговския регистър, има 

наредби, подзаконови нормативни актове към него. Съгласно тези 

разпоредби на тези нормативни актове, експерти от търговския регистър 

изготвят оценките и точка. Няма юридическа възможност това да се прави 

от международно признати експерти. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Господин председател, ако община Варна иска да бъде добър 

стопанин и да защити интереса на варненци това трябва да го направи. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

И да иска, и да не иска, законът е такъв. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Господинн председател, ако оценка на независим оценител-

инвестиционен посредник покаже, че номиналната стойност на тези акции 

е не 1 лв. и те не струват 16 млн., а 40 млн. - тогава какво изобщо говорим, 

какъв е предмета на разговора? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 … номиналната стойност на акциите не се преценява от експерти 

…… и от …. /н.р./ 

 

 Георги ГЕОРГИЕВ 

Говорим за пазарни стойност, да, точно така. Точно така.  



 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Говорите за номиналната. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ  

В момента не говорим за номиналната, говорим за реалната пазарна 

стойност. Ние, ако прехвърлим акции, които имат реална пазарна стойност 

30 или 40 млн. по номинална стойност 16 млн. - това си е чиста загуба на 

интерес за Варна и за варненци.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Оценката, оценката е пазарна, не номинална. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Господин председател, това трябва да се направи, искаме независима 

оценка на дяловете на община Варна в Пловдивски панаир. Тогава ще се 

окаже, че няма смисъл от настоящия апорт, може да изтърпим още година-

две тази така наречена „пандемия“ да премине и дружеството да бъде 

оздравено в интерес на всички съдружници, които са в него. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря ви. Последната реплика, която е тук, Николай Капитанов 

към Станислав Иванов. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Здравейте отново. Първо, искам да обърна внимание на това, че в 

момента с акта  на прехвърляне на акциите община Варна вече няма да има 

собственост върху Пловдивския панаир пряко, тя става съсобственик с 

някакви незначителни проценти в дружеството „Пълдин Туринвест“. От там 

нататък няма абсолютно никакъв проблем на мажоритарния собственик с 

квалифицирано мнозинство да изведе всеки един имот от състава на 

дружеството, тоест буквално за месеци, след това може да се окаже, че 

Пловдивският панаир вече е станало на плацдарм за строеж на някакво 

много приятно градче в центъра на Пловдив. Това по принцип може би нас 

пряко варненци не ни засяга, но всъщност много сериозно ще се отрази на 

имиджа на Варна, като пряко касаещ негативно развитие на друг регион в 

страната и то в условия, в които определено ние не сме го заслужили това 

право по някакъв начин да разполагаме с него, това вече го говорихме. Така 

че в случая факта за скрита приватизация си стои. Ние предаваме контрола 

върху тези средства на едно лице, което на всичкото отгоре във всеки един 

момент може да поиска да увеличи капитала на дружеството, а ние да решим 

със същото мнозинство, разбира се, да не се включваме в това увеличение 

на капитала и да ставаме все по-незначителни и по-незначителни. И тогава 

следващият въпрос, който възниква е има ли смисъл ние да сме 



съсобственици, да имаме дялове точно в това дружество, а не кое да е друго 

в страната, защото ние тези средства примерно може да ги използваме, ако 

ги продадем на пазарен принцип, може да ги използваме на теория за 

дружество, което има смисъл да се развива в нашия град. Да кажем нещо 

към „ВиК“ сега се замислям или която и да е друга посока. Въобще има ли 

логика да изпълняваме тази процедура?  

И последно обръщам внимание на един коментар, който излезе, мисля 

че го прочетох в изданието на „Дневник“, в който пишеше, че акциите на 

Международния пловдивски панаир са оценени от Агенция за 

следприватизационен контрол - това още през 2015-та - по начин, който ако 

го обърнем в акциите, които община Варна разполага в него най-вероятно в 

момента пазарната оценка или поне спрямо тази, която Агенция 

следприватизационен контрол е изпълнила ще отиде някъде от порядъка на 

40 млн. лв., а ние апортираме 16 млн. Тоест тук има огромни разлики отново 

щета за варненци, отново нещо, което е, извинявайте, не е редно по този 

начин да се случва. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Дуплика на Станислав Иванов. Заповядайте.  

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря, господин председател. Господин Капитанов, вече звучите 

много по-диаологично в това изказване. Да, съгласен съм донякъде с Вас, 

наистина ние, както и вие казахте не предаваме контрола, ние ги апортираме 

в друго дружество, в което ще имаме по-малък дял. Но, за да го загубим 

трябва отново да се съберем и да гласуваме, това което се иска увеличение 

на капитала тогава ние не трябва да го заплатим или по някакъв начин да се 

откажем. Между другото, точно така е станало и въпросното „Пловдивски 

панаир“ дружество точно така община Варна е загубила част от дяловете си, 

като наш представител не се е явил, но това е преди повече от 15 години, 

така че се надявам да няма толкова безотговорни управници Варна, че да си 

загубим дяловете. За момента виждате, че всичко е публично и всичко е през 

дискусии и всичко става пред очите на нашите съграждани. Оценките са си 

оценки, те са независими. Между другото, преждеговорящият не знам каква 

международна оценка иска, но в крайна сметка ние всички трябва да се 

съобразяваме с нашето законодателство. Бием се в гърдите, че сме големи 

националисти, а пък изведнъж много удобно започваме да искаме някакви 

международни оценки, нали когато не е в наша изгода,  но това е друга тема. 

Господин Капитанов, благодаря Ви, че поне част от нещата, които казахте 

наистина са верни и ние трябва наистина да сме много безотговорни, за да 

си загубим дяловете. Тоест да има още едно такова подобно решение, ако 

смятате, че е неизгодно. Благодаря. 

 

 



Николай КАПИТАНОВ 

Тоест, Вие сте съгласен… да загубим 26 млн. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви, без диалогов режим. Последната заявка за дуплика от 

колегата Георгиев, отново към Николай Капитанов. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Да, благодаря Ви, господин председател, искам да обърна внимание 

на преждеговорещия колега от ГЕРБ, че те действително обичат да 

разграждат и действително… /н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Реплика към колегата Капитанов. Дупликата, извинявам се. Без да 

обръщате внимание към който и да било преждеговорящ.  

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Да, да. Разбира се, няма да обръщам внимание. Господин председател, 

в действителност сте прав - няма нужда да обръщаме внимание на 

преждеговорящия колега от ГЕРБ. Действително сте прав. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля, да спазвате Правилника по изказването на колегата Капитанов. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Абсолютно. Искам просто да изразя подкрепа към Вашето становище. 

Така, това което трябва да коментираме, че действително всеки, който в 

момента  подкрепи това становище става автоматичен съучастник в това 

мажоритарният собственик на дружеството „Пълдин“ да получи 

абсолютното право да започне да разпродава имуществото на „Пловдивски 

панаир“ АД. Това действително ще доведе до факта, че ще говорим за скрита 

приватизация и последствията отново ще бъдат важни за органите, които 

обичат да идват в община Варна и да проверяват разни сделки, свързани 

например с автобуси. Затова колеги, не ставайте съучастници в това. 

Мислете, като натискате бутона и единственият начин да гласуваме тази 

точка е „против“. Благодаря ви.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Процедура, Мартин Златев.     

 

Мартин ЗЛАТЕВ  

Господин председател, с цел да спасим така да кажем, хората, които 

ще гласуват „за“ това предложение и с цел да изслушаме мениджмънта на 

„Пълдин Туринвест“ да представи своите планове за развитието на 



Пловдивския панаир, аз предлагам да оттеглим тази точка, да мине през 

правна комисия, да се поканят…, да се направи едно обществено 

обсъждане….  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Със същите аргументи бе отхвърлено предложението на предходното 

заседание. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ  

Може ли да ме чуете, тъй като… Не, това е заседание, в което ние 

искахме аз исках оттегляне на точката.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имаше искане за отлагане на точката….  

 

Мартин ЗЛАТЕВ  

… след този дебат затова отправям процедурно предложение, защото 

след този дебат се показа, че има сериозни проблеми с внасянето и с тези 

акции. Молбата ми е, така или иначе съм го направил като предложение - да 

го гласуваме, да видим, кой какво разбрал от тези дълги дебати, след което 

да се премине към конкретното гласуване. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Кой какво е разбрал от тези дебати ще бъде установено при 

гласуването по същество, а не по процедура, господин Златев. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ  

Затова желая отлагане на точката. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Точката вече веднъж със същите аргументи имаше предложение за 

отлагане и бе отхвърлена. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ  

Господин Балабанов, противоречите си…. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Не е със същите аргументи, господин председател. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ  

Противоречите си…. 

 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Режим на гласуване. Режим на гласуване по процедурата, предложена 

от Мартин Златев за оттегляне на точката с казаните от него аргументи. 

Колеги, които не са успели да гласуват? Има ли колеги, които не са 

успели да гласуват? 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 19, против - 13, въздържали се - 12, отсъстващи - 7, 

предложението не се приема.* 

 

От записа: 

Защо не се приема? 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Господин председател, искам поименно гласуване.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така, господин Златев, …. /н.р./ гласуването поименно. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Оспорвам гласуването. Желая поименно гласуване с отговор на 

микрофон.   

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Няма как да Ви предоставя това право. Така, ако оспорвате 

гласуването ще пусна повторно гласуване. Вие го виждате на екраните си…. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

…с таблети… допълнителните таблети… /н.р./ Желая да чуя гласа… 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Гледайте си таблетите и аз желая много работи.  

Режим на гласуване повторно.  

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Оспорвам гласуването, не можах да гласувам. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Е кажете как гласувате, защо трябва да оспорите цялото гласуване? 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Оспорвам гласуването. Искам проверка за кворум. 

 



 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Няма как повторно да оспорите…. 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

…. /н.р./ Оспорвам кворума на сесията. Нямаме кворум в момента. 

Искам проверка за кворум. Системата компрометира гласуването. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Системата няма как да компрометира гласуването. 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Системата не е достатъчно…… /н.р./ 

 

………/н.р. името на общинския съветник/ 

Господин председател, аз съм „въздържал се“. 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Моят глас не е отчетен. Искам …………… 

 

Венцислав СИВОВ 

Господин председател, „въздържал се“ беше ми се изключил таблета 

и не знаех, какво гласуваме. Свърши ми батерията. 

 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така, Венцислав Сивов – „въздържал се“. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Имаме оспорване на гласуването. Какво следва? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Нямаме оспорване на гласуването повторно. Искаме проверка на 

кворума. 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Оспорваме гласуването. Искаме и проверка на кворума. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Момент само. Поименна проверка, колеги, на гласуването. Спрете си 

микрофоните долу в залата. 

 

 

 



Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Не е проверен кворума на заседанието. Заседанието няма кворум и ще 

трябва да се… ще бъде оспорвано… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Бояджийски,… 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Колега Балабанов,… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

… започвам проверка на кворума, моля да запазите тишина. Това е по 

Ваше искане. 

 

Адиле Кямил  - на линия 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Айше Кадир да си провери звука. След малко отново ще дам 

възможност. 

 

Анелия Клисарова - тук 

Антоанета Цветкова - да 

Антон Апостолов - на линия 

Ахмед Сали Ахмед - на линия 

Велин Стоянов  - тук съм 

Венцислав Сивов  - тук 

Веселин Вешев  - тук съм 

Генадий Атанасов - и аз съм тук 

Георги Георгиев  - на линия 

Даниел Николов  - тук 

Даниела Димова  - да 

Деян Пейчев  - тук 

Димитър Чутурков - да 

Емил Бояджийски - на линия 

Ивайло Митковски - отсъства 

Иван Иванов  - на линия 

Йордан Павлов  - тук 

Йорданка Проданова - на линия 

Калин Михов  - да  

Красен Иванов  - на линия 

Людмила Колева   - тук съм 

Марица Гърдева  - на линия  

Мария Ангелова  - на линия 

Мария Тодорова  - на линия  



Мартин Златев  - на линия  

Мартин Байчев  - здравейте, колеги 

Милена Димова  - на линия 

Николай Капитанов - тук 

Николай Георгиев - тук съм 

Николай Костадинов - тук 

Николай Почеканов - на линия  

Николай Малев  - на линия 

Николай Евтимов - на линия 

Огнян Къчев  - тук  

Петко Петков  - на линия 

Рюян Ризов   - на линия 

Айше Кадир            - тук 

Руслан Влаев  - на линия 

Светлан Златев  - тук съм 

Станислав Иванов - на линия  

Стоян Петков  - тук съм 

Стефан Станев  - тук съм 

 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Стоян Попов, го виждам, че е на линия. Чувате ли ме? Ще се върна 

след малко към него. 

  

Тодор Балабанов      - тук     

Христо Атанасов  - тук 

Христо Боев   - тук 

Щериана Иванова - тук 

 

Юлиян Губатов  - на линия 

Юлияна Боева  - на линия 

Янко Станев  - тук 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Стоян Попов? Колега, имате някакъв проблем със звука явно, защото 

се виждате, че влизате, ама… Микрофонът му е изключен на Стоян Попов. 

Включете му го ръчно. 

Така. Не можем да се свържем с колегата Стоян Попов. 49 са по 

искането на колегата Бояджийски, налице е необходимия кворум. 

 Преминаваме, колеги, към гласуване по същество на предложението, 

както ви е изпратено. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Имам процедура, господин председател. 



 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Каква процедура имате, колега Капитанов? 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Колеги, понеже проблема очевидно за пореден път повтаряме е, че 

надраства територията на Варна и рискуват да ни вкарат дори в конфликт с 

едно министерство и с един друг голям град, аз предлагам да направим 

гласуването поименно с визуално включване на колегите, защото възникна 

въпроса дали някои от хората, които потвърдиха, че са на линия дали реално 

са те, защото ние не можем да ги разпознаем по гласовете. Разбира се, щеше 

да е хубаво, ако е присъствена сесия… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Капитанов, това е нелепо. 

Николай КАПИТАНОВ 

Вижте, нелепо е по принцип… да водим така сесии при тези условия… 

Станислав ИВАНОВ 

Не е сериозно е просто. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Освен това… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Няма да подложа на гласуване това предложение пак казвам, 

защото никого не можете да задължите да се включи на живо. Поискахте 

проверка на кворума….. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Не съм я искал аз. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Не, Вашата група. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Аз искам гласуване поименно. 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Вашата група. Няма как да искам подобно нещо. 

 

 

 



Николай КАПИТАНОВ 

Не е от името на групата. Колегата оспори самостоятелно, не от името 

на групата. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. 

Николай КАПИТАНОВ 

Аз от името на групата искам в момента… да изпълним гласуването… 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Няма такава процедура по правилника, прочетете го. 

Николай КАПИТАНОВ 

… така че да е категорично и ясно кой гласувал. Всеки да си излезе с 

името и лицето по време на гласуването. В момента ние сме една група 

анонимници…. 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. 

Николай КАПИТАНОВ 

…, което е абсурд за Общинския съвет. 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Така. Такава процедура по силата на нашия правилник няма, 

поради което няма как да я подложа на гласуване 

Николай КАПИТАНОВ 

По силата на нашия правилник няма и присъствено заседание, а 

трябваше да има и всичко щеше да бъде ясно тук, щяхме да сме заедно...  

Тодор БАЛАБАНОВ 

Няма нужда да ме репликирате по този начин. Така, Емил Бояджийски 

- процедура. 

Николай КАПИТАНОВ 

Ами дайте ми процедура, по която да променим това. 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Продължавам мисълта на колегата Капитанов. Процедурата по 

проверка на кворума не можа да установи положително да идентифицира 

участниците в гласуването. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Това не е Ваша преценка. Води се запис, само да Ви кажа. 

 

 



Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Това е преценка. Ние не може да идентифицираме положително…. 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така, аз в момента значи по Вашата логика, трябва да… /н.р./ 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Нямате правомощия да поемате такава отговорност.  

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

В момента Вие не можете да потвърдите и Вашата дума не е 

достатъчна….. /н.р./ 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз мога ли да приема, че се изказва Емил Бояджийски и как да го 

установя? 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Затова предложихме в пленарна зала. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ  

Елате в Пленарна зала. 

 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Значи Вие не сте Емил Бояджийски, по Вашата логика. 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Елате в Пленарна зала, за да утвърдите положително 

идентификацията. 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

В момента не сте осигурили като….. /н.р./ 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Христо Атанасов, заявка за изказване. 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, правя 

процедура…. 

 

 



Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Господин председател, може ли да си довърша изказването? 

Христо АТАНАСОВ 

…защото явно има колеги, които се изживяват може би  следователи 

ли, какви са, че искат да си включваме и камерите… 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Извинявайте….. 

Христо АТАНАСОВ 

Това е преценка на всеки един от нас.  

Така че процедура - прекратяване и да гласуваме. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Процедура за преминаване към гласуване по същество. Гласуваме 

процедурата на Христо Атанасов.  

Режим на гласуване по процедурата от Христо Атанасов.  

 

Николай КАПИТАНОВ  

… Преди Христо Атанасов съм пуснал искане за процедура… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, които не са успели да гласуват през системата? Има ли колеги, 

които не са успели да гласуват чрез системата? 

За протокола: Петко Петков – „за“, Емил Бояджийски – „против“ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Емил Бояджийски, Венцислав Сивов, Огнян Къчев, Стефан Станев, 

Стоян Попов, Щериана Иванова и Янко Станев, не сте гласували. 

 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Господин председател, не можах да гласувам. Сега умишлено ли ме 

изхвърлихте от заседанието? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Дайте вота, аз току-що казах Вашето име, че не сте успели. Аз виждам, 

че не сте и Ви давам възможност. 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Не сте осигурили достатъчно добра система и условия за работа. 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Господин Бояджийски, имате възможност да упражните… /н.р./ без 

допълнителни изказвания. 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Господин Балабанов, нямах възможност, защото системата ме 

изхвърли.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Заповядайте. 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Не сте осигурили достатъчно добри условия за работа. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Мен също ме изхвърли системата, както говоря, защото сега от Емил 

не мога да взема думата. И мен също ме изхвърли системата. Сега пак влязох 

втори път. Даже не знам какво правим в момента и на каква точка сме сега. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Прекратяване на дебатите, от Христо Атанасов. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Разбрах, благодаря. 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Не можах да гласувам по процедурата за прекратяване на дебатите. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Господин Бояджийски, за последен път Ви давам възможност да 

гласувате на микрофон. 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Господин Балабанов, не Ви чувам, но съм „против“ прекратяването на 

дебатите. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Много се радвам, че не ме чувате. Аз също не Ви чувам, но подочух, 

че сте „против“. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Господин Балабанов, колегата Попов е на линия. 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Попов, как гласувате? 

 

Стоян ПОПОВ 

По процедурата гласувам „за“ прекратяване на дебатите. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

„За“ прекратяване на дебатите – Стоян Попов, даже се вижда и на 

камерата. 

 

Стоян ПОПОВ 

Затова си пуснах камерата, за да ме видите, че съм аз. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Резултати, колеги. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 26, против - 10, въздържали се - 2, отсъстващи - 13, 

предложението се приема.* 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Така, преминаваме към гласуване по същество. 

 

  Николай КАПИТАНОВ 

  Имам процедура. 

    Тодор БАЛАБАНОВ 

    Няма процедура. Свърши. 

  

    Николай КАПИТАНОВ 

            Искам да бъде подложено на прегласуване… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Няма как да има процедура, колега. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Е, каква е тази диктатура? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Режим на гласуване. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Искам поименно гласуване. Искам поименно гласуване. 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Така, колеги, които не са успели да гласуват, имате думата.  

Мартин ЗЛАТЕВ 

Господин председател, не ми даде въобще…, вота не ми го зачете вота. 

Скри се квадратчето горе, не ми отчете вота. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Как гласувате, колега? 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Аз съм „против“. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 

За протокола: Мартин Златев – „против“ . 

 

Даниела Димова, Диян Пейчев, Людмила Колева, Емил Бояджийски, 

Николай Капитанов? 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

„Против“. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

За протокола: Емил Бояджийски – „против“, Мария Ангелова – 

„против“, Людмила Колева – „за“, Николай Капитанов – „против“, Юлиян 

Губатов – „против“. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Господин председател, на Анелия Клисарова й се изключил таблета, 

не може да влезе в системата. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ами да каже на микрофона… 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Сега я пускам на високоговорител, моля за тишина, кажете как… 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Просто рестартирам два пъти, пише „неналично видео“ и въобще не 

ме включва в системата… 

 

 

 



Мартин ЗЛАТЕВ 

Кажи как гласуваш. За точката за „Пълдин“ окончателно гласуване. 

Крайно гласуване. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

„Против“. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Господин председател, чухте ли? 

 

За протокола: Анелия Клисарова – „против“. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Руслан Влаев не е участвал в гласуването, Диян Пейчев, Даниела 

Димова. 

 

За протокола: Руслан Влаев – „против“, Даниела Димова – „за“, Айше 

Кадир – „за“ 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Искам прегласуване, оспорвам вота, тотален хаос е тук. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Оспорено е гласуването. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Поименно, ако може? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Пускам поименно гласуване. 

 

Айше Кадир  - за 

Адиле Кямил  - за 

Анелия Клисарова - против 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Господин председател, Анелия Клисарова в момента говори с IT 

специалисти … таблета й не работи. 

 

Антоанета Цветкова - за 

Антон Апостолов - за 

Ахмед Ахмед  - въздържал се 

Велин Стоянов  - въздържал се 

Венцислав Сивов  - за 



Веселин Вешев  - против 

Генадий Атанасов -  

Георги Георгиев  - против 

Даниел Николов  - за 

Даниела Димова  - за 

Деян Пейчев  - за 

Димитър Чутурков - против 

Емил Бояджийски - против 

Ивайло Митковски - отсъства 

Иван Иванов  - против 

Йордан Павлов  - за 

Йорданка Проданова - за 

Калин Михов  - за 

Красен Иванов  - за 

Людмила Колева   - за 

Марица Гърдева  - за 

Мария Ангелова  - против 

Мария Тодорова  - за 

Мартин Златев  - против 

Мартин Байчев  - за 

Милена Димова  - за 

Николай Капитанов - против 

Николай Георгиев - за 

Николай Костадинов - против 

Николай Почеканов - въздържал се 

Николай Малев  - за 

Николай Евтимов - против 

Огнян Къчев  - против 

Петко Петков  - за  

Руслан Влаев  - против 

Рюян Ризов   - за 

Светлан Златев  - за 

Станислав Иванов - за 

Стефан Станев  - 

 

От записа: не се чува Стефан Станев 

  

Стоян Петков  - за 

Стоян Попов  - за 

Тодор Балабанов      - за       

Христо Атанасов  - за 

Христо Боев   - против 

Щериана Иванова - въздържала се  

 



Юлиян Губатов  - против 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Колеги, изключете си микрофоните, микрофония се получава. 

Научете се как се работи. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, колега за… 

 

Юлияна Боева  - за 

Янко Станев  - въздържал се 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Анелия Клисарова? 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Да, „против“. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така, изчакайте да ми сметнат резултата. Окончателни резултати? 

 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

768-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 99, т. 2 от Административно 

– процесуалния кодекс и във връзка с писмо от Кмета на Община Варна с 

рег. №  РД21017803ВН-003ВН/15.10.2021 г., Общински съвет – Варна 

поради настъпили нови обстоятелства по отношение на управлението и 

разпореждането с посочените акции отменя свое  решение № 638-2, прието 

по Протокол № 18 от заседание, проведено на 02.05.2017 г., с което  

Общински съвет – Варна е дал съгласие на основание чл. 28, ал. 7 от Закона 

за приватизация и следприватизационен контрол за безвъзмездно 

прехвърляне от община Варна на Държавата чрез Министъра на 

икономиката на 16 314 400 броя безналични акции, всяка от които с 

номинална стойност 1 (един) лев, представляващи 29 на сто от капитала на 

„МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ“ АД, ЕИК 825278766, заедно с 

произтичащите от това права и задължения и е упълномощил Кмета на 

община Варна да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне на 

собствеността върху акциите с Министъра на икономиката, както и да 

извърши всички други правни и фактически действия за прехвърляне на 

акциите, като разпореждането с прехвърляните акции на основание чл. 127, 



ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа има действие от 

регистрацията му в „Централен депозитар“ АД.  

768-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 51 и чл. 51а от Закона за 

общинската собственост и във връзка с писмо от Кмета на Община Варна с 

рег. №  РД21017803ВН-003ВН/15.10.2021 г.,  Общински съвет - Варна взема 

следните решения: 

1. Дава съгласие ОБЩИНА ВАРНА да стане акционер в „ПЪЛДИН 

ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 160053115 и да апортира в капитала на 

„ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 160053115, притежаваните 

от ОБЩИНА ВАРНА 16 314 400 броя обикновени поименни безналични 

акции с право на глас в Общото събрание на акционерите, с номинал на 

всяка една от по 1 лев, от капитала на „МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР 

ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 825278766, при съответно приложение 

на разпоредбите и процедурите по чл.72 от Търговския закон за оценяването 

им, чл. 73 от Търговския закон за внасяне на непаричната вноска и 

съответните процедури за увеличаване на капитала на „ПЪЛДИН 

ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 160053115 със стойността на 

апортираните от ОБЩИНА ВАРНА акции, съгласно определената пазарна 

стойност на непаричната вноска по изготвеното заключение по 

оценителската експертиза на вещите лица, назначени по реда на чл. 72, ал. 

2 от Търговския закон съгласно акт за назначаване на вещи лица № 

20210929090006/30.09.2021г. от Агенция по вписванията, Търговски 

регистър и която стойност е в размер на 16 314 400 лв., на която съответстват 

16 314 400 броя акции с номинална стойност от по 1 лев от капитала на 

„ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 160053115.  

2. Възлага и упълномощава Кмета на община Варна да предприеме и 

извърши всички необходими фактически и правни действия по 

изпълнението на решението, в това число и във връзка с осъществяване на 

апортната вноска, включително процедурите по чл. 72 и чл. 73 от 

Търговския закон, както и за увеличаване на капитала на „ПЪЛДИН 

ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 160053115 със стойността на 

апортираните от ОБЩИНА ВАРНА акции, съгласно оценката на вещите 

лица, определени  по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон с акт за 

назначаване на вещи лица № 20210929090006/30.09.2021г. от Агенция по 

вписванията, Търговски регистър и която стойност е в размер на 16 314 

400лв., на която съответстват 16 314 400 броя акции с номинална стойност 

от по 1 лев от капитала на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 

160053115, както и да запише от името на  ОБЩИНА ВАРНА при 

увеличението на капитала  на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив, 

ЕИК 160053115 -  16 314 400 броя нови обикновени налични поименни 

акции, всяка една с номинална стойност от по 1 (един) лев и с право на глас 

в Общото събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД гр. 

Пловдив. 



 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 28, против - 15, въздържали се - 5, отсъстващи - 3, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Преминаваме към следваща точка от дневния ред. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Господин Балабанов, искам отрицателен вот. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата. Извинявам се, имате думата за отрицателен вот. 

 

 Николай КАПИТАНОВ 

Колеги, предполагам, че няма да е трудно да се съгласите с мен, че 

това, което се случва в момента е абсурден начин на гласуване. Хаос, който 

най-вероятно ще влезем в новините с него, нали панаира от Пловдив го 

превърнахме тук, го обърнахме във Варна.  

Това, което искам да кажа е, че от името на групата от „Демократична 

България“, заявявам, че ние ще се обърнем към Областния управител да 

упражни правомощията си и да спре изпълнението на това решение. И се 

надявам при следващото евентуално обсъждане то да е присъствено и 

смислено, а не да бъде в ситуация на изолация на едни определени хора, 

които просто не трябва да им се чува думата или трябва да бъдат 

заглушавани във всеки удобен момент. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така, благодаря колега Капитанов, специално на Вас ще ви извадя 

протокола и минутите, в които сте се изказвали в днешното заседание, по 

повод на това което казвате, че някои хора са заглушавани - не е коректно. 

 А хаоса … /н.р./ аз Ви изслушах, хайде да не се прекъсваме. За хаоса 

до голяма степен допринесохте вие, тъй като се използваха абсолютно 

всички възможни процедурни хватки по преждекоментираното 

предложение за решение. Не е създаден от никой друг. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Предложих присъствена сесия, подчертавам. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така че няма как да предлагате присъствена сесия, това нещо няма как 

да се получи това….    

  

 



Николай КАПИТАНОВ 

Тоест ние нямаме права. Благодаря много, това беше важно да го 

уточним.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

И нека да не влизаме в диалогов режим, колко пъти да ви кажа. Аз 

досега не Ви прекъсвах, дадох ви възможност да се изкажете по отрицателен 

вот. Сега аз изказвам своето мнение.  

Георги Георгиев, също отрицателен вот. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Благодаря, господин председател, групата на „Възраждане“ също ще 

използва всички възможни начини да спре изпълнението на настоящето 

решение и също ще сезираме Областния управител за това, което не е в 

изгода на гражданите на Варна. Няма как да подарим тези акции на тези 

хора. Благодаря.   

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Само да ви уведомя и двамата, че аз лично също ще го сезирам, тъй 

като това е задължение по закон, няма нужда нали да го правите и вие. Аз 

лично ще изпратя абсолютно всички материали, така както след всяка сесия.  

Така, Огнян Къчев също отрицателен вот. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Благодаря господин председател, от правна гледна точка няма 

групови жалби, няма как да се подават. Но групата на БСП се 

присъединяваме към всички останали, които са гласували „против“ и всеки 

един от общинските съветници го призовавам лично да заведе жалба срещу 

този срамен акт, който го гласувахме в момента. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря ви. Така, преминаваме към следваща точка, предложения за 

решения от ПК „Здравеопазване“. 
 

 

 

 

 

  



IV. 

 

По точка  четвърта от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Здравеопазване“ относно: 

(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 

(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 

(3) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция. 
(4) – неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания 

по асистирана репродукция. 
 

  Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 

Първата подточка е отпускане на еднократна финансова помощ по 

молби на граждани за лечение. Имате думата. Няма заявки за изказване. 

Режим на гласуване.  

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

769-4. 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 писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 

Община Варна с рег. № ЗК21001983ВН/23.11.2021 г., решение на Общински 

съвет – Варна № 508-4(14)/04.03.2021 г., и на база здравен статус, Общински 

съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени 

в приложение към настоящото решение.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Някой колега да не е успял да гласува? 

 

За протокола: Анелия Клисарова – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; отсъстващи – 8, 

предложението се приема.* 

 

 

 

 



 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Следващо предложение е относно неотпускане на еднократна 

финансова помощ по молби на граждани за лечение.  

Имате думата и давам възможност на колегата Атанасов да води за 

малко заседанието. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, не виждам заявки за изказване.  

Режим на гласуване. Колеги, чувате ли ме? 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Да. 

 

От записа: Да. 

 

Светлан ЗЛАТЕВ  

Ние чуваме, ама чакаме да излезе прозореца. Давайте да гласуваме. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Режим на гласуване.  

 

770-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на база 

здравен статус във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 

Община Варна с рег. № ЗК21001983ВН/23.11.2021 г., Общински съвет – 

Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 

приложение към настоящото решение. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, тези които не са успели със системата да гласуват? 

 

За протокола: Мартин Байчев – „за“, Анелия Клисарова – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 32; против – 4; въздържали се – 4; отсъстващи – 11, 

предложението се приема.* 
 

Христо АТАНАСОВ 

Следваща точка отпускане на финансови средства за дейности и 

изследвания по асистирана репродукция. Мнения и съображения, колеги? 

Не виждам. Процедура по гласуване.  

 

 



771-4. 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 писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 

Община Варна с рег. № ЗК21001970ВН/19.11.2021 г., решение на Общински 

съвет – Варна № 508-4(14)/04.03.2021 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. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, има ли някой, който не е успял да гласува със системата? 

 

За протокола: Тодор Балабанов – „за“. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, резултатите: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

 За протокола: Анелия Клисарова – „за“, Емил Бояджийски – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 45; против – 0; въздържали се – 0; отсъстващи – 6, 

предложението се приема.* 
 

Христо АТАНАСОВ 

Следваща точка - неотпускане на финансови средства за дейности и 

изследвания по асистирана репродукция. Мнения и съображения, колеги? 

 

Веселин ПЕШЕВ. 

Веселин Пешев съм. Какви са мотивите за неотпускане на тези 

средства? 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Г-н Балабанов, аз ли да отговоря или Вие? 

 

Христо АТАНАСОВ 

Ами, г-н Балабанов в момента го няма. Христо Атанасов съм, ако 

можете да отговорите от името на комисията. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Това говорим за репродукцията, нали? 

 

Христо АТАНАСОВ 

Точно така. 

 



 

Анелия КЛИСАРОВА 

Защото ми се беше блокирал таблета и сега чак влязох в заседанието. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Заповядайте. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

На тези двойки не са отпуснати средства, не поради липса на средства, 

а поради това, че са с нередовни документи; неплатени данъци към 

общината; с други задължения, което правилника налага да не ги допуснем. 

Само това е причината. Ако си оправят документите на следващото… при 

следващата възможност ще ги включим и тях. Но по нашите наредби и 

правила, които спазваме с нередовни документи не можем да отпускаме 

3 500 лева средства. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря, проф. Клисарова. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

И аз благодаря. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Други мнения и съображения?  

Преминаваме към следваща точка. А, гласуване. Процедура по 

гласуване. 

 

От записа: Здравейте. Нищо не чувам. Дали само при мен? 

 

Христо АТАНАСОВ 

Никой не говори, няма как да чувате.  

 

Юлиян ГУБАТОВ  

„Против“. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колега, момент да обявя резултатите. После ще дам думата на тези, 

които не са успели със системата. 

 

772-4. 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, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 

Община Варна с рег. № ЗК21001970ВН/19.11.2021 г., Общински съвет – 



Варна не отпуска финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото решение. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Резултати: за – 29, против – 0, въздържали се – 5, предложението се 

приема. 

 

От записа: Колеги, моля ви се изключвайте си микрофоните. Не се 

научихте и претендирате, че искате дигитализация. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колега, моля Ви се, без коментари, ако обичате.  

Така, колеги, които не са успели да гласуват със системата? Слушам.  

 

За протокола: Юлиян Губатов – „против“, Георги Георгиев – 

„против“, Венцислав Сивов – „за“, Мартин Златев – „за“, Николай Евтимов 

– „за“, Красен Иванов – „за“, Емил Бояджийски – „против“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 33; против – 3; въздържали се – 5; отсъстващи – 10, 

предложението се приема.* 

 

Христо АТАНАСОВ 

Преминаваме към следваща точка.  
 

 

 

  
  



V. 

 

По точка пета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за възлагане управлението на 

търговските дружества на територията на община Варна, избор на комисия 

за провеждане на конкурса на следните търговски дружества: 

1. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 „СВЕТА 

КЛЕМЕНТИНА“ ЕООД, ЕИК 000090026;  

2. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН 

РИЛСКИ - АСПАРУХОВО - ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 103517178;  

3. „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – ВАРНА“ 

ЕООД, ЕИК 813154554;  

4. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 – ВАРНА“ 

ЕООД, ЕИК 813116984;  

5. „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V – СВЕТА 

ЕКАТЕРИНА„ ЕООД, ЕИК 813152934; 

6. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ЧАЙКА““ 

ЕООД, ЕИК 103514755;  

7. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 

СТАМАТОВ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090065; 

8. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ –

ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090154;  

9. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 

000090147;  

10. „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090186; 

11. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА 

МЕДИЦИНА 1 – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090161.  

12. „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕАД, ЕИК 103552229; 

13. „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД, ЕИК 103003668; 

14. „ПАЗАРИ“ ЕАД, ЕИК 148089508; 

15. „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ ЕАД, ЕИК 103156991; 

16. „СТАДИОН СПАРТАК“ ЕАД, ЕИК 205175660; 

17. „Обреди” ЕООД, ЕИК 813106564. 
 

    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 

Христо АТАНАСОВ 

Следващата точка е относно:  



Обявяване на конкурс за възлагане управлението на търговските 

дружества на територията на община Варна, избор на комисия за 

провеждане на конкурс на следните търговски дружества: 

- „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 5 „Света Екатерина“ – Варна“ 

ЕООД; 

- „Диагностично консултативен център „Чайка“ ЕООД; 

- „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 

лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД; 

- „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – 

Варна“ ЕООД; 

- „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

заболявания „Д-р Марко Антонов Марков-Варна“ – Варна“ ЕООД; 

- „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД; 

- „Дентален център - Варна“ ЕООД;  

- „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – 

Варна“ ЕООД; 

- „Ученическо и столово хранене“ ЕАД; 

- „Градски транспорт“ ЕАД; 

- „Пазари“ ЕАД; 

- „Дворец на културата и спорта“ ЕАД; 

- „Стадион Спартак“ ЕАД; 

- „Обреди” ЕООД. 

Колеги, едно уточнение в момента само правя – „Специализирана 

болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД да отпадне, 

защото е предоставена с наше решение за управление на Медицинския 

университет. 

Така, без „Специализирана болница по очни болести за активно 

лечение – Варна“ ЕООД.  

По всички останали дружества – мнения и съображения? 

Заявка има от г-н Георгиев. Заповядайте, г-н Георгиев. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Благодаря Ви, г-н председателстващ. Бих искал да попитам дали с 

кандидатите за директори ще бъде направено събеседване и дали то е 

включено като част от комисията от конкурса. В смисъл дали по документи 

ще бъдат избирани или ще се направи реално събеседване с тях? 

 



Христо АТАНАСОВ 

Ако сте прочели ще разберете, че се избира комисия, която ще 

определи правилата и след това кандидатите заедно с необходимата 

документация, която ще определим ще бъдат изслушвани на тази комисия. 

След това ще бъдат предложени на вниманието на общинските съветници 

на сесия. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ  

Разбрах, благодаря. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Г-н Атанасов, и аз благодаря. Искам да кажа, … 

 

Христо АТАНАСОВ 

Г-жо Клисарова, заповядайте. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

…че всеки от тези кандидати… да, благодаря Ви, да ми дадете думата 

да кажа, че всеки от новите кандидати за управление на дружествата /говоря 

за медицината/ излиза с проект как вижда развитието на лечебното 

заведение, за което се кандидатира, какви ще са силните му и слабите му 

страни, след което има събеседване и чак тогава го представяме на 

вниманието на общинския съвет. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря, проф. Клисарова. Николай Капитанов по заявка. 

Заповядайте, г-н Капитанов. Колега Капитанов, чувате ли ме, имате думата. 

Следващата заявка е от Марица Гърдева, след това г-н Капитанов ако може 

да се включи. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Доколкото разбрах от документите, всъщност комисиите ще бъдат 

две: едната за ДКЦ-тата и болниците и едната за общинските фирми. 

Правилно ли съм разбрала? 

 

Христо АТАНАСОВ 

Точно така. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Да, благодаря. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Така, следващата заявка е от Мартин Златев. Заповядайте, г-н Златев. 

 



 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Г-н председателстващ, не знам откъде г-жа Гърдева е разбрала, че ще 

има две комисии, тъй като ако се зачетете в дневния ред пише една комисия. 

Няма проблем да са две, но става дума да уточним нещата – къде в 

документите ги е прочела. Тъй като мога да твърдя, че чета документите. 

 

Христо АТАНАСОВ 

В проекта за решение. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Така. Искам само да попитам следното: тези документи, които са ни 

пуснали като декларации към точките за кандидатстване – тях ще ги 

разглеждаме ли в момента, защото имам една забележка, която противоречи 

според мен на някои основни законни положения. Тъй като декларацията, 

искането, в една от декларациите се спират за участие лица, които са в 

момента на трудово-правни отношения в съответните дружества и не могат 

да кандидатстват, защото в декларацията е записано… секунда, ще отворя… 

е записано, че не могат да участват лица, които са на трудово-правно 

отношение с дружеството, за което кандидатстват. Това съответно обаче 

ограничава кръга от хора от тези специалисти, които в момента работят в 

самото дружество. Декларацията се оповава на член от закона, които са, сега 

ще ви кажа…на чл. 23 „не съм служител в съответното ЕООД или ЕАД.“ 

Съответно искам да заявя, че това нещо се отнася и за тези, които ще бъдат 

избирани като борд на директорите, а съгласно Търговския закон в чл. 244 е 

записано, че дружеството се управлява и представлява от Съвет на 

директорите. Съветът на директорите приема правила за работа и избира 

председател и заместник-председател на своите членове. Т.е., ако приемем 

тази точка в една от декларациите „не съм служител в ЕООД-ЕАД“-то…към 

момента на подаване на документите това означава, че ще спрем 

специалистите, които след това няма как да избират и самия председател. 

Ограничаваме много от хората. Желая тази точка в декларация по чл. 23, ал. 

2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия да бъде премахната. Не е 

изискване в самата точка от закона. Няма я вътре в точката. Благодаря.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря, г-н Златев. Само ще дам думата на адвокат-довереника, за 

да уточни по Вашето питане. 

 

адв. Деяна СТЕФАНОВА 

Искам да уточним, че проектите на решения, които са ви разпратени 

са два. Едното касае диагностично-консултативните центрове и болничните 

заведения, т.е. това са изискванията които са заложени освен от Закона за 

публичните предприятия, Правилника за приложението им и също от 



Наредба 9, която е приложима по отношение на лечебните заведения. 

Вторият проект на вашето внимание, който ви е предоставен е по отношение 

на акционерните дружества общинска собственост, еднолични акционерни 

дружества. Там вече се касае за Съвет на директорите по едностепенната 

система на управление по Търговския закон и там законът предвижда тези 

изисквания по чл. 23 от Закона за публичните предприятия към 

независимите членове. Тези изисквания не са относими към първата част от 

предложените решения – лечебните заведения. Дано да е станало ясно. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. Г-н Станев, следваща заявка, заповядайте. 

 

Стефан СТАНЕВ 

Аз мисля, че влизаме в нарушение на чл. 12, ал. 1 от Наредбата, която 

приехме преди един месец, а тя гласи: „Общинският съвет взема решение за 

избиране на комисия за номиниране за всяка отделна конкурсна процедура“, 

т.е. две комисии само за всички тези дружества – не може да се случи. Това 

е. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Да, благодаря Ви. Г-н Капитанов? Г-н Капитанов, искате ли думата 

още или… 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Няма смисъл, благодаря. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Добре. Благодаря. Мартин Златев? 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Г-н председателстващ, имам по принцип реплика към адвокат-

довереника. Тя цитира чл. 23 от Закона за публичните предприятия. Там 

пише: „независимите членове трябва да отговарят…“ Кои са тези 

независими членове, които трябва да отговарят на изискванията по чл. 20? 

Независимият член може да бъде, т.е. там е записано, че служител в 

публично предприятие – това е ясно. Но кога ще бъде служител – след като 

бъде избран на позицията той трябва да напусне предприятието – това е 

ясно. Но докато подава документите, а това е първичният документ за 

участване в конкурса, там директно се изисква това нещо. Т.е. за да 

кандидатства някой и да очаква да бъде избран, той едва ли не трябва да 

напусне предприятието, а не е сигурен, че ще бъде избран. Това имам в 

предвид. Това ми зададоха и като въпрос хора, които биха кандидатствали 

за съответните длъжности. Спират ги в момента, да… спираме 



професионалисти, които са в момента в тези предприятия по този начин, 

които работят там… 

 

адв. Деяна СТЕФАНОВА 

Това изискване е по Закона за публичните предприятия относно 

независимите членове в състава на Съвета на директорите на акционерни 

дружества. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Разбрах, тоест то не се отнася за кандидатите… 

 

адв. Деяна СТЕФАНОВА 

…, а не по отношение на … /н.р./ има … /н.р./ независимо от това 

какво предприятие се явява съответното дружество. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Да, да, запознат съм за независимите членове. Разбрах, така е, има и 

такива, но при тези които си кандидатстват като нормални членове, а не  

независими, както се водят съгласно закона, това нещо не е изискване. 

Благодаря ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли други въпроси, колеги? Дуплика от Огнян Къчев. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Благодаря, г-н председател. В подкрепа на това, което Мартин Златев 

преди малко коментираше, … /н.р./ да повторя думите ми по т.3 както казах, 

за правните казуси, които ни поставят в ситуацията да тълкуваме решения 

или пък законови правно-нормативни разпоредби, закони и т.н… 

Извинявайте много, ама за това сме на този хал в тази държава, защото 

правно-нормативният законотворчески орган – Народно събрание – е 

крайно време да си встъпи в длъжност и да изчисти приемането на такива 

закони с двояко значение, за да може всеки да му е ясно, как трябва да го 

прилага този закон, а не на всеки закон за има тълкувателно решение и не 

знам си кой да го тълкува така, пък иначе, пък трето… Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Г-н Къчев, ако всеки може да си тълкува и да си чете законите, няма 

да има нужда от юристи, нали, да го кажем в кръга на шегата. Законът е ясен 

и категоричен. В състава на Съвета на директорите има независими членове, 

има и такива, които не са независими. И по тази причина законодателят е 

казал, че независимите те са един вид външни за дружеството и затова 

законодателят е казал, че не могат да бъдат служители независимите 

членове. Този служител, който идва евентуално да кандидатства за позиция, 



би следвало да си подаде документи за другия вид членове на Съвета на 

директорите, а не за независим такъв. Няма пречка. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Благодаря за уточнението, г-н председател. Бяхте абсолютно точен. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

И аз благодаря за уточнението – да, юридически компетентен отговор. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

И аз ви благодаря. Така. Колеги, първо имаше заявка, процедура по-

скоро за…, Георги Георгиев? 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Да, благодаря, г-н председател. Процедурата ми е следната: 

Общинският съвет да възложи на комисията изслушванията на кандидатите 

и самото заседание на тази комисия да бъдат публични и излъчвани подобно 

на заседанието на общинския съвет в канала на Общински съвет в youtube. 

Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Такава разпоредба в наредбата няма и няма как да го приложим това 

нещо.  

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

А как да дадем максимална прозрачност на заседанията на тази 

комисия? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Георгиев, комисията не взема окончателно решение по 

отношение на конкурсната процедура. Окончателното решение се взема от 

Общински съвет – Варна, тъй че ние като съветници после имаме 

възможност да утвърдим или не съответният кандидат. Ако преценим 

можем да не го утвърдим и да възложим нов конкурс. А нашите заседания 

са публични.  

Така, други заявки за изказвания? Колеги, имате възможност да 

правите номинации за състава на комисията по отношение на лечебните 

заведения. Колега Георгиев, имате думата. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Благодаря. Предлагаме Веселин Вешев. 

 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Георги Георгиев предлага Веселин Вешев. Така. Тук едно уточнение 

– не знам дали колегата Атанасов го е направил като е чел проекта и 

относното за решението – всички кандидати за членове на комисията следва 

да отговарят на посочените в Наредбата и в Закона изисквания, а именно: 

това ви го казвам в предварение, само момент да отворя, за да цитирам 

коректно. Така, „В комисията по номиниране се включват лица с добра 

репутация, които имат висше образование, не са осъждани за умишлено 

престъпление от общ характер, не са поставени под запрещение и имат не 

по-малко от 5-годишен опит в поне една от следните области, първо –  

управление на персонала, подбор и оценка на компетенции; второ – 

управление на търговски дружества; трето – областта, в която функционира 

предприятието, за което се избират членове на органите за управление и 

контрол и четвърто – право. Значи, с две думи: висше образование и 5 годни 

опит в поне една от четирите изброени от мен сфери. Имайте предвид това, 

колеги, при номиниране на членове на комисии.  

Колега Георгиев, предложеният от Вас колега има ли…отговаря ли на 

някой от тези изисквания – висше образование и 5-годишен опит в една от 

сферите? За да не става така, че после да отменяме решение и да вземаме 

ново? 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Оттеглям предложението, г-н председател. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Така, Марица Гърдева? 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Колегата, който аз ще предложа, отговаря на условията. Това е проф. 

Антоанета Цветкова. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Марица Гърдева номинира проф. Антоанета Цветкова. 

Следващата заявка за номинация е от Огнян Къчев, след това Стефан 

Станев. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Благодаря, г-н председател. Правя номинация за проф. Анелия  

Клисарова. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Огнян Къчев номинира проф. Анелия Клисарова. Колега Станев, 

имате думата. 

 



Стефан СТАНЕВ 

Предлагам за член на комисията д-р Николай Евтимов – отговаря на 

чл. 12, ал. 5, т. 3. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Стефан Станев предлага доц. Николай Евтимов. Така. Още едно 

предложение, колеги, до тук са три. Обръщам се към колегите от 

„Демократична България“, имате уважаван специалист в сферата на 

медицината, ако желаете мога аз лично да го номинирам.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Г-н Балабанов, с удоволствие ще го номинирам, просто не съм 

говорил с него, но нека да го номинираме сега. Той в момента няма 

възможност да отговори, така че приемаме, че го номинираме. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Николай Капитанов номинира д-р Ивайло Митковски. 

Така. Колеги, тъй като предложенията са четири, аз ви предлагам да 

ги гласуваме анблок, ако не възразявате. А, Венцислав Сивов има заявка, 

извинявам се, сега ми казват…извинявам се, колега Сивов. 

 

Венцислав СИВОВ 

Г-н председател, той г-н Станев предложи д-р Евтимов, аз същото щях 

да направя. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Разбрах. Благодаря Ви. Значи поддържате направената номинация.  

Така. Ако нямате възражения, подлагам предложенията, тъй като са 

четири на брой: проф. Антоанета Цветкова, проф. Анелия Клисарова, доц. 

Николай Евтимов и д-р Ивайло Митковски – ако и той вече не е доцент, да 

не го понижавам… Режим на гласуване. Само изчакайте, за да опишат 

коректно имената в системата. Така, колеги, режим на гласуване. 

 Има ли колеги, които не са успели да гласуват? Обявявам окончателни 

резултати. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 45, против - 0, въздържали се - 2, отсъстващи - 4, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Преминаваме към следващата комисия, която е по отношение на 

следните търговски дружества: „Ученическо и столово хранене“ ЕАД, 

„Градски транспорт“ ЕАД, „Пазари“ ЕАД, „Дворец на културата и спорта“ 



ЕАД, „Стадион Спартак“ ЕАД, „Обреди” ЕООД. Имате думата, колеги, за 

номинации. Колега Николов? 

 

Даниел НИКОЛОВ 

Чуваме ли се?  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, чуваме се. Заповядайте, колега Николов. 

 

Даниел НИКОЛОВ 

Извинявам се, имахме технически проблем. 

Предлагам колегата Христо Атанасов. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Отговаря ли на изискванията? 

 

Даниел НИКОЛОВ 

Да, отговаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Даниел Николов предлагам колегата Христо Атанасов за член на 

комисията. 

Щериана Иванова има заявка. 

 

Щериана ИВАНОВА 

Благодаря, г-н председател. Предлагам Генадий Атанасов. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Щериана Иванова предлага Генадий Атанасов. 

Следващата заявка от Георги Георгиев, заповядайте. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Благодаря Ви. Предлагам колегата Николай Костадинов. 

 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Николай Костадинов – предложение на Георги Георгиев. 

Заявка от Марица Гърдева. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Предлагам г-н Тодор Балабанов, предполагам че всички знаете, че 

отговаря на условията. 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Марица Гърдева предлага Тодор Балабанов. 

Николай Евтимов, заповядайте. 

 

Николай ЕВТИМОВ 

Предлагам Стефан Станев, мисля че и той отговаря на условията, да 

влезе в тази комисия. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Николай Евтимов прави номинация за колегата Стефан Станев. 

Следващото предложение е от Айше Кадир, имате думата. 

 

Айше КАДИР 

Г-н председател, предлагам Рюян Ризов в комисията. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Отговаря ли на изискванията? 

 

Айше КАДИР 

Да. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Айше Кадир прави номинация за Рюян Ризов. 

Христо Боев, имате думата. 

 

Христо БОЕВ 

Благодаря, г-н председател. Предлагам Мартин Златев. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Отговаря ли на изискванията, колега? 

 

Христо БОЕВ 

Да, г-н председател. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря ви. Христо Боев прави номинация за колегата Мартин 

Златев. 

Николай Капитанов, имате думата за номинация? 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Здравейте, г-н председател. Предлагам за член на комисията 

колежката Мария Ангелова-Дойчева. 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Отговаря ли на изискванията? Да, чувам ви, да. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Да, да, със сигурност. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря ви. Николай Капитанов номинира Мария Ангелова. 

Така, колеги, тук номинациите са повече от необходимия брой, така 

че ще е необходимо да ги гласуваме индивидуално. Няма как да бъдат с едно 

решение, тъй като броят е четири, а има осем номинации. Процедура от 

Марица Гърдева. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Уважаеми колеги, аз предлагам, ако някой от номинираните прецени, 

че колегите му са се заблудили по отношение на това дали отговаря на 

изискванията, първо сам да си направи отвод и след това да направим 

гласуването. Всеки да си прецени. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Гърдева, аз изрично питах всеки един, който номинира дали 

номинираният отговаря на изискванията. Имам потвърждение от колегата, 

който е направил номинацията, така че смятам че са коректни били 

отговорите.  

Така. Имаме ли готовност да пристъпим към първото гласуване? По 

реда на постъпването ги подлагам на гласуване: 

Първото предложение е в комисията да бъде избран колегата Христо 

Атанасов. Режим на гласуване. 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват през системата? 

 

Руслан ВЛАЕВ 

Не съм сигурен, дали ми се отчете вота. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Сега ще проверим, колега, момент. Руслан Влаев – не сте участвал в 

гласуването. Петко Петков също не е участвал. Станислав Иванов и Светлан 

Златев – също. Както и Щериана Иванова. 

 

За протокола: Руслан Влаев – „въздържал се“. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Анелия Клисарова и Антон Апостолов също не са участвали в 

гласуването. 

 



За протокола: Щериана Иванова – „за“, Анелия Клисарова – 

„въздържал се“, Мария Тодорова – „за“, Антоанета Цветкова – „за“. 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ  

Г-н председател, не можах да гласувам 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

За втори път Ви давам възможност да гласувате. 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ  

Г-н председател, не можах да гласувам, съжалявам. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 И аз съжалявам. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 33, против - 0, въздържали се - 6, отсъстващи - 12, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Следващата номинация – Генадий Атанасов. Режим на гласуване. 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Не успях да гласувам. „за“ съм. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

За протокола: Антоанета Цветкова – „за“, Христо Боев – „за“, Мартин 

Байчев – „за“, Стоян Попов – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 24, против - 0, въздържали се - 8, отсъстващи - 19, 

предложението се приема.* 

 

За протокола: Емил Бояджийски – „въздържал се“. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Следващото предложение е номинацията за Николай Костадинов. 

Режим на гласуване. 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 18, против - 1, въздържали се - 13, отсъстващи - 19, 

предложението се приема.* 

 



Йордан ПАВЛОВ 

Аз съм „въздържал се“, видях, че не съм отразен. 

 

За протокола: Йордан Павлов – „въздържал се“, Антоанета Цветкова 

– „въздържал се“, Милена Димова – „въздържал се“. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така, следващото предложение, колеги – Марица Гърдева предлага 

Тодор Балабанов. Режим на гласуване. 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Гласувам „за“, не ми излиза системата. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

За протокола: Антоанета Цветкова – „за“. 

Други колеги, които не са успели да гласуват, има ли? 

 

За протокола: Деян Пейчев – „за“, Емил Бояджийски – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 33, против - 0, въздържали се - 9, отсъстващи - 9, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Следващото предложение е за колегата Стефан Станев. Режим на 

гласуване. 

 Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

За протокола: Огнян Къчев  – „въздържал се“, Емил Бояджийски – 

„въздържал се“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 6, против - 3, въздържали се - 27, отсъстващи - 15, 

предложението не се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Следващото предложение е за Рюян Ризов. Режим на гласуване. 

Има ли колега, който не е успял да гласува? 

 

За протокола: Петко Петков  – „за“, Антоанета Цветкова – „за“, Юлиян 

Губатов – „против“. 

Моля за окончателните резултати. 

 



Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 23, против - 3, въздържали се - 10, отсъстващи - 15, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Следващото предложение е номинацията на колегата Мартин Златев. 

Режим на гласуване. 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват чрез системата? 

Окончателни резултати. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 19, против - 0, въздържали се - 21, отсъстващи - 11, 

предложението не се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Следващото и последно предложение е номинацията на колегата 

Мария Ангелова. Режим на гласуване. 

Има ли колеги, които не са успели да участват в гласуването? 

 

За протокола: Мартин Златев  – „за“, Христо Боев – „за“, Стоян Попов 

– „против“. 

Моля за окончателните резултати. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 14, против - 2, въздържали се - 19, отсъстващи - 16, 

предложението не се приема.* 

 

Моля да ми дадете подреждането на гласуваните кандидатури по реда 

на получените гласове. 

Така, колеги, номинираните кандидатури получили най-висок брой 

гласове са Христо Атанасов, Генадий Атанасов, Тодор Балабанов и Рюян 

Ризов. Така. Следва по процедура, те са избрани, считат се за избрани в 

комисията, като по процедура следва да бъдат избрани председатели на 

двете комисии, които гласувахме. 

Първата комисия, по отношение най-общо казано на лечебните 

заведения, имате думата за номинации. Номинациите са от съставите на 

комисиите, разбира се, нали… Марица Гърдева – заявка за изказване. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Предлагам проф. Антоанета Цветкова за председател на комисията. 

 

 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Марица Гърдева предлага проф. Цветкова за председател на 

комисията по лечебните заведения. Други предложения? Колега Къчева, 

имате думата. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Благодаря. Предлагам проф. Клисарова за номинация като 

председател на комисията за лечебните заведения. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Други номинации? 

Така. Подлагам на гласуване предложенията по реда на тяхното 

постъпване. Първото предложение за проф. Цветкова. Режим на гласуване. 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват през системата? 

 

За протокола: Мартин Байчев – „за“, Антоанета Цветкова – „за“. 

 

Има ли колеги, които не са успели други? 

Моля за окончателни резултати. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 28, против - 0, въздържали се - 10, отсъстващи - 13, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Следващото предложение е за проф. Клисарова. Режим на гласуване. 

Има ли колеги, които не са успели да участват в гласуването? 

Моля за окончателните резултати. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 22, против - 0, въздържали се - 16, отсъстващи - 13, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 Предложението се приема също така, но това, което е събрало повече 

гласове всъщност е за проф. Цветкова. Така че проф. Цветкова се счита за 

избрана за председател на комисията. 

 Така. Минаваме към номинации за втората комисия. Заявка за 

изказване от колегата Николай Почеканов преди това. 

 

Николай ПОЧЕКАНОВ 

За следващата комисия правя предложение Тодор Балабанов. 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Николай Почеканов предлага моя милост за председател на втората 

комисия. Благодаря, колега, за номинацията. Николай Капитанов? 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Благодаря, г-н председател. Тъй като очевидно опозицията беше 

формално отсвирена от участие в тази комисия, аз искам да кажа че не знам 

колегите как ще гласуват, но аз лично подкрепям Вашата кандидатура, 

защото вярвам във Вашата безпристрастност и съвестно изпълнение на 

задълженията. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря за добрите думи, колега, оценявам. Други предложения, 

колеги? Има една-единствена номинация, така че я подлагам на гласуване. 

Режим на гласуване, колеги.  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват чрез системата? 

 

За протокола: Антоанета Цветкова – „за“. 

 

Други колеги, които не са успели да гласуват? Моля за окончателни 

резултати. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 39, против - 0, въздържали се - 3, отсъстващи - 9, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря ви, колеги, за подкрепата.  

Така, сега трябва по процедура да изгласуваме състава ведно с 

председателя по отношение на изброените първо лечебни заведения анблок 

и съответно състав и председател по отношение на търговските дружества. 

Такава е процедурата. Аз много не виждам смисъл в това нещо, но за 

съжаление, трябва да спазим самата процедура.  

Подлагам на гласуване състав и председател заедно и откриване 

конкурсни процедури със съответните правила, както имате по материалите 

по отношение на ДКЦ-1, ДКЦ „Свети Иван Рилски“, ДКЦ-3, ДКЦ-4, ДКЦ-

5, ДКЦ „Чайка“, АГ-болница /съкратено казано/, „Специализирана болница 

за активно лечение на онкологични заболявания, „Специализирана болница 

за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания“, „Дентален 

център - Варна“ ЕООД, както и „Медицински център за рехабилитация и 

спортна медицина 1“. Режим на гласуване, колеги. 

 

 

 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

773-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския 

закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във връзка 

с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба за 

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 

Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 

реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на  

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 „СВЕТА 

КЛЕМЕНТИНА“ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090026.  

 

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 

публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 

мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна 

степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 



1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 

или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 

и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 

 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 

1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 

 

II. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса по образец; 

2. Автобиография; 

3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 

* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 

Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 

изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 

предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да 

извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 

обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 

конкурсната процедура; 

6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността 

за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не 

се води на отчет; 



7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 

повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 

бъдещо развитие“. 

 

IV. Място и условия за подаване на документите:  

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 

- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда 

на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва 

името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 

длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 

на обявата.  

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 

проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 

етаж 2, стая на общинския съветник на 17.02.2022 г. от 10:00 часа. 

 

V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  

Конкурсът се провежда на три етапа:  

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността 

на лечебното заведение за тригодишен период;  

3. Събеседване с кандидатите.  

Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 

на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Наредба за 



условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите 

за управление и контрол на публичните предприятия на община Варна. 

 

VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното 

разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, последния 

междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и годишен 

доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще бъде 

предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 304, в 

сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както и на 

официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  

https://varnacouncil.bg/. 

 

VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения в 

състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, Председател 

на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 

председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 

медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 

5. …………………………………………………………  – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. …………………………………………………...... - длъжностно лице, 

представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

7. ……………………………………………………………  – 

представител на РЗИ – Варна. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3..……………………………………………………… 

 

Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при условията 

на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане на конкурси 

за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за лечебните 

заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и предостави на 

кандидатите информация относно темите предмет на събеседването, да 

разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и да проведе 

събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на Общински съвет - 

Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по ред на следващите 

https://varnacouncil.bg/


участници. Преди започване на работата си комисията приема правила за 

работа.  

 

VIII. Критерии за оценяване и класиране:  

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 

ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 

изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 

допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 

добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 

8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 

4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 

8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 

оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се 

формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на 

комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 

средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не 

по-ниска от мн. добър 4,50. 

 

IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане в 

сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в 

която се съдържа информация за: 



1. Позицията, за която се кандидатства; 

2. Публичното предприятие; 

3. Изискванията към кандидатите; 

4. Критериите за подбор; 

5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. Изискуемите документи; 

7. Начина за комуникация с Комисията; 

8. Краен срок за представяне на документите. 

 

X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна резултатите 

от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение за тяхното 

утвърждаване и определяне на класирания на първо място кандидат за 

избран за заемане на съответната позиция. 

 

 

 

 

 

774-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския 

закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във връзка 

с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба за 

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 

Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 

реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на 

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН 

РИЛСКИ - АСПАРУХОВО - ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 103517178.  

 

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 

публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 

мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" 



по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна 

степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 

или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 

и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 

 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 

1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 

 

II. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса по образец; 

2. Автобиография; 

3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 



* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 

Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 

изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 

предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да 

извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 

обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 

конкурсната процедура; 

6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността 

за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не 

се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 

повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 

бъдещо развитие“. 

 

IV. Място и условия за подаване на документите:  

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 

- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда 

на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва 

името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 

длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 

на обявата.  



5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 

проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 

етаж 2, стая на общинския съветник на 17.02.2022 г. от 10:00 часа. 

 

V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  

Конкурсът се провежда на три етапа:  

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността 

на лечебното заведение за тригодишен период;  

3. Събеседване с кандидатите.  

Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 

на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Наредба за 

условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите 

за управление и контрол на публичните предприятия на община Варна. 

 

VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното 

разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, последния 

междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и годишен 

доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще бъде 

предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 304, в 

сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както и на 

официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  

https://varnacouncil.bg/. 

 

VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения в 

състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, Председател 

на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 

председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 

медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 

5. …………………………………………………………  – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. …………………………………………………...... - длъжностно лице, 

представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

https://varnacouncil.bg/


7. ……………………………………………………………  – 

представител на РЗИ – Варна. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3..……………………………………………………… 

 

Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при условията 

на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане на конкурси 

за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за лечебните 

заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и предостави на 

кандидатите информация относно темите предмет на събеседването, да 

разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и да проведе 

събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на Общински съвет - 

Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по ред на следващите 

участници. Преди започване на работата си комисията приема правила за 

работа.  

 

VIII. Критерии за оценяване и класиране:  

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 

ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 

изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 

допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 

добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 

8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 



4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 

8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 

оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се 

формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на 

комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 

средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не 

по-ниска от мн. добър 4,50. 

 

IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане в 

сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в 

която се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 

2. Публичното предприятие; 

3. Изискванията към кандидатите; 

4. Критериите за подбор; 

5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. Изискуемите документи; 

7. Начина за комуникация с Комисията; 

8. Краен срок за представяне на документите. 

 

X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна резултатите 

от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение за тяхното 

утвърждаване и определяне на класирания на първо място кандидат за 

избран за заемане на съответната позиция. 
 

 

 

 

775-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския 

закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във връзка 

с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба за 

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 



Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 

реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на 

„ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – ВАРНА“ ЕООД, 

ЕИК 813154554. 

 

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 

публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 

мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна 

степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 

или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 

и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 



незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 

 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 

1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 

 

II. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса по образец; 

2. Автобиография; 

3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 

* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 

Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 

изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 

предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да 

извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 

обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 

конкурсната процедура; 

6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността 

за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не 

се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 

повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 

бъдещо развитие“. 

 

IV. Място и условия за подаване на документите:  

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43.  



2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 

- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда 

на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва 

името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 

длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 

на обявата.  

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 

проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 

етаж 2, стая на общинския съветник на 17.02.2022 г. от 10:00 часа. 

 

V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  

Конкурсът се провежда на три етапа:  

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността 

на лечебното заведение за тригодишен период;  

3. Събеседване с кандидатите.  

Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 

на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Наредба за 

условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите 

за управление и контрол на публичните предприятия на община Варна. 

 

VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното 

разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, последния 

междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и годишен 

доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще бъде 

предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 304, в 

сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както и на 

официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  

https://varnacouncil.bg/. 

 

https://varnacouncil.bg/


VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения в 

състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, Председател 

на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 

председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 

медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 

5. …………………………………………………………  – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. …………………………………………………...... - длъжностно лице, 

представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

7. ……………………………………………………………  – 

представител на РЗИ – Варна. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3..……………………………………………………… 

 

Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при условията 

на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане на конкурси 

за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за лечебните 

заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и предостави на 

кандидатите информация относно темите предмет на събеседването, да 

разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и да проведе 

събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на Общински съвет - 

Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по ред на следващите 

участници. Преди започване на работата си комисията приема правила за 

работа.  

 

VIII. Критерии за оценяване и класиране:  

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 

ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 

изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 

допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 

добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 



2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 

8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 

4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 

8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 

оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се 

формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на 

комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 

средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не 

по-ниска от мн. добър 4,50. 

 

IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане в 

сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в 

която се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 

2. Публичното предприятие; 

3. Изискванията към кандидатите; 

4. Критериите за подбор; 

5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. Изискуемите документи; 

7. Начина за комуникация с Комисията; 

8. Краен срок за представяне на документите. 

 

X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна резултатите 

от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение за тяхното 



утвърждаване и определяне на класирания на първо място кандидат за 

избран за заемане на съответната позиция. 
 

 

 

 

 

776-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския 

закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във връзка 

с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба за 

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 

Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 

реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на 

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 – ВАРНА“ 

ЕООД, ЕИК 813116984. 

 

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 

публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 

мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна 

степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 



1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 

или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 

и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 

 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 

1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 

 

II. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса по образец; 

2. Автобиография; 

3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 

* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 

Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 

изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 

предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да 

извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 

обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 

конкурсната процедура; 



6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността 

за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не 

се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 

повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 

бъдещо развитие“. 

 

IV. Място и условия за подаване на документите:  

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 

- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда 

на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва 

името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 

длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 

на обявата.  

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 

проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 

етаж 2, стая на общинския съветник на 17.02.2022 г. от 10:00 часа. 

 

V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  

Конкурсът се провежда на три етапа:  

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността 

на лечебното заведение за тригодишен период;  

3. Събеседване с кандидатите.  



Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 

на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Наредба за 

условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите 

за управление и контрол на публичните предприятия на община Варна. 

 

VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното 

разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, последния 

междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и годишен 

доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще бъде 

предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 304, в 

сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както и на 

официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  

https://varnacouncil.bg/. 

 

VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения в 

състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, Председател 

на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 

председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 

медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 

5. …………………………………………………………  – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. …………………………………………………...... - длъжностно лице, 

представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

7. ……………………………………………………………  – 

представител на РЗИ – Варна. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3..……………………………………………………… 

 

Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при условията 

на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане на конкурси 

за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за лечебните 

заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и предостави на 

кандидатите информация относно темите предмет на събеседването, да 

https://varnacouncil.bg/


разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и да проведе 

събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на Общински съвет - 

Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по ред на следващите 

участници. Преди започване на работата си комисията приема правила за 

работа.  

 

VIII. Критерии за оценяване и класиране:  

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 

ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 

изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 

допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 

добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 

8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 

4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 

8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 

оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се 

формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на 

комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 

средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не 

по-ниска от мн. добър 4,50. 

 



IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане в 

сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в 

която се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 

2. Публичното предприятие; 

3. Изискванията към кандидатите; 

4. Критериите за подбор; 

5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. Изискуемите документи; 

7. Начина за комуникация с Комисията; 

8. Краен срок за представяне на документите. 

 

X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна резултатите 

от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение за тяхното 

утвърждаване и определяне на класирания на първо място кандидат за 

избран за заемане на съответната позиция. 

777-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския 

закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във връзка 

с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба за 

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 

Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 

реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на 

„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V – СВЕТА 

ЕКАТЕРИНА“ ЕООД, ЕИК 813152934. 

 

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 

публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 

мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна 

степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 



квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 

или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 

и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 

 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 

1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 

 

II. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса по образец; 

2. Автобиография; 

3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 



* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 

Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 

изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 

предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да 

извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 

обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 

конкурсната процедура; 

6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността 

за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не 

се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 

повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 

бъдещо развитие“. 

 

IV. Място и условия за подаване на документите:  

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 

- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда 

на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва 

името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 

длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 

на обявата.  



5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 

проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 

етаж 2, стая на общинския съветник на 17.02.2022 г. от 10:00 часа. 

 

V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  

Конкурсът се провежда на три етапа:  

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността 

на лечебното заведение за тригодишен период;  

3. Събеседване с кандидатите.  

Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 

на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Наредба за 

условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите 

за управление и контрол на публичните предприятия на община Варна. 

 

VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното 

разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, последния 

междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и годишен 

доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще бъде 

предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 304, в 

сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както и на 

официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  

https://varnacouncil.bg/. 

 

VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения в 

състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, Председател 

на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 

председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 

медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 

5. …………………………………………………………  – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. …………………………………………………...... - длъжностно лице, 

представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

https://varnacouncil.bg/


7. ……………………………………………………………  – 

представител на РЗИ – Варна. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3..……………………………………………………… 

 

Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при условията 

на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане на конкурси 

за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за лечебните 

заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и предостави на 

кандидатите информация относно темите предмет на събеседването, да 

разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и да проведе 

събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на Общински съвет - 

Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по ред на следващите 

участници. Преди започване на работата си комисията приема правила за 

работа.  

 

VIII. Критерии за оценяване и класиране:  

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 

ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 

изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 

допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 

добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 

8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 



4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 

8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 

оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се 

формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на 

комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 

средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не 

по-ниска от мн. добър 4,50. 

 

IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане в 

сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в 

която се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 

2. Публичното предприятие; 

3. Изискванията към кандидатите; 

4. Критериите за подбор; 

5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. Изискуемите документи; 

7. Начина за комуникация с Комисията; 

8. Краен срок за представяне на документите. 

 

X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна резултатите 

от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение за тяхното 

утвърждаване и определяне на класирания на първо място кандидат за 

избран за заемане на съответната позиция. 
 

 

 

 

 

778-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския 

закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във връзка 

с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба за 



реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 

Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 

реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на 

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ЧАЙКА““ ЕООД, 

ЕИК 103514755. 

 

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 

публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 

мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна 

степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 

или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 

и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 



незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 

 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 

1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 

 

II. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса по образец; 

2. Автобиография; 

3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 

* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 

Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 

изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 

предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да 

извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 

обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 

конкурсната процедура; 

6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността 

за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не 

се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 

повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 

бъдещо развитие“. 

 

IV. Място и условия за подаване на документите:  

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43.  



2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 

- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда 

на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва 

името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 

длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 

на обявата.  

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 

проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 

етаж 2, стая на общинския съветник на 17.02.2022 г. от 10:00 часа. 

 

V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  

Конкурсът се провежда на три етапа:  

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността 

на лечебното заведение за тригодишен период;  

3. Събеседване с кандидатите.  

Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 

на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Наредба за 

условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите 

за управление и контрол на публичните предприятия на община Варна. 

 

VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното 

разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, последния 

междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и годишен 

доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще бъде 

предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 304, в 

сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както и на 

официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  

https://varnacouncil.bg/. 

 

https://varnacouncil.bg/


VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения в 

състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, Председател 

на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 

председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 

медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 

5. …………………………………………………………  – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. …………………………………………………...... - длъжностно лице, 

представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

7. ……………………………………………………………  – 

представител на РЗИ – Варна. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3..……………………………………………………… 

 

Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при условията 

на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане на конкурси 

за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за лечебните 

заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и предостави на 

кандидатите информация относно темите предмет на събеседването, да 

разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и да проведе 

събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на Общински съвет - 

Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по ред на следващите 

участници. Преди започване на работата си комисията приема правила за 

работа.  

 

VIII. Критерии за оценяване и класиране:  

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 

ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 

изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 

допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 

добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 



2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 

8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 

4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 

8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 

оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се 

формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на 

комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 

средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не 

по-ниска от мн. добър 4,50. 

 

IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане в 

сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в 

която се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 

2. Публичното предприятие; 

3. Изискванията към кандидатите; 

4. Критериите за подбор; 

5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. Изискуемите документи; 

7. Начина за комуникация с Комисията; 

8. Краен срок за представяне на документите. 

 

X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна резултатите 

от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение за тяхното 



утвърждаване и определяне на класирания на първо място кандидат за 

избран за заемане на съответната позиция. 
 

 

 

 

 

 

 

779-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския 

закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във връзка 

с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба за 

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 

Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 

реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 

СТАМАТОВ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090065. 

 

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 

публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 

мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна 

степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 



1.4. Да не са поставени под запрещение; 

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 

или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 

и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 

 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 

1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 

 

II. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса по образец; 

2. Автобиография; 

3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 

* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 

Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 

изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 

предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да 

извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 

обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 

конкурсната процедура; 



6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността 

за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не 

се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 

повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 

бъдещо развитие“. 

 

IV. Място и условия за подаване на документите:  

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 

- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда 

на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва 

името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 

длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 

на обявата.  

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 

проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 

етаж 2, стая на общинския съветник на 17.02.2022 г. от 10:00 часа. 

 

V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  

Конкурсът се провежда на три етапа:  

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността 

на лечебното заведение за тригодишен период;  

3. Събеседване с кандидатите.  



Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 

на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Наредба за 

условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите 

за управление и контрол на публичните предприятия на община Варна. 

 

VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното 

разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, последния 

междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и годишен 

доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще бъде 

предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 304, в 

сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както и на 

официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  

https://varnacouncil.bg/. 

 

VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения в 

състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, Председател 

на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 

председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 

медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 

5. …………………………………………………………  – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. …………………………………………………...... - длъжностно лице, 

представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

7. ……………………………………………………………  – 

представител на РЗИ – Варна. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3..……………………………………………………… 

 

Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при условията 

на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане на конкурси 

за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за лечебните 

заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и предостави на 

кандидатите информация относно темите предмет на събеседването, да 

https://varnacouncil.bg/


разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и да проведе 

събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на Общински съвет - 

Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по ред на следващите 

участници. Преди започване на работата си комисията приема правила за 

работа.  

 

VIII. Критерии за оценяване и класиране:  

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 

ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 

изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 

допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 

добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 

8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 

4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 

8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 

оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се 

формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на 

комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 

средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не 

по-ниска от мн. добър 4,50. 

 



IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане в 

сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в 

която се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 

2. Публичното предприятие; 

3. Изискванията към кандидатите; 

4. Критериите за подбор; 

5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. Изискуемите документи; 

7. Начина за комуникация с Комисията; 

8. Краен срок за представяне на документите. 

 

X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна резултатите 

от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение за тяхното 

утвърждаване и определяне на класирания на първо място кандидат за 

избран за заемане на съответната позиция. 
 

 

 

 

 

 

780-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския 

закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във връзка 

с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба за 

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 

Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 

реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ 

– ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090154. 

 

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 



управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 

публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 

мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна 

степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 

или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 

и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 

 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 

1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 

 



II. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса по образец; 

2. Автобиография; 

3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 

* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 

Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 

изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 

предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да 

извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 

обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 

конкурсната процедура; 

6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността 

за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не 

се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 

повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 

бъдещо развитие“. 

 

IV. Място и условия за подаване на документите:  

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 

- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда 

на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва 



името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 

длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 

на обявата.  

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 

проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 

етаж 2, стая на общинския съветник на 17.02.2022 г. от 10:00 часа. 

 

V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  

Конкурсът се провежда на три етапа:  

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността 

на лечебното заведение за тригодишен период;  

3. Събеседване с кандидатите.  

Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 

на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Наредба за 

условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите 

за управление и контрол на публичните предприятия на община Варна. 

 

VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното 

разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, последния 

междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и годишен 

доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще бъде 

предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 304, в 

сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както и на 

официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  

https://varnacouncil.bg/. 

 

VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения в 

състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, Председател 

на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 

председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 

медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 

https://varnacouncil.bg/


5. …………………………………………………………  – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. …………………………………………………...... - длъжностно лице, 

представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

7. ……………………………………………………………  – 

представител на РЗИ – Варна. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3..……………………………………………………… 

 

Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при условията 

на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане на конкурси 

за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за лечебните 

заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и предостави на 

кандидатите информация относно темите предмет на събеседването, да 

разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и да проведе 

събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на Общински съвет - 

Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по ред на следващите 

участници. Преди започване на работата си комисията приема правила за 

работа.  

 

VIII. Критерии за оценяване и класиране:  

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 

ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 

изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 

допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 

добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 

8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 



1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 

4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 

8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 

оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се 

формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на 

комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 

средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не 

по-ниска от мн. добър 4,50. 

 

IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане в 

сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в 

която се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 

2. Публичното предприятие; 

3. Изискванията към кандидатите; 

4. Критериите за подбор; 

5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. Изискуемите документи; 

7. Начина за комуникация с Комисията; 

8. Краен срок за представяне на документите. 

 

X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна резултатите 

от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение за тяхното 

утвърждаване и определяне на класирания на първо място кандидат за 

избран за заемане на съответната позиция. 
 

 

 

 

 

781-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския 

закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във връзка 

с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 



конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба за 

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 

Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 

реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 

000090147. 

 

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 

публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 

мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна 

степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 



включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 

или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 

и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 

 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 

1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 

 

II. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса по образец; 

2. Автобиография; 

3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 

* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 

Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 

изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 

предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да 

извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 

обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 

конкурсната процедура; 

6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността 

за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не 

се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 

повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 

бъдещо развитие“. 

 



IV. Място и условия за подаване на документите:  

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 

- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда 

на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва 

името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 

длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 

на обявата.  

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 

проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 

етаж 2, стая на общинския съветник на 17.02.2022 г. от 10:00 часа. 

 

V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  

Конкурсът се провежда на три етапа:  

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността 

на лечебното заведение за тригодишен период;  

3. Събеседване с кандидатите.  

Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 

на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Наредба за 

условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите 

за управление и контрол на публичните предприятия на община Варна. 

 

VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното 

разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, последния 

междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и годишен 

доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще бъде 

предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 304, в 

сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както и на 



официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  

https://varnacouncil.bg/. 

 

VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения в 

състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, Председател 

на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 

председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 

медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 

5. …………………………………………………………  – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. …………………………………………………...... - длъжностно лице, 

представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

7. ……………………………………………………………  – 

представител на РЗИ – Варна. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3..……………………………………………………… 

 

Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при условията 

на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане на конкурси 

за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за лечебните 

заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и предостави на 

кандидатите информация относно темите предмет на събеседването, да 

разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и да проведе 

събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на Общински съвет - 

Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по ред на следващите 

участници. Преди започване на работата си комисията приема правила за 

работа.  

 

VIII. Критерии за оценяване и класиране:  

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 

ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 

изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 

допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 

добър 4,50.  

https://varnacouncil.bg/


8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 

8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 

4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 

8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 

оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се 

формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на 

комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 

средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не 

по-ниска от мн. добър 4,50. 

 

IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане в 

сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в 

която се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 

2. Публичното предприятие; 

3. Изискванията към кандидатите; 

4. Критериите за подбор; 

5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. Изискуемите документи; 

7. Начина за комуникация с Комисията; 

8. Краен срок за представяне на документите. 

 

X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна резултатите 



от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение за тяхното 

утвърждаване и определяне на класирания на първо място кандидат за 

избран за заемане на съответната позиция. 
 

 

 

 

 

 

782-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския 

закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във връзка 

с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба за 

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 

Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 

реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на „ДЕНТАЛЕН 

ЦЕНТЪР I ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090186. 

 

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 

публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 

мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна 

степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 



1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 

или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 

и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 

 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 

1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 

 

II. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса по образец; 

2. Автобиография; 

3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 

* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 

Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 

изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 

предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да 

извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 

обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 

конкурсната процедура; 



6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността 

за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не 

се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 

повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 

бъдещо развитие“. 

 

IV. Място и условия за подаване на документите:  

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 

- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда 

на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва 

името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 

длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 

на обявата.  

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 

проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 

етаж 2, стая на общинския съветник на 17.02.2022 г. от 10:00 часа. 

 

V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  

Конкурсът се провежда на три етапа:  

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността 

на лечебното заведение за тригодишен период;  

3. Събеседване с кандидатите.  



Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 

на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Наредба за 

условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите 

за управление и контрол на публичните предприятия на община Варна. 

 

VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното 

разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, последния 

междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и годишен 

доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще бъде 

предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 304, в 

сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както и на 

официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  

https://varnacouncil.bg/. 

 

VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения в 

състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, Председател 

на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 

председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 

медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 

5. …………………………………………………………  – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. …………………………………………………...... - длъжностно лице, 

представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

7. ……………………………………………………………  – 

представител на РЗИ – Варна. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3..……………………………………………………… 

 

Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при условията 

на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане на конкурси 

за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за лечебните 

заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и предостави на 

кандидатите информация относно темите предмет на събеседването, да 

https://varnacouncil.bg/


разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и да проведе 

събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на Общински съвет - 

Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по ред на следващите 

участници. Преди започване на работата си комисията приема правила за 

работа.  

 

VIII. Критерии за оценяване и класиране:  

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 

ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 

изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 

допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 

добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 

8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 

4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 

8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 

оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се 

формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на 

комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 

средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не 

по-ниска от мн. добър 4,50. 

 



IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане в 

сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в 

която се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 

2. Публичното предприятие; 

3. Изискванията към кандидатите; 

4. Критериите за подбор; 

5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. Изискуемите документи; 

7. Начина за комуникация с Комисията; 

8. Краен срок за представяне на документите. 

 

X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна резултатите 

от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение за тяхното 

утвърждаване и определяне на класирания на първо място кандидат за 

избран за заемане на съответната позиция. 

 

 

 

 

 

 

783-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския 

закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във връзка 

с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба за 

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 

Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 

реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на „МЕДИЦИНСКИ 

ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА 1 – 

ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090161. 

 

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 



управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 

публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 

мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна 

степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 

или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 

и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 

 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 

1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 

 



II. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса по образец; 

2. Автобиография; 

3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 

* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 

Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 

изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 

предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да 

извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 

обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 

конкурсната процедура; 

6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността 

за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не 

се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 

повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 

бъдещо развитие“. 

 

IV. Място и условия за подаване на документите:  

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 

- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда 

на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва 



името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 

длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 

на обявата.  

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 

проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 

етаж 2, стая на общинския съветник на 17.02.2022 г. от 10:00 часа. 

 

V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  

Конкурсът се провежда на три етапа:  

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността 

на лечебното заведение за тригодишен период;  

3. Събеседване с кандидатите.  

Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 

на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Наредба за 

условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите 

за управление и контрол на публичните предприятия на община Варна. 

 

VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното 

разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, последния 

междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и годишен 

доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще бъде 

предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 304, в 

сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както и на 

официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  

https://varnacouncil.bg/. 

 

VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения в 

състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, Председател 

на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 

председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 

медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 

https://varnacouncil.bg/


5. …………………………………………………………  – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. …………………………………………………...... - длъжностно лице, 

представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

7. ……………………………………………………………  – 

представител на РЗИ – Варна. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3..……………………………………………………… 

 

Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при условията 

на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане на конкурси 

за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за лечебните 

заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и предостави на 

кандидатите информация относно темите предмет на събеседването, да 

разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и да проведе 

събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на Общински съвет - 

Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по ред на следващите 

участници. Преди започване на работата си комисията приема правила за 

работа.  

 

VIII. Критерии за оценяване и класиране:  

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 

ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 

изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 

допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 

добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 

8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 



1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 

4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 

8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 

оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се 

формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на 

комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 

средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не 

по-ниска от мн. добър 4,50. 

 

IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане в 

сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в 

която се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 

2. Публичното предприятие; 

3. Изискванията към кандидатите; 

4. Критериите за подбор; 

5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. Изискуемите документи; 

7. Начина за комуникация с Комисията; 

8. Краен срок за представяне на документите. 

 

X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна резултатите 

от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение за тяхното 

утвърждаване и определяне на класирания на първо място кандидат за 

избран за заемане на съответната позиция. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 

За протокола: Антоанета Цветкова – „за“. 

 

Има ли колеги, които не са успели да участват през системата в 

гласуването?  

 

За протокола: Емил Бояджийски – „за“. 

Моля за окончателни резултати. 

 



Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 38, против - 0, въздържали се - 4, отсъстващи - 9, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

По същия начин за следните търговски дружества – комисия, състав, 

председател и процедура: „Ученическо и столово хранене“, „Градски 

транспорт“, „Пазари“, „Дворец на културата и спорта“, „Стадион Спартак“, 

„Обреди”. Режим на гласуване. 

 

784-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.21 от Закона за публичните 

предприятия, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.219, ал.2 и чл.221, т.4 от Търговския закон 

и чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за 

избор на членове на органите за управление и контрол на публичните 

предприятия на Община Варна и чл. 5 от Наредба за реда за упражняване на 

правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 

търговските дружества, Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна 

реши: 

 

I. Открива процедура за избор на членове на съвета на директорите на 

„УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕАД, ЕИК 103552229. 

 

II.  Изисквания към кандидатите за членове на съвета на директорите 

на търговските дружества: 

1.да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария; 

2. да имат завършена образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или по-висока; 

3. да имат най-малко 5 години професионален опит; 

4. да не са поставени под запрещение; 

5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

6. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

7. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

8. да не са били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

9. да не са съпрузи или лица във фактическо съжителство, роднини по 

права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по 

сватовство - до втора степен включително, на управител или член на 



колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

10. да не заемат висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-38 и 41-

45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество, да не е член на политически кабинет и секретар на 

община; 

11. да не извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, 

сходни с дейността на съответните търговски дружества ; 

12. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в 

дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен предмет 

на дейност като съответното търговско дружество; 

13. да не са управители или членове на изпълнителни или контролни 

органи на друго публично предприятие; 

14. отговарят на други изисквания, предвидени в учредителния акт 

или устава на дружеството. 

II.1. Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на 

директорите и на управителните съвети лица, които работят по трудово 

правоотношение или по служебно правоотношение, освен като 

преподаватели във висше училище или като лекари по дентална медицина в 

лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения. 

 

III. Изисквания към кандидатите за независими членове на съвета на 

директорите на търговското дружество: 

1. да не са служители в публичното предприятие; 

2. да не са съдружници, респективно акционери в същото публично 

предприятие; 

3. да не са лица, които лично или чрез свързани лица имат търговски 

отношения с публичното предприятие; 

4. да не са еднолични търговци, съдружници или акционери в 

търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като 

публичното дружество; 

5. да не са свързани лица с друг член на управителен или контролен 

орган на публичното предприятие. 

6. да отговарят на условията по т. II 

III.1. Не са независими членове представителите на Община Варна в 

органите за управление и контрол  на публичните предприятия, в които 

общината не е едноличен собственик. 

 

IV. Необходимите документи, които кандидатите подават до 

Общински съвет – Варна, деловодство на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43 са: 

1. заявление за участие по образец; 

2. автобиография; 



3. заверено копие от диплома за завършено висше образование, 

придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна 

квалификация и правоспособност; 

4. заверени копия на документи, удостоверяващи продължителността 

на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или друг 

документ, удостоверяващ най-малко петгодишен професионален опит); 

  5. декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на 

обстоятелствата по чл.20 от Закона за публичните предприятия, както и 

съгласие за обработване на личните данни на кандидата във връзка с 

участието в конкурсната процедура; 

6. декларация по образец относно наличието/липсата на обстоятелства 

по чл. 23, ал. 2 и 3 от Закона за публичните предприятия от кандидатите за 

независими членове на съвета на директорите на съответното търговско 

дружество.  

 

V. Документите по т. IV се приемат в деловодството на Община 

Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43, в срок от 45 (четиридесет и пет) 

дни от обявяването на конкурса в един централен ежедневник, както и на 

интернет страницата на Общински съвет - Варна, като следва да се 

представят в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. На плика се 

отбелязват името на кандидата и телефон за връзка. 

 

VI. Одобрява следните критерии за подбор – условия за допустимост 

на кандидата: 

1. Подходяща образователно-квалификационна степен с оглед 

спецификата на дружеството; 

2. Професионален опит – минимум 5 години професионален опит/на 

ръководна длъжност, осигуряващ необходимите умения за професионално 

изпълнение на задълженията на член на орган за управление и контрол. 

3. Добра репутация.  Кандидат за член на орган за управление и 

контрол се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за 

противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на 

лицето. При оценяване на репутацията на кандидат за член на орган за 

управление или контрол се взема предвид информацията, която е на 

разположение на Общински съвет - Варна, упражняващ правата на 

общината, и на комисията за номиниране, за извършване на оценката. 

4. Други подходящи професионални умения и компетенции според 

спецификата на конкретното дружество, например в областта на 

стратегическото планиране, на финансовия, търговския или 

производствения мениджмънт, управление на риска, ползване на чужд език 

и др. Като показатели за оценка на други умения и компетентности могат да 

се използват: 

4.1. В областта на стратегическото планиране – умение да се поставят 

ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието, да се познават 



тенденциите в отрасъла и да се ползват различни източници на информация, 

умение да се анализира дейността на предприятието в контекста на 

отрасъла, в който то функционира, и на национално/международно ниво 

(дългосрочна визия), умение да се планират и управляват промени и др.; 

4.2. В областта на оперативното управление – умение да се ръководи, 

да се организира работата в екип, да се мотивират членовете на екипа, да се 

формира широка мрежа от професионални контакти, които да се използват 

за професионални цели, да се постигат резултати чрез различни подходи, да 

се правят компромиси, като се запазва приемствеността, да се вземат 

решения в кратки срокове и в ситуации, когато е налице ограничена 

информация, да се предлагат няколко решения на един проблем, като се 

взема информирано решение и се предвидят възможните последици, и др. 

 

VII. Процедурата за оценка включва две части – писмена и устна част 

(интервю), като и за двете части се определят минимални оценки, 

непостигането на които е основание за отстраняването на кандидатите от 

по-нататъшно участие в конкурсната процедура. 

 При провеждане на конкурсната процедура се спазват принципите на 

публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на 

дискриминация. 

Писмената част включва представяне на концепция за развитие на 

дружеството, съобразена с политиката на Община Варна за участие в 

публичните предприятия и приноса на кандидата към неговото управление. 

Оценява се доколко концепцията е конкретна, логични ли са отделните 

стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните и слабите 

страни на дружеството, както и на възможностите и опасностите, 

практическа приложимост, наличие на измерими показатели за 

икономическо развитие след реализиране на бизнес концепцията, познаване 

на пазара и пазарните сегменти, планиран социален ефект. 

 Устната част се състои от предварително определени и одобрени от 

Комисията за номиниране въпроси, на които всеки от кандидатите следва да 

отговори. 

 Оценката на всеки етап от конкурсната процедура се определя по 

шестобалната система, като максималната оценка, която кандидат може да 

получи на всеки от етапите на процедурата е "Отличен 6" при точност на 

оценката 0,25. Минималната допустима оценка за всеки етап от процедурата 

е "Много добър 4,50". Кандидат, получил оценка по-ниска от "Много добър 

4,50" се отстранява от конкурсната процедура. 

 

VIII. Избира комисия за номиниране в състав: 

1. Тодор Иванов Балабанов – общински съветник, Председател на 

комисията; 

2. Христо Атанасов Атанасов – общински съветник; 



3. Генадий Христов Атанасов –  общински съветник; 

4. Рюян Невзатов Ризов  –   общински съветник; 

5. ………………………………………………………    – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. ………………………………………………………   – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

7. ………………………………………………………… –  длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3.………………………………………………………… 

 

IX. Възлага на комисията извършването на процедурата за 

номиниране в съответствие с чл. 13 и следващите от Наредба за условията и 

реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за 

управление и контрол на публичните предприятия на Община Варна.  

 

X. Възлага на комисията, в 7-дневен срок от влизане в сила на 

настоящото решение да публикува обява за публичния подбор, като в нея се 

посочва информация за: 

1. позицията, за която се кандидатства; 

2. публичното предприятие; 

3. изискванията към кандидатите; 

4. критериите за подбор; 

5. критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. изискуемите документи; 

7. начина за комуникация с Комисията; 

8. краен срок за представяне на документите. 

 

XI. Възлага на комисията, в 5-дневен срок от провеждане на конкурса, 

да внесе в Общински съвет - Варна резултатите от конкурса и номинираните 

кандидати за вземане на решение и тяхното утвърждаване и определяне на 

класирания на първо място кандидат за избран за позицията, за която е 

кандидатствал. 

 

ХII. Възлага на изпълнителния директор на търговското дружество да 

предостави в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 304, в 

сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43 информация 

за дружеството, включваща шестмесечния междинен финансов отчет с 

финансов одит, деветмесечния междинен финансов отчет, последния 

годишен финансов отчет, доклада на регистрирания одитор и годишния 

доклад за дейността на дружеството. 
 



 

 

 

 

 

785-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.21 от Закона за публичните 

предприятия, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.219, ал.2 и чл.221, т.4 от Търговския закон 

и чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за 

избор на членове на органите за управление и контрол на публичните 

предприятия на Община Варна и чл. 5 от Наредба за реда за упражняване на 

правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 

търговските дружества, Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна 

реши: 

 

I. Открива процедура за избор на членове на съвета на директорите на 

„ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД, ЕИК 103003668. 

 

II.  Изисквания към кандидатите за членове на съвета на директорите 

на търговските дружества: 

1.да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария; 

2. да имат завършена образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или по-висока; 

3. да имат най-малко 5 години професионален опит; 

4. да не са поставени под запрещение; 

5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

6. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

7. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

8. да не са били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

9. да не са съпрузи или лица във фактическо съжителство, роднини по 

права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по 

сватовство - до втора степен включително, на управител или член на 

колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

10. да не заемат висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-38 и 41-

45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 



придобитото имущество, да не е член на политически кабинет и секретар на 

община; 

11. да не извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, 

сходни с дейността на съответните търговски дружества ; 

12. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в 

дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен предмет 

на дейност като съответното търговско дружество; 

13. да не са управители или членове на изпълнителни или контролни 

органи на друго публично предприятие; 

14. отговарят на други изисквания, предвидени в учредителния акт 

или устава на дружеството. 

II.1. Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на 

директорите и на управителните съвети лица, които работят по трудово 

правоотношение или по служебно правоотношение, освен като 

преподаватели във висше училище или като лекари по дентална медицина в 

лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения. 

 

III. Изисквания към кандидатите за независими членове на съвета на 

директорите на търговското дружество: 

1. да не са служители в публичното предприятие; 

2. да не са съдружници, респективно акционери в същото публично 

предприятие; 

3. да не са лица, които лично или чрез свързани лица имат търговски 

отношения с публичното предприятие; 

4. да не са еднолични търговци, съдружници или акционери в 

търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като 

публичното дружество; 

5. да не са свързани лица с друг член на управителен или контролен 

орган на публичното предприятие. 

6. да отговарят на условията по т. II 

 

III.1. Не са независими членове представителите на Община Варна в 

органите за управление и контрол  на публичните предприятия, в които 

общината не е едноличен собственик. 

 

IV. Необходимите документи, които кандидатите подават до 

Общински съвет – Варна, деловодство на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43 са: 

1. заявление за участие по образец; 

2. автобиография; 

3. заверено копие от диплома за завършено висше образование, 

придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна 

квалификация и правоспособност; 



4. заверени копия на документи, удостоверяващи продължителността 

на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или друг 

документ, удостоверяващ най-малко петгодишен професионален опит); 

  5. декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на 

обстоятелствата по чл.20 от Закона за публичните предприятия, както и 

съгласие за обработване на личните данни на кандидата във връзка с 

участието в конкурсната процедура; 

6. декларация по образец относно наличието/липсата на обстоятелства 

по чл. 23, ал. 2 и 3 от Закона за публичните предприятия от кандидатите за 

независими членове на съвета на директорите на съответното търговско 

дружество.  

 

V. Документите по т. IV се приемат в деловодството на Община 

Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43, в срок от 45 (четиридесет и пет) 

дни от обявяването на конкурса в един централен ежедневник, както и на 

интернет страницата на Общински съвет - Варна, като следва да се 

представят в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. На плика се 

отбелязват името на кандидата и телефон за връзка. 

 

VI. Одобрява следните критерии за подбор – условия за допустимост 

на кандидата: 

1. Подходяща образователно-квалификационна степен с оглед 

спецификата на дружеството; 

2. Професионален опит – минимум 5 години професионален опит/на 

ръководна длъжност, осигуряващ необходимите умения за професионално 

изпълнение на задълженията на член на орган за управление и контрол. 

3. Добра репутация.  Кандидат за член на орган за управление и 

контрол се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за 

противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на 

лицето. При оценяване на репутацията на кандидат за член на орган за 

управление или контрол се взема предвид информацията, която е на 

разположение на Общински съвет - Варна, упражняващ правата на 

общината, и на комисията за номиниране, за извършване на оценката. 

4. Други подходящи професионални умения и компетенции според 

спецификата на конкретното дружество, например в областта на 

стратегическото планиране, на финансовия, търговския или 

производствения мениджмънт, управление на риска, ползване на чужд език 

и др. Като показатели за оценка на други умения и компетентности могат да 

се използват: 

4.1. В областта на стратегическото планиране – умение да се поставят 

ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието, да се познават 

тенденциите в отрасъла и да се ползват различни източници на информация, 

умение да се анализира дейността на предприятието в контекста на 



отрасъла, в който то функционира, и на национално/международно ниво 

(дългосрочна визия), умение да се планират и управляват промени и др.; 

4.2. В областта на оперативното управление – умение да се ръководи, 

да се организира работата в екип, да се мотивират членовете на екипа, да се 

формира широка мрежа от професионални контакти, които да се използват 

за професионални цели, да се постигат резултати чрез различни подходи, да 

се правят компромиси, като се запазва приемствеността, да се вземат 

решения в кратки срокове и в ситуации, когато е налице ограничена 

информация, да се предлагат няколко решения на един проблем, като се 

взема информирано решение и се предвидят възможните последици, и др. 

 

VII. Процедурата за оценка включва две части – писмена и устна част 

(интервю), като и за двете части се определят минимални оценки, 

непостигането на които е основание за отстраняването на кандидатите от 

по-нататъшно участие в конкурсната процедура. 

 При провеждане на конкурсната процедура се спазват принципите на 

публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на 

дискриминация. 

Писмената част включва представяне на концепция за развитие на 

дружеството, съобразена с политиката на Община Варна за участие в 

публичните предприятия и приноса на кандидата към неговото управление. 

Оценява се доколко концепцията е конкретна, логични ли са отделните 

стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните и слабите 

страни на дружеството, както и на възможностите и опасностите, 

практическа приложимост, наличие на измерими показатели за 

икономическо развитие след реализиране на бизнес концепцията, познаване 

на пазара и пазарните сегменти, планиран социален ефект. 

 Устната част се състои от предварително определени и одобрени от 

Комисията за номиниране въпроси, на които всеки от кандидатите следва да 

отговори. 

 Оценката на всеки етап от конкурсната процедура се определя по 

шестобалната система, като максималната оценка, която кандидат може да 

получи на всеки от етапите на процедурата е "Отличен 6" при точност на 

оценката 0,25. Минималната допустима оценка за всеки етап от процедурата 

е "Много добър 4,50". Кандидат, получил оценка по-ниска от "Много добър 

4,50" се отстранява от конкурсната процедура. 

 

VIII. Избира комисия за номиниране в състав: 

1. Тодор Иванов Балабанов – общински съветник, Председател на 

комисията; 

2. Христо Атанасов Атанасов – общински съветник; 

3. Генадий Христов Атанасов –  общински съветник; 

4. Рюян Невзатов Ризов  –   общински съветник; 



5. ………………………………………………………    – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. ………………………………………………………   – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

7. ………………………………………………………… –  длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3.………………………………………………………… 

 

IX. Възлага на комисията извършването на процедурата за 

номиниране в съответствие с чл. 13 и следващите от Наредба за условията и 

реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за 

управление и контрол на публичните предприятия на Община Варна.  

 

X. Възлага на комисията, в 7-дневен срок от влизане в сила на 

настоящото решение да публикува обява за публичния подбор, като в нея се 

посочва информация за: 

1. позицията, за която се кандидатства; 

2. публичното предприятие; 

3. изискванията към кандидатите; 

4. критериите за подбор; 

5. критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. изискуемите документи; 

7. начина за комуникация с Комисията; 

8. краен срок за представяне на документите. 

 

XI. Възлага на комисията, в 5-дневен срок от провеждане на конкурса, 

да внесе в Общински съвет - Варна резултатите от конкурса и номинираните 

кандидати за вземане на решение и тяхното утвърждаване и определяне на 

класирания на първо място кандидат за избран за позицията, за която е 

кандидатствал. 

 

ХII. Възлага на изпълнителния директор на търговското дружество да 

предостави в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 304, в 

сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43 информация 

за дружеството, включваща шестмесечния междинен финансов отчет с 

финансов одит, деветмесечния междинен финансов отчет, последния 

годишен финансов отчет, доклада на регистрирания одитор и годишния 

доклад за дейността на дружеството. 
 

 

 



 

 

 

786-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.21 от Закона за публичните 

предприятия, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.219, ал.2 и чл.221, т.4 от Търговския закон 

и чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за 

избор на членове на органите за управление и контрол на публичните 

предприятия на Община Варна и чл. 5 от Наредба за реда за упражняване на 

правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 

търговските дружества, Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна 

реши: 

 

I. Открива процедура за избор на членове на съвета на директорите на 

„ПАЗАРИ“ ЕАД, ЕИК 148089508. 

 

II.  Изисквания към кандидатите за членове на съвета на директорите 

на търговските дружества: 

1.да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария; 

2. да имат завършена образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или по-висока; 

3. да имат най-малко 5 години професионален опит; 

4. да не са поставени под запрещение; 

5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

6. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

7. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

8. да не са били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

9. да не са съпрузи или лица във фактическо съжителство, роднини по 

права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по 

сватовство - до втора степен включително, на управител или член на 

колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

10. да не заемат висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-38 и 41-

45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество, да не е член на политически кабинет и секретар на 

община; 



11. да не извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, 

сходни с дейността на съответните търговски дружества ; 

12. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в 

дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен предмет 

на дейност като съответното търговско дружество; 

13. да не са управители или членове на изпълнителни или контролни 

органи на друго публично предприятие; 

14. отговарят на други изисквания, предвидени в учредителния акт 

или устава на дружеството. 

II.1. Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на 

директорите и на управителните съвети лица, които работят по трудово 

правоотношение или по служебно правоотношение, освен като 

преподаватели във висше училище или като лекари по дентална медицина в 

лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения. 

 

III. Изисквания към кандидатите за независими членове на съвета на 

директорите на търговското дружество: 

1. да не са служители в публичното предприятие; 

2. да не са съдружници, респективно акционери в същото публично 

предприятие; 

3. да не са лица, които лично или чрез свързани лица имат търговски 

отношения с публичното предприятие; 

4. да не са еднолични търговци, съдружници или акционери в 

търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като 

публичното дружество; 

5. да не са свързани лица с друг член на управителен или контролен 

орган на публичното предприятие. 

6. да отговарят на условията по т. II 

 

III.1. Не са независими членове представителите на Община Варна в 

органите за управление и контрол  на публичните предприятия, в които 

общината не е едноличен собственик. 

 

IV. Необходимите документи, които кандидатите подават до 

Общински съвет – Варна, деловодство на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43 са: 

1. заявление за участие по образец; 

2. автобиография; 

3. заверено копие от диплома за завършено висше образование, 

придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна 

квалификация и правоспособност; 

4. заверени копия на документи, удостоверяващи продължителността 

на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или друг 

документ, удостоверяващ най-малко петгодишен професионален опит); 



  5. декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на 

обстоятелствата по чл.20 от Закона за публичните предприятия, както и 

съгласие за обработване на личните данни на кандидата във връзка с 

участието в конкурсната процедура; 

6. декларация по образец относно наличието/липсата на обстоятелства 

по чл. 23, ал. 2 и 3 от Закона за публичните предприятия от кандидатите за 

независими членове на съвета на директорите на съответното търговско 

дружество.  

 

V. Документите по т. IV се приемат в деловодството на Община 

Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43, в срок от 45 (четиридесет и пет) 

дни от обявяването на конкурса в един централен ежедневник, както и на 

интернет страницата на Общински съвет - Варна, като следва да се 

представят в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. На плика се 

отбелязват името на кандидата и телефон за връзка. 

 

VI. Одобрява следните критерии за подбор – условия за допустимост 

на кандидата: 

1. Подходяща образователно-квалификационна степен с оглед 

спецификата на дружеството; 

2. Професионален опит – минимум 5 години професионален опит/на 

ръководна длъжност, осигуряващ необходимите умения за професионално 

изпълнение на задълженията на член на орган за управление и контрол. 

3. Добра репутация.  Кандидат за член на орган за управление и 

контрол се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за 

противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на 

лицето. При оценяване на репутацията на кандидат за член на орган за 

управление или контрол се взема предвид информацията, която е на 

разположение на Общински съвет - Варна, упражняващ правата на 

общината, и на комисията за номиниране, за извършване на оценката. 

4. Други подходящи професионални умения и компетенции според 

спецификата на конкретното дружество, например в областта на 

стратегическото планиране, на финансовия, търговския или 

производствения мениджмънт, управление на риска, ползване на чужд език 

и др. Като показатели за оценка на други умения и компетентности могат да 

се използват: 

4.1. В областта на стратегическото планиране – умение да се поставят 

ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието, да се познават 

тенденциите в отрасъла и да се ползват различни източници на информация, 

умение да се анализира дейността на предприятието в контекста на 

отрасъла, в който то функционира, и на национално/международно ниво 

(дългосрочна визия), умение да се планират и управляват промени и др.; 

4.2. В областта на оперативното управление – умение да се ръководи, 

да се организира работата в екип, да се мотивират членовете на екипа, да се 



формира широка мрежа от професионални контакти, които да се използват 

за професионални цели, да се постигат резултати чрез различни подходи, да 

се правят компромиси, като се запазва приемствеността, да се вземат 

решения в кратки срокове и в ситуации, когато е налице ограничена 

информация, да се предлагат няколко решения на един проблем, като се 

взема информирано решение и се предвидят възможните последици, и др. 

 

VII. Процедурата за оценка включва две части – писмена и устна част 

(интервю), като и за двете части се определят минимални оценки, 

непостигането на които е основание за отстраняването на кандидатите от 

по-нататъшно участие в конкурсната процедура. 

 При провеждане на конкурсната процедура се спазват принципите на 

публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на 

дискриминация. 

Писмената част включва представяне на концепция за развитие на 

дружеството, съобразена с политиката на Община Варна за участие в 

публичните предприятия и приноса на кандидата към неговото управление. 

Оценява се доколко концепцията е конкретна, логични ли са отделните 

стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните и слабите 

страни на дружеството, както и на възможностите и опасностите, 

практическа приложимост, наличие на измерими показатели за 

икономическо развитие след реализиране на бизнес концепцията, познаване 

на пазара и пазарните сегменти, планиран социален ефект. 

 Устната част се състои от предварително определени и одобрени от 

Комисията за номиниране въпроси, на които всеки от кандидатите следва да 

отговори. 

 Оценката на всеки етап от конкурсната процедура се определя по 

шестобалната система, като максималната оценка, която кандидат може да 

получи на всеки от етапите на процедурата е "Отличен 6" при точност на 

оценката 0,25. Минималната допустима оценка за всеки етап от процедурата 

е "Много добър 4,50". Кандидат, получил оценка по-ниска от "Много добър 

4,50" се отстранява от конкурсната процедура. 

 

VIII. Избира комисия за номиниране в състав: 

1. Тодор Иванов Балабанов – общински съветник, Председател на 

комисията; 

2. Христо Атанасов Атанасов – общински съветник; 

3. Генадий Христов Атанасов –  общински съветник; 

4. Рюян Невзатов Ризов  –   общински съветник; 

5. ………………………………………………………    – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. ………………………………………………………   – длъжностно 

лице от общинска администрация; 



7. ………………………………………………………… –  длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3.………………………………………………………… 

 

IX. Възлага на комисията извършването на процедурата за 

номиниране в съответствие с чл. 13 и следващите от Наредба за условията и 

реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за 

управление и контрол на публичните предприятия на Община Варна.  

 

X. Възлага на комисията, в 7-дневен срок от влизане в сила на 

настоящото решение да публикува обява за публичния подбор, като в нея се 

посочва информация за: 

1. позицията, за която се кандидатства; 

2. публичното предприятие; 

3. изискванията към кандидатите; 

4. критериите за подбор; 

5. критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. изискуемите документи; 

7. начина за комуникация с Комисията; 

8. краен срок за представяне на документите. 

 

XI. Възлага на комисията, в 5-дневен срок от провеждане на конкурса, 

да внесе в Общински съвет - Варна резултатите от конкурса и номинираните 

кандидати за вземане на решение и тяхното утвърждаване и определяне на 

класирания на първо място кандидат за избран за позицията, за която е 

кандидатствал. 

 

ХII. Възлага на изпълнителния директор на търговското дружество да 

предостави в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 304, в 

сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43 информация 

за дружеството, включваща шестмесечния междинен финансов отчет с 

финансов одит, деветмесечния междинен финансов отчет, последния 

годишен финансов отчет, доклада на регистрирания одитор и годишния 

доклад за дейността на дружеството. 
 

 

 

 

 

787-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.21 от Закона за публичните 



предприятия, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.219, ал.2 и чл.221, т.4 от Търговския закон 

и чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за 

избор на членове на органите за управление и контрол на публичните 

предприятия на Община Варна и чл. 5 от Наредба за реда за упражняване на 

правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 

търговските дружества, Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна 

реши: 

 

I. Открива процедура за избор на членове на съвета на директорите на 

„ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ ЕАД, ЕИК 103156991. 

 

II.  Изисквания към кандидатите за членове на съвета на директорите 

на търговските дружества: 

1.да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария; 

2. да имат завършена образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или по-висока; 

3. да имат най-малко 5 години професионален опит; 

4. да не са поставени под запрещение; 

5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

6. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

7. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

8. да не са били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

9. да не са съпрузи или лица във фактическо съжителство, роднини по 

права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по 

сватовство - до втора степен включително, на управител или член на 

колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

10. да не заемат висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-38 и 41-

45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество, да не е член на политически кабинет и секретар на 

община; 

11. да не извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, 

сходни с дейността на съответните търговски дружества ; 

12. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в 

дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен предмет 

на дейност като съответното търговско дружество; 



13. да не са управители или членове на изпълнителни или контролни 

органи на друго публично предприятие; 

14. отговарят на други изисквания, предвидени в учредителния акт 

или устава на дружеството. 

II.1. Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на 

директорите и на управителните съвети лица, които работят по трудово 

правоотношение или по служебно правоотношение, освен като 

преподаватели във висше училище или като лекари по дентална медицина в 

лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения. 

 

III. Изисквания към кандидатите за независими членове на съвета на 

директорите на търговското дружество: 

1. да не са служители в публичното предприятие; 

2. да не са съдружници, респективно акционери в същото публично 

предприятие; 

3. да не са лица, които лично или чрез свързани лица имат търговски 

отношения с публичното предприятие; 

4. да не са еднолични търговци, съдружници или акционери в 

търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като 

публичното дружество; 

5. да не са свързани лица с друг член на управителен или контролен 

орган на публичното предприятие. 

6. да отговарят на условията по т. II 

III.1. Не са независими членове представителите на Община Варна в 

органите за управление и контрол  на публичните предприятия, в които 

общината не е едноличен собственик. 

 

IV. Необходимите документи, които кандидатите подават до 

Общински съвет – Варна, деловодство на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43 са: 

1. заявление за участие по образец; 

2. автобиография; 

3. заверено копие от диплома за завършено висше образование, 

придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна 

квалификация и правоспособност; 

4. заверени копия на документи, удостоверяващи продължителността 

на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или друг 

документ, удостоверяващ най-малко петгодишен професионален опит); 

  5. декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на 

обстоятелствата по чл.20 от Закона за публичните предприятия, както и 

съгласие за обработване на личните данни на кандидата във връзка с 

участието в конкурсната процедура; 

6. декларация по образец относно наличието/липсата на обстоятелства 

по чл. 23, ал. 2 и 3 от Закона за публичните предприятия от кандидатите за 



независими членове на съвета на директорите на съответното търговско 

дружество.  

 

V. Документите по т. IV се приемат в деловодството на Община 

Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43, в срок от 45 (четиридесет и пет) 

дни от обявяването на конкурса в един централен ежедневник, както и на 

интернет страницата на Общински съвет - Варна, като следва да се 

представят в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. На плика се 

отбелязват името на кандидата и телефон за връзка. 

 

VI. Одобрява следните критерии за подбор – условия за допустимост 

на кандидата: 

1. Подходяща образователно-квалификационна степен с оглед 

спецификата на дружеството; 

2. Професионален опит – минимум 5 години професионален опит/на 

ръководна длъжност, осигуряващ необходимите умения за професионално 

изпълнение на задълженията на член на орган за управление и контрол. 

3. Добра репутация.  Кандидат за член на орган за управление и 

контрол се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за 

противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на 

лицето. При оценяване на репутацията на кандидат за член на орган за 

управление или контрол се взема предвид информацията, която е на 

разположение на Общински съвет - Варна, упражняващ правата на 

общината, и на комисията за номиниране, за извършване на оценката. 

4. Други подходящи професионални умения и компетенции според 

спецификата на конкретното дружество, например в областта на 

стратегическото планиране, на финансовия, търговския или 

производствения мениджмънт, управление на риска, ползване на чужд език 

и др. Като показатели за оценка на други умения и компетентности могат да 

се използват: 

4.1. В областта на стратегическото планиране – умение да се поставят 

ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието, да се познават 

тенденциите в отрасъла и да се ползват различни източници на информация, 

умение да се анализира дейността на предприятието в контекста на 

отрасъла, в който то функционира, и на национално/международно ниво 

(дългосрочна визия), умение да се планират и управляват промени и др.; 

4.2. В областта на оперативното управление – умение да се ръководи, 

да се организира работата в екип, да се мотивират членовете на екипа, да се 

формира широка мрежа от професионални контакти, които да се използват 

за професионални цели, да се постигат резултати чрез различни подходи, да 

се правят компромиси, като се запазва приемствеността, да се вземат 

решения в кратки срокове и в ситуации, когато е налице ограничена 

информация, да се предлагат няколко решения на един проблем, като се 

взема информирано решение и се предвидят възможните последици, и др. 



 

VII. Процедурата за оценка включва две части – писмена и устна част 

(интервю), като и за двете части се определят минимални оценки, 

непостигането на които е основание за отстраняването на кандидатите от 

по-нататъшно участие в конкурсната процедура. 

 При провеждане на конкурсната процедура се спазват принципите на 

публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на 

дискриминация. 

Писмената част включва представяне на концепция за развитие на 

дружеството, съобразена с политиката на Община Варна за участие в 

публичните предприятия и приноса на кандидата към неговото управление. 

Оценява се доколко концепцията е конкретна, логични ли са отделните 

стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните и слабите 

страни на дружеството, както и на възможностите и опасностите, 

практическа приложимост, наличие на измерими показатели за 

икономическо развитие след реализиране на бизнес концепцията, познаване 

на пазара и пазарните сегменти, планиран социален ефект. 

 Устната част се състои от предварително определени и одобрени от 

Комисията за номиниране въпроси, на които всеки от кандидатите следва да 

отговори. 

 Оценката на всеки етап от конкурсната процедура се определя по 

шестобалната система, като максималната оценка, която кандидат може да 

получи на всеки от етапите на процедурата е "Отличен 6" при точност на 

оценката 0,25. Минималната допустима оценка за всеки етап от процедурата 

е "Много добър 4,50". Кандидат, получил оценка по-ниска от "Много добър 

4,50" се отстранява от конкурсната процедура. 

 

VIII. Избира комисия за номиниране в състав: 

1. Тодор Иванов Балабанов – общински съветник, Председател на 

комисията; 

2. Христо Атанасов Атанасов – общински съветник; 

3. Генадий Христов Атанасов –  общински съветник; 

4. Рюян Невзатов Ризов  –   общински съветник; 

5. ………………………………………………………    – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. ………………………………………………………   – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

7. ………………………………………………………… –  длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3.………………………………………………………… 



 

IX. Възлага на комисията извършването на процедурата за 

номиниране в съответствие с чл. 13 и следващите от Наредба за условията и 

реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за 

управление и контрол на публичните предприятия на Община Варна.  

 

X. Възлага на комисията, в 7-дневен срок от влизане в сила на 

настоящото решение да публикува обява за публичния подбор, като в нея се 

посочва информация за: 

1. позицията, за която се кандидатства; 

2. публичното предприятие; 

3. изискванията към кандидатите; 

4. критериите за подбор; 

5. критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. изискуемите документи; 

7. начина за комуникация с Комисията; 

8. краен срок за представяне на документите. 

 

XI. Възлага на комисията, в 5-дневен срок от провеждане на конкурса, 

да внесе в Общински съвет - Варна резултатите от конкурса и номинираните 

кандидати за вземане на решение и тяхното утвърждаване и определяне на 

класирания на първо място кандидат за избран за позицията, за която е 

кандидатствал. 

 

ХII. Възлага на изпълнителния директор на търговското дружество да 

предостави в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 304, в 

сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43 информация 

за дружеството, включваща шестмесечния междинен финансов отчет с 

финансов одит, деветмесечния междинен финансов отчет, последния 

годишен финансов отчет, доклада на регистрирания одитор и годишния 

доклад за дейността на дружеството. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

788-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.21 от Закона за публичните 

предприятия, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.219, ал.2 и чл.221, т.4 от Търговския закон 

и чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за 

избор на членове на органите за управление и контрол на публичните 



предприятия на Община Варна и чл. 5 от Наредба за реда за упражняване на 

правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 

търговските дружества, Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна 

реши: 

 

I. Открива процедура за избор на членове на съвета на директорите на 

„СТАДИОН СПАРТАК“ ЕАД, ЕИК 205175660. 

 

II.  Изисквания към кандидатите за членове на съвета на директорите 

на търговските дружества: 

1.да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария; 

2. да имат завършена образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или по-висока; 

3. да имат най-малко 5 години професионален опит; 

4. да не са поставени под запрещение; 

5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

6. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

7. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

8. да не са били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

9. да не са съпрузи или лица във фактическо съжителство, роднини по 

права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по 

сватовство - до втора степен включително, на управител или член на 

колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

10. да не заемат висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-38 и 41-

45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество, да не е член на политически кабинет и секретар на 

община; 

11. да не извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, 

сходни с дейността на съответните търговски дружества ; 

12. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в 

дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен предмет 

на дейност като съответното търговско дружество; 

13. да не са управители или членове на изпълнителни или контролни 

органи на друго публично предприятие; 

14. отговарят на други изисквания, предвидени в учредителния акт 

или устава на дружеството. 



II.1. Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на 

директорите и на управителните съвети лица, които работят по трудово 

правоотношение или по служебно правоотношение, освен като 

преподаватели във висше училище или като лекари по дентална медицина в 

лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения. 

 

III. Изисквания към кандидатите за независими членове на съвета на 

директорите на търговското дружество: 

1. да не са служители в публичното предприятие; 

2. да не са съдружници, респективно акционери в същото публично 

предприятие; 

3. да не са лица, които лично или чрез свързани лица имат търговски 

отношения с публичното предприятие; 

4. да не са еднолични търговци, съдружници или акционери в 

търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като 

публичното дружество; 

5. да не са свързани лица с друг член на управителен или контролен 

орган на публичното предприятие. 

6. да отговарят на условията по т. II 

III.1. Не са независими членове представителите на Община Варна в 

органите за управление и контрол  на публичните предприятия, в които 

общината не е едноличен собственик. 

 

IV. Необходимите документи, които кандидатите подават до 

Общински съвет – Варна, деловодство на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43 са: 

1. заявление за участие по образец; 

2. автобиография; 

3. заверено копие от диплома за завършено висше образование, 

придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна 

квалификация и правоспособност; 

4. заверени копия на документи, удостоверяващи продължителността 

на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или друг 

документ, удостоверяващ най-малко петгодишен професионален опит); 

  5. декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на 

обстоятелствата по чл.20 от Закона за публичните предприятия, както и 

съгласие за обработване на личните данни на кандидата във връзка с 

участието в конкурсната процедура; 

6. декларация по образец относно наличието/липсата на обстоятелства 

по чл. 23, ал. 2 и 3 от Закона за публичните предприятия от кандидатите за 

независими членове на съвета на директорите на съответното търговско 

дружество.  

 



V. Документите по т. IV се приемат в деловодството на Община 

Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43, в срок от 45 (четиридесет и пет) 

дни от обявяването на конкурса в един централен ежедневник, както и на 

интернет страницата на Общински съвет - Варна, като следва да се 

представят в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. На плика се 

отбелязват името на кандидата и телефон за връзка. 

 

VI. Одобрява следните критерии за подбор – условия за допустимост 

на кандидата: 

1. Подходяща образователно-квалификационна степен с оглед 

спецификата на дружеството; 

2. Професионален опит – минимум 5 години професионален опит/на 

ръководна длъжност, осигуряващ необходимите умения за професионално 

изпълнение на задълженията на член на орган за управление и контрол. 

3. Добра репутация.  Кандидат за член на орган за управление и 

контрол се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за 

противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на 

лицето. При оценяване на репутацията на кандидат за член на орган за 

управление или контрол се взема предвид информацията, която е на 

разположение на Общински съвет - Варна, упражняващ правата на 

общината, и на комисията за номиниране, за извършване на оценката. 

4. Други подходящи професионални умения и компетенции според 

спецификата на конкретното дружество, например в областта на 

стратегическото планиране, на финансовия, търговския или 

производствения мениджмънт, управление на риска, ползване на чужд език 

и др. Като показатели за оценка на други умения и компетентности могат да 

се използват: 

4.1. В областта на стратегическото планиране – умение да се поставят 

ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието, да се познават 

тенденциите в отрасъла и да се ползват различни източници на информация, 

умение да се анализира дейността на предприятието в контекста на 

отрасъла, в който то функционира, и на национално/международно ниво 

(дългосрочна визия), умение да се планират и управляват промени и др.; 

4.2. В областта на оперативното управление – умение да се ръководи, 

да се организира работата в екип, да се мотивират членовете на екипа, да се 

формира широка мрежа от професионални контакти, които да се използват 

за професионални цели, да се постигат резултати чрез различни подходи, да 

се правят компромиси, като се запазва приемствеността, да се вземат 

решения в кратки срокове и в ситуации, когато е налице ограничена 

информация, да се предлагат няколко решения на един проблем, като се 

взема информирано решение и се предвидят възможните последици, и др. 

 

VII. Процедурата за оценка включва две части – писмена и устна част 

(интервю), като и за двете части се определят минимални оценки, 



непостигането на които е основание за отстраняването на кандидатите от 

по-нататъшно участие в конкурсната процедура. 

 При провеждане на конкурсната процедура се спазват принципите на 

публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на 

дискриминация. 

Писмената част включва представяне на концепция за развитие на 

дружеството, съобразена с политиката на Община Варна за участие в 

публичните предприятия и приноса на кандидата към неговото управление. 

Оценява се доколко концепцията е конкретна, логични ли са отделните 

стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните и слабите 

страни на дружеството, както и на възможностите и опасностите, 

практическа приложимост, наличие на измерими показатели за 

икономическо развитие след реализиране на бизнес концепцията, познаване 

на пазара и пазарните сегменти, планиран социален ефект. 

 Устната част се състои от предварително определени и одобрени от 

Комисията за номиниране въпроси, на които всеки от кандидатите следва да 

отговори. 

 Оценката на всеки етап от конкурсната процедура се определя по 

шестобалната система, като максималната оценка, която кандидат може да 

получи на всеки от етапите на процедурата е "Отличен 6" при точност на 

оценката 0,25. Минималната допустима оценка за всеки етап от процедурата 

е "Много добър 4,50". Кандидат, получил оценка по-ниска от "Много добър 

4,50" се отстранява от конкурсната процедура. 

 

VIII. Избира комисия за номиниране в състав: 

1. Тодор Иванов Балабанов – общински съветник, Председател на 

комисията; 

2. Христо Атанасов Атанасов – общински съветник; 

3. Генадий Христов Атанасов –  общински съветник; 

4. Рюян Невзатов Ризов  –   общински съветник; 

5. ………………………………………………………    – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. ………………………………………………………   – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

7. ………………………………………………………… –  длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3.………………………………………………………… 

 

IX. Възлага на комисията извършването на процедурата за 

номиниране в съответствие с чл. 13 и следващите от Наредба за условията и 



реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за 

управление и контрол на публичните предприятия на Община Варна.  

 

X. Възлага на комисията, в 7-дневен срок от влизане в сила на 

настоящото решение да публикува обява за публичния подбор, като в нея се 

посочва информация за: 

1. позицията, за която се кандидатства; 

2. публичното предприятие; 

3. изискванията към кандидатите; 

4. критериите за подбор; 

5. критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. изискуемите документи; 

7. начина за комуникация с Комисията; 

8. краен срок за представяне на документите. 

 

XI. Възлага на комисията, в 5-дневен срок от провеждане на конкурса, 

да внесе в Общински съвет - Варна резултатите от конкурса и номинираните 

кандидати за вземане на решение и тяхното утвърждаване и определяне на 

класирания на първо място кандидат за избран за позицията, за която е 

кандидатствал. 

 

ХII. Възлага на изпълнителния директор на търговското дружество да 

предостави в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 304, в 

сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43 информация 

за дружеството, включваща шестмесечния междинен финансов отчет с 

финансов одит, деветмесечния междинен финансов отчет, последния 

годишен финансов отчет, доклада на регистрирания одитор и годишния 

доклад за дейността на дружеството. 
 

 

 

 

 

 

 

 

789-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.21 от Закона за публичните 

предприятия, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.219, ал.2 и чл.221, т.4 от Търговския закон 

и чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за 

избор на членове на органите за управление и контрол на публичните 

предприятия на Община Варна и чл. 5 от Наредба за реда за упражняване на 

правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 

търговските дружества, Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна 

реши: 



 

I. Открива процедура за избор на управител на „ОБРЕДИ“ ЕООД, 

ЕИК 813106564. 

 

II.  Изисквания към кандидатите за управител на търговското 

дружество: 

1.да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария; 

2. да имат завършена образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или по-висока; 

3. да имат най-малко 5 години професионален опит; 

4. да не са поставени под запрещение; 

5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

6. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

7. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

8. да не са били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

9. да не са съпрузи или лица във фактическо съжителство, роднини по 

права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по 

сватовство - до втора степен включително, на управител или член на 

колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

10. да не заемат висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-38 и 41-

45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество, да не е член на политически кабинет и секретар на 

община; 

11. да не извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, 

сходни с дейността на съответните търговски дружества ; 

12. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в 

дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен предмет 

на дейност като съответното търговско дружество; 

13. да не са управители или членове на изпълнителни или контролни 

органи на друго публично предприятие; 

14. отговарят на други изисквания, предвидени в учредителния акт 

или устава на дружеството. 

III. Не могат да бъдат управители на дружеството лица, които работят 

по трудово правоотношение или по служебно правоотношение, освен като 

преподаватели във висше училище или като лекари по дентална медицина в 

лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения. 



 

IV. Необходимите документи, които кандидатите подават до 

Общински съвет – Варна, деловодство на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43 са: 

1. заявление за участие по образец; 

2. автобиография; 

3. заверено копие от диплома за завършено висше образование, 

придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна 

квалификация и правоспособност; 

4. заверени копия на документи, удостоверяващи продължителността 

на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или друг 

документ, удостоверяващ най-малко петгодишен професионален опит); 

  5. декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на 

обстоятелствата по чл.20 от Закона за публичните предприятия, както и 

съгласие за обработване на личните данни на кандидата във връзка с 

участието в конкурсната процедура; 

6. декларация по образец относно наличието/липсата на обстоятелства 

по чл. 23, ал. 2 и 3 от Закона за публичните предприятия от кандидатите за 

независими членове на съвета на директорите на съответното търговско 

дружество.  

 

V. Документите по т. IV се приемат в деловодството на Община 

Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43, в срок от 45 (четиридесет и пет) 

дни от обявяването на конкурса в един централен ежедневник, както и на 

интернет страницата на Общински съвет - Варна, като следва да се 

представят в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. На плика се 

отбелязват името на кандидата и телефон за връзка. 

 

VI. Одобрява следните критерии за подбор – условия за допустимост 

на кандидата: 

1. Подходяща образователно-квалификационна степен с оглед 

спецификата на дружеството; 

2. Професионален опит – минимум 5 години професионален опит/на 

ръководна длъжност, осигуряващ необходимите умения за професионално 

изпълнение на задълженията на член на орган за управление и контрол. 

3. Добра репутация.  Кандидат за член на орган за управление и 

контрол се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за 

противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на 

лицето. При оценяване на репутацията на кандидат за член на орган за 

управление или контрол се взема предвид информацията, която е на 

разположение на Общински съвет - Варна, упражняващ правата на 

общината, и на комисията за номиниране, за извършване на оценката. 

4. Други подходящи професионални умения и компетенции според 

спецификата на конкретното дружество, например в областта на 



стратегическото планиране, на финансовия, търговския или 

производствения мениджмънт, управление на риска, ползване на чужд език 

и др. Като показатели за оценка на други умения и компетентности могат да 

се използват: 

4.1. В областта на стратегическото планиране – умение да се поставят 

ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието, да се познават 

тенденциите в отрасъла и да се ползват различни източници на информация, 

умение да се анализира дейността на предприятието в контекста на 

отрасъла, в който то функционира, и на национално/международно ниво 

(дългосрочна визия), умение да се планират и управляват промени и др.; 

4.2. В областта на оперативното управление – умение да се ръководи, 

да се организира работата в екип, да се мотивират членовете на екипа, да се 

формира широка мрежа от професионални контакти, които да се използват 

за професионални цели, да се постигат резултати чрез различни подходи, да 

се правят компромиси, като се запазва приемствеността, да се вземат 

решения в кратки срокове и в ситуации, когато е налице ограничена 

информация, да се предлагат няколко решения на един проблем, като се 

взема информирано решение и се предвидят възможните последици, и др. 

 

VII. Процедурата за оценка включва две части – писмена и устна част 

(интервю), като и за двете части се определят минимални оценки, 

непостигането на които е основание за отстраняването на кандидатите от 

по-нататъшно участие в конкурсната процедура. 

 При провеждане на конкурсната процедура се спазват принципите на 

публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на 

дискриминация. 

Писмената част включва представяне на концепция за развитие на 

дружеството, съобразена с политиката на Община Варна за участие в 

публичните предприятия и приноса на кандидата към неговото управление. 

Оценява се доколко концепцията е конкретна, логични ли са отделните 

стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните и слабите 

страни на дружеството, както и на възможностите и опасностите, 

практическа приложимост, наличие на измерими показатели за 

икономическо развитие след реализиране на бизнес концепцията, познаване 

на пазара и пазарните сегменти, планиран социален ефект. 

 Устната част се състои от предварително определени и одобрени от 

Комисията за номиниране въпроси, на които всеки от кандидатите следва да 

отговори. 

 Оценката на всеки етап от конкурсната процедура се определя по 

шестобалната система, като максималната оценка, която кандидат може да 

получи на всеки от етапите на процедурата е "Отличен 6" при точност на 

оценката 0,25. Минималната допустима оценка за всеки етап от процедурата 



е "Много добър 4,50". Кандидат, получил оценка по-ниска от "Много добър 

4,50" се отстранява от конкурсната процедура. 

 

VIII. Избира комисия за номиниране в състав: 

1. Тодор Иванов Балабанов – общински съветник, Председател на 

комисията; 

2. Христо Атанасов Атанасов – общински съветник; 

3. Генадий Христов Атанасов –  общински съветник; 

4. Рюян Невзатов Ризов  –   общински съветник; 

5. ………………………………………………………    – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. ………………………………………………………   – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

7. ………………………………………………………… –  длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3.………………………………………………………… 

 

IX. Възлага на комисията извършването на процедурата за 

номиниране в съответствие с чл. 13 и следващите от Наредба за условията и 

реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за 

управление и контрол на публичните предприятия на Община Варна.  

 

X. Възлага на комисията, в 7-дневен срок от влизане в сила на 

настоящото решение да публикува обява за публичния подбор, като в нея се 

посочва информация за: 

1. позицията, за която се кандидатства; 

2. публичното предприятие; 

3. изискванията към кандидатите; 

4. критериите за подбор; 

5. критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. изискуемите документи; 

7. начина за комуникация с Комисията; 

8. краен срок за представяне на документите. 

 

XI. Възлага на комисията, в 5-дневен срок от провеждане на конкурса, 

да внесе в Общински съвет - Варна резултатите от конкурса и номинираните 

кандидати за вземане на решение и тяхното утвърждаване и определяне на 

класирания на първо място кандидат за избран за позицията, за която е 

кандидатствал. 

 



ХII. Възлага на управителя на търговското дружество да предостави в 

Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 304, в сградата на 

Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43 информация за 

дружеството, включваща шестмесечния междинен финансов отчет с 

финансов одит, деветмесечния междинен финансов отчет, последния 

годишен финансов отчет, доклада на регистрирания одитор и годишния 

доклад за дейността на дружеството. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 

За протокола: Антоанета Цветкова – „за“. 

 

Има ли колеги, които не са успели да участват в гласуването през 

системата? Има ли колеги, отново питам, които не са успели да участват? 

Моля за окончателни резултати. 

за - 38, против - 0, въздържали се - 5, отсъстващи - 8, предложението 

се приема. 

 

За протокола: Венцислав Сивов – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 39, против - 0, въздържали се - 5, отсъстващи - 7, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, преминаваме към следваща точка от дневния ред, 

предложения за решения от ПК „Благоустройство и комунални дейности“. 

 

 

 

 

 

  



VI. 

 

По точка шеста от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Благоустройство и комунални дейности“ относно: 

(1) – приемане на Наредба за управление на отпадъците на 

територията на Община Варна. 

(2) – приемане на Дългосрочна програма за насърчаване използването 

на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на 

община Варна 2021 – 2030 г. и Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на 

територията на община Варна 2021 – 2023 г.  

(3) – даване на съгласие за сключване на Договор за сътрудничество 

между „Текстилно рециклиране“ АД, „Евротекс“ ЕООД и Община Варна за 

организация на система за разделно събиране, рециклиране и/или 

оползотворяване на отпадъци на територията на Община Варна. 
 

    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Първата е относно приемане на Наредба за управление на отпадъците 

на територията на община Варна, като към нея имате изпратено до всички 

предложение за допълнение и изменение на проекта за наредба от колегата 

Мартин Златев. Имате думата. Ако желаете, колега Златев, първо на Вас да 

дам да мотивирате в краткост направените предложения, за да се запознаят 

колегите, които не са успели да ги погледнат. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Един момент, г-н Балабанов, секунда само. Значи промените са 

свързани с това, че ако се погледне Наредбата точките са допълнения към 

точките. Първото, която ние я гласувахме всъщност на комисията да 

отпадне едната точка, тъй като се преповтаря с другата. От опита, който 

имам в момента виждам, че при почистването на контейнерите за 

сметоизвозването и почистването около тях на много места се нарушава 

инфраструктурата, която е създадена. Да, зададоха се въпроси какво е било 

състоянието, има начини как общинската администрация да свърши тези 

неща. Затова изисквам да се запише като допълнение към точката, че са 

длъжни да почистват около контейнерите, след извозването им и когато 

нарушат инфраструктурата да я възстановяват за своя сметка - това е много 

важно, тъй като от опит казах че го знам. А-а-а-а последното, което съм 

предложил, това е за наименованието на контейнерите, тъй като 

собствеността върху самите контейнери в наредбата е записано точка 

„Контейнери“, а различна е собствеността при различните технологии. 



Бяхме говорили доста за подземните контейнери. Тогава там собствеността 

е на община Варна, тъй като се извършваше строеж за монтаж на такъв 

контейнер, а при другите контейнери те са собственост на операторите на 

фирмите, които изпълняват почистването по обществената поръчка. Именно 

това са козметичните промени, които съм направил. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, колега Златев. Колеги, въпроси, първо по отношение на 

предложението на колегата Златев. Няма заявки за изказвания, така че 

подлагам първо направените от него предложения за допълнения на 

Наредбата, след което в случай, че бъдат приети ще ги подложа на 

гласуване, ще подложа целите текстове на гласуване в цялост. Така, режим 

на гласуване по предложенията на колегата Златев. Колега Почеканов, 

извинявам се. 

 

Николай ПОЧЕКАНОВ 

Колега Балабанов, бях дал заявление… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, заповядайте. 

 

Николай ПОЧЕКАНОВ 

Да, благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Почеканов, моля вижте колегите около Вас да си изключат 

устройствата, тъй като се получава някаква много голяма микрофония и не 

успяваме да Ви чуем. Колега Почеканов, дали се чуваме? 

 

Николай ПОЧЕКАНОВ 

Да, да, чувам Ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

А сега се чувате идеално. Заповядайте.  

 

Николай ПОЧЕКАНОВ 

Преди малко не се чухме, така ли?   

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Много голяма микрофония се получаваше. 

 

 

Николай ПОЧЕКАНОВ 

Чуваме ли се? 



 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, сега се чуваме. Да. 

 

 

Николай ПОЧЕКАНОВ 

Чуваме ли се? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, чуваме Ви. 

 

Николай ПОЧЕКАНОВ 

Колега Балабанов, разгледахме тези въпроси на комисия по 

благоустройство. Моето мнение е че по принцип, когато става въпрос за 

промяна на някаква нормативна база, без значение дали ще е Наредба или 

нещо друго, хубаво е тези разисквания да минават през правната комисия. 

Едва тогава, когато правната комисия се произнесе, тогава да подлагаме на 

гласуване вече на сесия. Това е лично мое мнение и си мисля, че би било 

правилното в случая. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има резон в това, което казвате. Споделям Вашата позиция. Така, 

подлагам на гласуване предложенията на Мартин Златев. Режим на 

гласуване.  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват, чрез системата? 

 

За протокола: Емил Бояджийски – „за“, Айше Кадир – „за“, Огнян 

Къчев – „за“. 

Моля за окончателни резултати. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 22, против - 0, въздържали се - 18, отсъстващи - 11, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, подлагам на гласуване Наредбата в цялост ведно с 

направените изменения и допълнения с предходното решение. Режим на 

гласуване. 

 

 

 

 

 

 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

790-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 79 от Административно – 

процесуален кодекс и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21022728ВН/02.11.2021 г., Общински съвет – Варна отменя Наредба за 

управление на отпадъците на територията на община Варна, приета с 

Решение № 515-7(13)/29.09.2016 г., изм. - Решение № 15898/19.12.2018 г., 

постановено по адм. дело № 5466/2018 г. по описа на Върховен 

административен съд, Шесто отделение, влязло в законна сила на 19.12.2018 

г., изм. - Решение № 30/13.01.2020г., постановено по адм. дело № 1950/2019 

г. по описа на Административен съд - Варна, Шести състав. 

790-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – 

Варна приема Наредба за управление на отпадъците на територията на 

община Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

За протокола: Петко Петков – „за“, Деян Пейчев – „за“, Христо Боев – 

„за“, Огнян Къчев – „за“, Антоанета Цветкова – „за“, Людмила Колева – 

„за“, Мартин Байчев – „за“. 

 

Моля за окончателни резултати. 
 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 31, против - 0, въздържали се - 3, отсъстващи - 16, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Преминаваме към следваща точка от дневния ред приемане на 

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и така нататък. Режим на… А, извинявам се, имате 

думата за мнения и съображения.  

Не виждам заявки за изказвания. Режим на гласуване. 

 

791-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закон за 

енергията от възобновяеми източници и по предложение на Кмета на 

Община Варна с рег. № РД21023706ВН/12.11.2021 г., Общински съвет – 

Варна приема: 



791-6-1. Дългосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община 

Варна 2021 – 2030 г. /ДПНИЕВИБ/, съгласно приложение № 1; 

791-6-2. Краткосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община 

Варна 2021 – 2023 г. /КПНИЕВИБ/, съгласно приложение № 2. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

За протокола: Емил Бояджийски: – „за“, Антоанета Цветкова – „за“, 

Мартин Байчев – „за“, Огнян Къчев – „за“. 

Окончателни резултати, колеги. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 39, против - 0, въздържали се - 3, отсъстващи - 9, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Преминаваме към следващото предложение относно даване на 

съгласие за сключване на Договор за сътрудничество между „Текстилно 

рециклиране“ АД, „Евротекс“ ЕООД и Община Варна за организация на 

система за разделно събиране, рециклиране и/или оползотворяване на 

отпадъци на територията на Община Варна. 

Като тук искам да направя едно предложение за изменение в текста на 

приложения ви договор в предвид прецизирането му, отпадане на някои 

текстове, които са коментирани на комисия и създават съмнения за 

ексклузивитет по отношение на упражняване на тези права на територията 

на община Варна. 

Чл. 4, ал. 2, т. 5 да отпадне; 

Чл. 4, ал. 3 от договора да отпадне; 

Чл. 7, ал. 2 от договора също да отпадне.  

Пак казвам, това касае коментари, които са правени на заседание на 

комисията по БКД и считам, че са резонни предложения и би следвало тези 

текстове да отпаднат, за да имат възможност и повече, и други организации 

да кандидатстват да осъществяват такава дейност на територията на община 

Варна. Имате думата. Колега Станев, заповядайте. 

 

Стефан СТАНЕВ 

Само да допълня: и ал. 4 на чл. 4 също трябва да отпадне. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Станев, чл. 4, ал. 4 в приложения текст няма. 

 



Стефан СТАНЕВ 

Ал. 3. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ама аз съм го предложил това да отпадне. 

 

Стефан СТАНЕВ 

Казахте само т. 5 на ал. 2. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Не ал. 2, т. 5, ал. 3, чл. 7, ал. 2 - три предложения. 

 

Стефан СТАНЕВ 

Може. Извинявайте, може да не съм разбрал. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, разбирам че оттегляте или по-скоро Вашето предложение съвпада 

с моето? 

 

Стефан СТАНЕВ 

Да, съгласен съм. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря ви, други мнения и съображения, колеги?  

Така, колеги, подлагам на гласуване първо предложенията, които 

направих за изменение на текстове, както казах: 

Чл. 4, ал. 2, т. 5 да отпадне; 

Чл. 4, ал. 3 да отпадне; 

Чл. 7, ал. 2 също да отпадне. 

Режим на гласуване. Има ли колеги, които не са успели да гласуват 

през системата? 

 

За протокола: Антоанета Цветкова – „за“. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли други колеги, които не са успели да гласуват? Моля за 

окончателни резултати. 

 

за - 32, против - 0, въздържали се - 3, отсъстващи - 16, предложението 

се приема. 

За протокола: Николай Малев – „за“. 

 



Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 33; против - 0; въздържали се – 3, отсъстващи - 15, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Подлагам на гласуване текстът на договора и съгласието ведно с 

направените изменения току-що. Режим на гласуване. 

 

792-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и чл. 59 и сл. от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, чл. 20, ал. 1 

и чл. 84а от Закона за управление на отпадъците и по предложение на 

Христо Атанасов – общински съветник с рег. № 

ОС21000523ВН/16.11.2021г., Общински съвет – Варна: 

792-6-1. Дава съгласие за сключване на Договор за сътрудничество 

между „Текстилно рециклиране“ АД, „Евротекс“ ЕООД и Община Варна за 

организация на система за разделно събиране, рециклиране и/или 

оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил на територията на 

Община Варна; 

792-6-2. Одобрява текст на Договор за сътрудничество, съгласно 

приложение към настоящото решение; 

792-6-3. Упълномощава Кмета на Община Варна да подпише 

Договор за сътрудничество като му възлага да предприеме всички действия 

за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

За протокола: Тодор Балабанов – „за“, Емил Бояджийски – „за“, 

Венцислав Сивов – „за“, Христо Боев – „за“, Йордан Павлов – „за“, Мария 

Ангелова – „за“, Христо Атанасов, ако не е отбелязан – „за“, Николай 

Капитанов – „за“, Мария Тодорова – „за“. 

 

Окончателни резултати, колеги. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 35; против - 0; въздържали се - 2, отсъстващи – 14, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, преминаваме към точка седма от дневния ред.  



VII. 

 

По точка седма от дневния ред: 

ОТНОСНО: Приемане на мерки за подпомагане на таксиметровия 

бранш във връзка с пандемията от COVID-19. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Материалите са ви изпратени. Във връзка с постъпило писмо от 

Сдружение на таксиметрови превозвачи и шофьори „Одесос“ си позволих 

да направя към вас предложението за съответната мярка, която имате пред 

вас, аналогична на миналогодишната. Има ангажименти от страна на 

служебния министър, че ще бъдат включени субсидии в новия бюджет за 

таксиметровия бранш, така че имате думата за мнения и съображения, 

колеги. Не виждам заявки за изказвания. Режим на гласуване. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

793-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение Тодор 

Балабанов – председател на Общински съвет – Варна с рег. № 

ОС21000550ВН_001ВН/08.12.2021 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие, след влизане в сила на Закона за държавния бюджет 

за 2022 г. и утвърдена в закона разпоредба за компенсация на общините за 

намаляване на приходите от данък върху таксиметровия превоз на 

пътници, данъчно задължените лица да заплащат годишния данък върху 

таксиметров превоз на пътници за 2022 г., определен в чл. 63, ал. 1 от 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Варна, намален с разликата между размера на определения 

годишен данък върху таксиметров превоз на пътници в размер на 690 лева 

и минималния годишен размер на данъка по чл. 61 ф от Закона за местните 

данъци и такси в размер на 300 лв. Издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 

от Закона за автомобилните превози се получава след заплащането на 

данъка. 

2. Община Варна и компетентните дирекции подготвят ежемесечни 

справки за издадените и платени разрешения за таксиметров превоз по т.1. 

3. Община Варна, във връзка с т.1 и т.2 от настоящото решение, 

изготвя искане до Министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията за получаване на компенсация от държавния 

бюджет за намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на 

пътници в размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които 

е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници 



през 2022 г., умножен по 390 лева, представляващи разликата между 

определения размер в Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Варна и минималния размер на данъка 

по чл.61 ф от Закона за местните данъци и такси, като се отчита чл.61 ч от 

същия закон. 

4. В случай на неполучаване на компенсациите по т.3 в 6-месечен 

срок от предявяване на първото искане се прекратява изпълнението на т.1 

и т.2. с обратна сила, а разликата подлежи на заплащане от данъчно 

задължените лица в срок до 31.12.2022 г. 

5. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния 

кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, поради необходимостта от  защита на важни обществени 

интереси, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда, а именно обстоятелството, че 

разрешенията за таксиметров превоз на пътници се издават за срока, 

посочен от превозвача в заявлението, но не по-късно от края на 

календарната година, тоест издадените разрешения са със срок на 

валидност до края на текущата година и издаването им за следващата 

календарна година стартира от месец ноември 2021 г. и е обусловено от 

заплащане на данъка за таксиметров превоз на пътници за 2022 г., чийто 

начин на плащане е уреден в настоящото решение.   

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

За протокола: Антоанета Цветкова – „за“ 

 

Има ли други колеги, които не са успели? 

Окончателни резултати. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 38, против - 0, въздържали се - 0, отсъстващи - 13, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Преминаваме към следващата точка от дневния ред. 

 

 

 

 
  



VIII. 

 

По точка осма от дневния ред: 

ОТНОСНО: Изменение на решение с № 1034-2(23)/21.12.2017 г., 

променено с решение  № 528-4(14)/04.03.2021 г. на Общински съвет – Варна 

и актуализиране на списъка на обекти по приложение № 12 б 

„Актуализиран разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем“. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Г-н Гърбузов е тук на линия, така че ако има въпроси може да ги 

поставите към него съответно. Имате думата, колеги. Става въпрос за 

продължаване на срока и добавяне на един обект, тъй като има остатък от 

финансови средства. Колега Георгиев – заявка, заповядайте. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Благодаря, г-н председател. Ние от „Възраждане“ считаме че след като 

са останали средства по въпросния кредит и след като въпросните обекти не 

са изпълнени навреме, средствата трябва да бъдат използвани за намаляване 

главницата на кредита и по този начин да покажем, че общината и 

администрацията трябва да работят във въпросните срокове и обекти, които 

не са довършвани няма как да бъдат финансирани чрез удължаване срока на 

кредита. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Г-н Георгиев, тук ще си позволя само да кажа следното уточнение. Тук 

не става въпрос за обекти, които не са изпълнени. Става въпрос за средства, 

които са икономисани по кредита при изпълнение на останалите обекти, 

като идеята е чрез тези икономисани средства да бъде ремонтирана още една 

улична артерия, която ви е посочена в материалите и по тази причина се 

иска удължаване на срока. Не става дума за стари обекти, които не са 

изпълнени в срок. Колега Почеканов, имате думата, виждам заявката. 

 

Николай ПОЧЕКАНОВ 

Уважаеми г-н председател, колеги, след като тези средства са 

икономисани, което според мен е едно много добро решение, задължително 

следва да бъдат вложени в до разширяване на строително-монтажните 

работи и до изграждането на нова структура. Категорично съм против това, 

което каза колегата, който говори преди мен. Това е моето мнение. 

Благодаря. 

 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на колегата Почеканов. Няма други заявки за изказвания. 

Преминаваме към гласуване. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

794-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 

1 и ал. 3, чл. 19 от Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 

за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 

на бюджета на Община Варна и по предложение от Кмета на Община Варна 

с рег. № Д18000408ВН-094ВН/03.12.2021 г., Общински съвет – Варна 

изменя и допълва свое решение № 1034-2(23)/21.12.2017 г., изменено с 

решение №528-4(14)/04.03.2021 г. в точката, касаеща срока на усвояване, в 

следния смисъл:  

• Условия и начин на усвояване и погасяване:  

 - Срок на усвояване на заема – до 31.12.2022 г. 

794-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10, чл. 27, ал. 4, т. 5 и чл. 

52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021  г.; чл. 

39 и чл. 94 от Закона за публичните финанси и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № Д18000408ВН-094ВН/03.12.2021 г., Общински 

съвет – Варна:  

1. Одобрява изменение на списъка на обекти, финансирани с банков 

заем по договор № Д18000408ВН/19.03.2018 г., като добавя нов обект: 

„Основен ремонт на ул. „Райко Даскалов“, по плана на 16 м.р., район 

Младост (обект, фактически свързан с бул. „Васил Левски“) в размер на 

639 454 лв. за сметка на обект  „Временна връзка (пробив на ул. Кестен), по 

плана на 26-ти м.р., район Младост, район Приморски, гр. Варна (обект, 

фактически свързан с бул. "В. Левски")“ и икономията от останалите обекти. 

2. Приема актуализирано Приложение № 12 б „Актуализиран разчет 

на разходи и обекти, финансирани с банков заем“ на основание решение 

№1034-2 (23)21.12.2017 г., №1425-2(36)/19.12.2018 г. и решение №528-

4(14)/04.03.2021 г. на Общински съвет-Варна“, съгласно приложение към 

настоящото решение. 

Промяната да се отрази в Приложение № 2 „Бюджет на разходите по 

функции и дейности“, Приложение № 4 „Разчет за финансиране на 

капиталови разходи по функции източници на финансиране“, Приложение 

№ 4 „а“ - „д. 606  „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“ (без 

разходи на Общинско предприятие „Паркинги и синя зона“). 

3. Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на 

Община Варна да подпише Анекс към договор № Д18000408ВН/19.03.2018 



г., който да отрази направените изменения, както и да извърши всички 

останали необходими правни и фактически действия за изпълнение му. 

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.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 

За протокола: Антоанета Цветкова – „за“ 

 

Други колеги, които не са успели да гласуват? 

Моля за окончателни резултати, колеги. 

 

Резултати от проведеното гласуване и поименно явно гласуване: за - 

20, против - 0, въздържали се – 8. 

 

Колеги, много хора не са успели да гласуват.  

 

За протокола: Генадий Атанасов – „за“, Марица Гърдева – „за“, Велин 

Стоянов, Венцислав Сивов, Ахмед Ахмед  – „за“, Даниел Николов – „за“, 

Даниела Димова – „за“, Красен Иванов, Людмила Колева – „за“, Калин 

Михов, Мария Тодорова – „за“, Милена Димова, Красен Иванов – „за“, 

Веселин Вешев – „въздържал се“. 

Моля за окончателен резултат. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 28, против - 0, въздържали се - 9, отсъстващи - 14, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Преминаваме към следваща точка девета от дневния ред. 

 

 

 

 

 

  



IX. 

 

По точка девета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за възлагане предоставянето на 

услуга от общ икономически интерес „Патронажна грижа + в Община 

Варна“ за срока на реализиране на проект на Дирекция „Социални 

дейности“ на Община Варна и приемане на Методика за предоставяне на 

интегрирана здравно – социална услуга „Патронажна грижа“ безвъзмездно 

на потребителите в рамките на реализирането на проект „Патронажна грижа 

+ в Община Варна“. 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата, ако има въпроси, представител на администрацията 

трябва да има, който да… Таня Василева и г-н Базитов – заместник-кмет са 

на линия и имат готовност да отговарят в случай, че има въпроси от 

колегите. Има ли, колеги, въпроси? Ако няма, режим на гласуване. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

795-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за 

социалните услуги, във връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 г., 

относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз за държавна помощ под формата на 

компенсация за обществена услуга, предоставена на определени 

предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически 

интерес, и в изпълнение на Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-6.002-0181-C01 

„Патронажна грижа + в община Варна“, финансиран от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № РД21024272ВН/22.11.2021 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие за: 

1. Възлагане предоставянето на услуга от общ икономически интерес 

„Патронажна грижа + в община Варна" за срока на реализиране на проект 

BG05M90P001-6.002-0181 „Патронажна грижа + в община Варна“, 

финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014 -2020 на Дирекция „Социални дейности“ към Община Варна; 

  2. Възлага на кмета на община Варна да изготви Акт /Заповед за 

възлагане/ в съответствие с чл. 4 от Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011, 

относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз за държавна помощ под формата на 

компенсация за обществена услуга, предоставена на определени 



предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически 

интерес. 

3. Приема Методика за предоставяне на интегрирана здравно - 

социална услуга „Патронажна грижа“; 

4. Услугата „Патронажна грижа“, като услуга от общ икономически 

интерес да се предоставя безвъзмездно на потребителите в рамките на 

реализирането на проект BG05M90P001-6.002-0181 „Патронажна грижа + в 

община Варна“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020“. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

За протокола: Антоанета Цветкова – „за“, Христо Боев – „за“, Емил 

Бояджийски – „за“, Ахмед Ахмед – „за“, Мартин Златев – „за“, Венцислав 

Сивов, Генадий Атанасов – „за“, Велин Стоянов, Иван Иванов – „за“, Калин 

Михов, Красен Иванов – „за“, Мария Тодорова, Милена Димова – „за“, 

Николай Евтимов – „за“, Николай Капитанов – „за“, Петко Петков – „за“, 

Юлиян Губатов – „въздържал се“, Тодор Балабанов – „за“, Огнян Къчев – 

„за“. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Г-н председател, моля в предвид служебната ми ангажираност в 

оперативната програма да се отбележи в протокола, че не участвам в 

гласуването. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

За протокола: Мария Тодорова не участва в гласуването. Окончателни 

резултати. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 37, против - 0, въздържали се - 3, отсъстващи - 11, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, преминаваме към следваща точка от дневния ред.  



X. 

 

По точка десета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна да 

участва в извънредно Общо събрание на „Асоциация по ВиК” на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, 

Варна, насрочено на 15.12.2021 г. 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате материалите и съответно думата за мнения и съображения. 

Колега Костадинов, имате думата. 

 

Николай КОСТАДИНОВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, имам два въпроса. 

Първият въпрос е относно дневния ред на заседанието на „Асоциация по В 

и К“ какъв ще бъде? И вторият въпрос е това наше решение кога ще влезе в 

сила и нашият пълномощник дали законово ще защитава интересите ни? 

Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, колега Костадинов. В проектите за решения е посочен 

дневния ред, който се състои от две точки, а именно: 

„Обсъждане и приемане на препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциацията за 2021 г., в съответния размер.“ И 

втора точка „други“ като няма допълнителни материали, което означава 

най-вероятно че няма да има други въпроси, които да разглежда събранието. 

Да, нашият представител в Общото събрание и общо говоря за всички 

представители в общите събрания, не само в тази Асоциация, съм убеден че 

винаги защитават интересите на община Варна в тях. Ако има някакви 

данни за нещо противно, то моля да ги споделите, за да мислим какво 

правим оттам нататък. 

 

Николай КОСТАДИНОВ 

Добре, благодаря. А можем ли да знаем как ще гласува нашият 

представител? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ами трябва да се запознае с материалите и да види защо точно е 

определена такава вноска в размер на 14 962.50 лв. 

 

 

 



Николай КОСТАДИНОВ 

Защото то не остана много време да се запознае с материалите до 15-

ти, но… Законово ли ще го издадем нашето решение няма ли време за 

обжалване? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Не. Това ще ви предложа – да допуснете предварително изпълнение. 

Но изчаквам първо по същество да го обсъдим. 

 

Николай КОСТАДИНОВ 

Добре. Добре. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

И аз ви благодаря. Така, има ли други мнения и съображения, колеги? 

Не виждам. Колеги, предлагам, както казах току-що да допуснем 

предварително изпълнение на настоящото решение, за да може 

упълномощеният представител да се яви на събранието надлежно 

упълномощен от нас и да участва пълноценно в работата му. Режим на 

гласуване по цялата точка, ведно с предварителното изпълнение. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

796-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 198е 

от Закона за водите, и във връзка с писмо рег. № РД21023996ВН-

001ВН/18.11.2021 г. от Областния управител на област с административен 

център Варна, Общински съвет – Варна упълномощава, при невъзможност 

на кмета на Община Варна да присъства, представителя на Община Варна – 

общинския съветник Станислав Георгиев Иванов, да участва в извънредно 

Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД Варна, което ще се 

проведе на 15.12.2021 г. /сряда/ от 14,00 часа, чрез видеоконферетна 

връзка, и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред 

точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 

Асоциацията за 2021 г., в размер на 14962.50 /четиринадесет хиляди 

деветстотин шестдесет и два лева и 50 ст./ лв., съгласно чл. 20, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 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: „Други“. - Да участва в 

разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 

интересите на община Варна.  

796-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 

решава след участието си в извънредното Общо събрание на Асоциация по 

В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация – Варна“ ООД, Варна, представителят на 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. 

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.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

За протокола: Антоанета Цветкова – „за“, Генадий Атанасов – „за“, 

Емил Бояджийски – „за“, Людмила Колева – „за“, Николай Капитанов – 

„за“, Мария Тодорова – „за“. 

Моля за окончателни резултати. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 39, против - 0, въздържали се - 3, отсъстващи - 9, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, преминаваме към последна точка от дневния ред. 

 

 

 

 

 

  



XI. 

 

По точка единадесета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Избор на председатели на постоянни, временни и 

специализирани комисии към Общински съвет – Варна и промени в 

съставите им. 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Давам възможност… А, първо имаме постъпили писмени заявления 

от новоизбраните колеги, с които…  

Първо от колегата Губатов. Той би желал да бъде включен в съставите 

на следните постоянни комисии: „Финанси и бюджет“, „Наука и 

образование“, „Транспорт“, както и в състава на ВрК „Опазване и 

възпроизводство на околната среда“. Имате думата за мнения и 

съображения. Режим на гласуване. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

797-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 

Варна решава общинският съветник Юлиян Каменов Губатов да бъде член 

на ПК „Финанси и бюджет“, ПК „Наука и образование“, ПК „Транспорт“ и 

ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда“. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли колеги, които не са успели да участват в гласуването чрез 

системата? 

 

За протокола: Тодор Балабанов – „за“. 

Моля за окончателните резултати, колеги. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 34, против - 0, въздържали се - 0, отсъстващи - 17, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Следващото заявление е от колегата Веселин Вешев, с което изразява 

желание да бъде включен в съставите на ПК „Младежки дейности и спорт“, 

ПК „Култура и духовно развитие“ и ПК „Архитектура и градоустройство“, 

както и в състава на ВрК „Структури и общинска администрация“. Имате 



думата за мнения и съображения. Няма заявки за изказвания. Решим на 

гласуване. 

 

798-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 

Варна решава общинският съветник Веселин Миленов Вешев да бъде член 

на ПК „Младежки дейности и спорт“, ПК „Култура и духовно развитие“, ПК 

„Архитектура и градоустройство“ и ВрК „Структури и общинска 

администрация“. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? Моля за окончателни 

резултати. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 37, против - 0, въздържали се - 0, отсъстващи - 14, 

предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Последното заявление от колегата Стоян Петков, който изразява 

желание да бъде включен в състава на следните комисии: ПК „Архитектура 

и градоустройство“, ПК „Благоустройство и комунални дейности“ и ПК 

„Собственост и стопанство“, както и в следните временни: „Структури и 

общинска администрация“ и „Правна комисия“. Имате думата. Няма заявки 

за изказвания. Режим на гласуване. 

 

799-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 

Варна решава общинският съветник Стоян Георгиев Петков да бъде член 

на ПК „Архитектура и градоустройство“, ПК „Благоустройство и 

комунални дейности“, ПК „Собственост и стопанство“, ВрК „Структури и 

общинска администрация“ и ВрК „Правна комисия“. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

За протокола: Христо Атанасов – „за“, Антоанета Цветкова – „за“, 

Тодор Балабанов – „за“. 

Окончателни резултати, колеги? 

Общи резултати от проведеното гласуване и поименно явно 

гласуване: за - 41, против - 0, въздържали се - 0, отсъстващи - 10, 

предложението се приема.* 



 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата за заявки по отношение на комисиите.  

Колеги, няма постъпили заявки, поради което… А, колега Капитанов? 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Г-н председател, един въпрос, дали може… Струва ми се, че имаме 

комисии, в момента, които са без новоизбрани председатели поради 

напускане на старите, г-н Балачев примерно е един от тях. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Надявам се на следващата сесия вече да има предложение и съответно 

да преминем към разглеждането им и съответно гласуването им. Дотогава 

аз се ангажирам да упражнявам ръководство върху дейността на 

съответната комисия, която е без председател. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

За което Ви благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

И аз благодаря. Колеги, поради изчерпване на дневния ред, обявявам 

заседанието на Общинския съвет за закрито. 

 

 * ОБЩИТЕ РЕЗУЛТАТИ отразяват крайния резултат получен от 

поименното явно гласуване и поименното електронно гласуване, отчетено 

от информационна система на Общински съвет – Варна – VarCo и 

гласовете на общински съветници извън система. Списъците от 

информационната система на Общински съвет – Варна – VarCo са 

неразделна част от настоящия протокол. 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                               В А Р Н А 
 

 

                  ______________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”  
 

  

____________________/ЮЛИЯ  ПЕТКОВА/   

 
             

СЪГЛАСУВАЛ 

__________________/адв. ДЕЯНА СТЕФАНОВА/ 


