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На 07 януари 2009 г. от 09.00 до 11.00 ч. се проведе  Дванадесетото 

заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя 

на Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов. 

 Присъстват  44 бр. общински съветници, отсъстват 7: 

Веселин Христов ДАНОВ 

Виолета Иванова ГЬОНДРЕВА 

Владимир Велчев ТОНЕВ 

Иван Стоянов СЛАВКОВ 

Красимир Тодоров УЗУНОВ 

Ради Димитров РАДЕВ 

Христо Веселинов ДАНОВ 

 
 
 
 
Борислав ГУЦАНОВ 

 Преди да започне обсъждането на дневния ред, ще ви запозная 

накратко с актуална информация относно възникналата непредвидена 

ситуация от вчера рано сутринта. Само ви моля да запазим тишина и да 

започнем нормална работа.  

 На всички честита нова година, много успехи, здраве, щастие и 

Общинския съвет да взема решения, които наистина да продължават да 

правят Варна да бъде водещият град в страната ни.  

 За жалост започваме с една тежка година не само като климатични 

условия, което е нормално за зимата да има такива условия и това не е 

нещо необичайно. Но освен за жалост тази сериозна финансова и 

икономическа световна криза от малко повече от двадесет и четири часа 



имаме и енергиен проблем, който не е само за нашата страна, но в крайна 

сметка ние трябва да гледаме интересите на нашата държава и на града ни, 

реално ситуацията в момента в града ни. Вчера, не посред нощята, още в 

два часа беше свикан оперативно щаба за извънредни ситуации и воден от 

арх.Венелин Жечев, който в момента изпълнява длъжността “кмет на 

община Варна”, в присъствието на двамата ресорни заместник кмета г-н 

Бозов по здравеопазването и г-н Коста Базитов, отговарящ за 

образованието, в присъствието на всички фирми и институции, които имат 

касателство към създадената ситуация – “Овергаз”, “Примагаз”, 

Топлофикация “Далкия”, Е.он и всички други, които трябваше да 

присъстват на това съвещание. Днес сутринта имаше следващо събиране 

преди началото на сесията. Това, което мога да ви кажа като реална 

ситуация в момента в града е следното. От всички училища на територията 

на град Варна, те са близо петдесет, четиридесет и шест училища, осем от 

тях в момента имат друга дейност не прякото изпълнение на 

образователната си програма, спортни мероприятие и други мероприятие 

по образователния план на училищата. Тези осем училища се намират в 

“Младост” и пряко се захранват от топлофикация “Далкия”. Няма какво на 

този етап да бъде направено. Имаме седем детски градини, които не 

работят, също се захранват от “Далкия”, също в “Младост”. Общо имаме 

осем детски градини, които са свързани по този начин пряко с 

газификацията, но едната от тях вече премина на алтернативно гориво. 

Днес следобед ще стане ясно дали утре ще бъдат приемани деца в тези 

седем детски градини и как ще продължат образователната си програма, 

образователните си дни, в тези осем училища. Освен днешният разговор 

преди петнадесет минути с топлофикация с г-н Николаев е, че са стигнали 

до цистерните си с алтернативно гориво, тъй като те трябва да направят 

нужното подхранване на системите и в момента ги подгряват и ако всичко 

е нормално би трябвало днес късно вечерта да започне работа 



Топлофикация-Варна на алтернативно гориво. Има резерви за 

алтернативното гориво за около пет дни. Разбира се това е достатъчно 

време за да бъдат направени нужните доставки на гориво и Топлофикация-

Варна ако не дай си боже кризата се задълбочи и след утрешната среща на 

външните министри да продължи да работи на алтернативно гориво. Т.е. 

ако системата не даде някакъв провал по линиите, някакъв дефект или 

нещо непредвидено, би трябвало от утре топлофикацията да бъде напълно 

в действие и тези седем детски градини и осем училища да имат нормален 

учебен процес. Или може и утре да се наложи ако не е вдигната достатъчно 

температурата, но от петък нещата да бъдат напълно нормализирани. 

Относно детските ясли, Варна сме с единадесет детски ясли, четири са 

образно казано проблемни, тъй като са свързани с газификация. Едната е 

“Щурче”, но там вече има осем тона гориво, която вчера беше доставена 

благодарение на много сериозната намеса на щаба, на арх.Жечев, на 

доц.Бозов, на г-н Базитов. Така, че там проблеми няма. “Чаталджа” № 111, 

детската ясла, която открихме преди една година, тя е другата, която е на 

газ. В момента ще се премине на алтернативно гориво, т.е. проблема е 

решен и там. Ясла № 11 в Трошево има три тона газьол, така че за 

следващите дни въпросът е решен. Ако се задълбочи кризата ще бъдат 

доставени нужните количества газьол и към нея. Ясла № 14, тя е до 

Руското училище, там е най-сериозния проблем, знаете  старата сграда на 

детската ясла, тъй като тя е само на газификация. Вчера са поръчани 

климатиците, днес ще бъдат поставени, преминава се на климатично 

отопление. Проблемът е с електрозахранването, Е.он са поели нужната 

дейност да бъде направена с ново външно захранване, за да няма проблем 

когато се сложат мощните климатици, т.е. с детските ясли проблеми няма 

да има. Най-сериозният проблем пак повтарям относно областта 

Образование и тази част от Здравеопазването, която касае детските ясли, 

остават тези осем училища и седем детски градини, които са пряко 



свързани към “Далкия”. Премина се на алтернативно гориво на част от 

болниците, които имат тази възможност. АГ болница за сега няма 

проблеми, ДКЦ-та също нямат сериозни проблеми. Военноморска 

болница, тя е с много големи възможности и запаси, тъй като и друго 

предназначение, там проблемът е генерално решен, има и огромни запаси 

на алтернативно гориво. Най-сериозният проблем, който става в момента е 

с МБАЛ “Света Ана”. Там в момента се прави необходимото за закупуване 

на помпи. Доколкото разбирам има аварирали помпи, които трябва да 

започнат да работят за да може и тя да премине на нужното алтернативно 

гориво. Надяваме се днес да бъде решен въпроса с Окръжна болница. За 

сега там имаме най-сериозни проблеми, но няма да има нещо, което да е 

фатално за болницата поне за тези няколко дни. Нали така доц.Петкова? 

Относно ВУЗ-те, няма проблеми. Вчера са проведени нужните разговори, 

ще има преминаване на алтернативно гориво, така че учебните занятия за 

тях си продължават по нормалния ред. Това е в момента ситуацията. Това, 

което аз ви предлагам да бъде включено като точка в дневния ред е 

Общинския съвет да вземе решение да бъдат закупени 100 тона 

алтернативно гориво – газьол или мазут - това, което е необходимо и по 

преценка на кризисния щаб те да бъдат купени тези количества и 

раздавани, ако това нещо стане нужда за училища, детски градини и 

болници, тъй като в момента не можем да фиксираме нито количество, 

нито точно каква марка да бъде закупена. Дай боже да не се наложи, ако 

проблема бъде решен със захранването на нашия регион, на Източна и 

Югоизточна Европа, въпросът ще отпадне. Мисля, че трябва да има такава 

точка в дневния ред, където да развържем ръцете на кризисния щаб, ако 

това нещо се наложи. Това е момента информацията. Слава богу не се е 

стигнало до ексцесии и Варна е овладяла положението. Разбира се не може 

да се каже, че нямаме така тежко положение.  

 



 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Г-н Гуцанов, аз благодаря за информацията. Предполагам, че 

предложението, което правите е съгласувано с кмета за допълнителните 

количества газьол. И смятам, че ние на такова ниво няма какво друго да 

направим, защото нещата не зависят от нас. Можем едно единствено. Да 

помогнем на нерешителното си правителство и нерешителния си 

президент да бъдат по-твърди в отношенията си Русия. И за това към 

вашето предложение за газьола предлагам да се обърнем към 

правителството да отпрати нота до Москва, с която да изисква незабавно 

изпълнение на договора, защото имаме типични отношения купувач и 

продавач, и да съдим Русия на международно ниво за неустойки за тези 

дни, за които ние се чудим какво да правим. Трябва като допълнение да 

кажа, че доста хора в България не са учудени от това положение. Даже 

тука нагоре коментирахме. България направи доста за да има регулярно 

потребление на газ, но за съжаление това от руска страна не бе оценено.  

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Аз нямам нищо против, но да ви призная честно ние да се намесваме 

в геопроблеми, при положение, че не знаем къде е проблема, дали е в 

Русия или е в Украйна и, че става въпрос за една голяма част от цяла 

Европа, Общинският съвет на Варна. Да ви кажа честно малко ще олекнем 

като леката кавалерия от Супе. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Аз не напразно казах нерешително правителство, защото според 

мене проблема е ясен. България няма договор с Украйна, тя има с Москва. 

Това означава, че ако на мене някой ми строи апартамент и аз си плащам за 

този апартамент, поради това, че на него другия тухлите не му е докарал 

той да ми спре строителството и аз да кажа Иван дето ми докара тухлите  



ли е виновен или Сотир, който ми строи. Ами този, който ми го строи, 

разбира се. Дайте да не се правим на ударени.  

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Аз ви разбирам, но информацията, с която разполагаме и хоризонта, 

от който виждаме е толкова нисък г-н Севастиянов за този проблем, че все 

едно ние да вземем отношение по световната криза. Няма проблеми. Дай и 

да решим световната криза, много хубаво ще бъде, но няма да решим 

Варна, нали? Да, няма проблеми.  

Преминаваме към дневния ред. Раздаден ви е дневния ред. Колеги, 

освен почернения дневен ред, който е до точка осем, между другото 

точките са рутинни независимо, че изглеждат… Точка трета оспорването 

от областния управител е защото трябва да има решение с квалифицирано 

мнозинство. Абсолютно правилно го е оспорвал областния управител. 

Поправката на очевидната фактическа грешка – точка четири – е за две 

помощи, тъй като ние ги гласуваме анблок знаете, за да спестяваме време. 

Изтървани са едното е сто лева, другото е двеста лева в списъка. Другото 

оправяне на фактическата грешка е свързано със също помощ, където 

съпругът е кандидатствал за съпругата, но междувременно той е починал. 

Да прехвърлим помощта така, както е кандидатствано за неговата съпруга. 

Точката следващата е свързана с искане от страна на кмета на 

кв.”Владислав Варненчик” демонстративно обновяване на многофамилни 

жилищни сгради, това е по програма. Мисля, че  нормално да му дадем 

разрешение за такова съфинансиране. И предлагам ви още две точки в 

дневния ред. Едната е за административен капацитет, също за програма да 

се участва. Мисля, че е съвсем нормално да го направим това нещо, което е 

абсолютно безвъзмездно помощта, ние го финансираме, след което се 

връща от страна на ресорното министерство. И имаме възможност да 

кандидатстваме по “Красива България” за две училища, тъй като има още 



едно заседание на комисията в края на месец януари, има предложение от 

страна на г-н Базитов за ОУ “Константин Арабаджиев” и VІІІ СОУ 

“Пушкин” да кандидатстват по програмата. Дано да бъдат одобрени. 

Мисля, че е съвсем нормално при положение, че ни се отдава такава 

възможност и това нещо да бъде в дневния ред. И разбира се това, което 

говорихме за стотях тона гориво също да го включим в дневния ред. Това 

са колеги точките. Независимо, че изглеждат много те са абсолютно 

рутинни, за по-малко от половин час ще приключим сесията. И разбира се 

тази точка, която предложи г-н Севастиянов също ще я подложа на 

гласуване. Имате ли някакви други виждания, мнения, съображения по 

дневния ред?  

 

Веселин МАРЕШКИ 

Уважаеми колеги, за много години на всички, живи и здрави преди 

всичко и една успешна година. Ще се хвана и аз като удавник за сламка за 

приветствието на председателя и ще ви помоля наистина да вземаме едни 

по-сериозни решения. Подкрепям предложението на г-н Севастиянов и 

мисля, че трябва да вземем някакво макар и формално и не влияещо на 

глобалните процеси решение. И в тази връзка наистина премиера и 

президента са нерешителни аз мисля, че същото не може да се каже за 

нашия кмет и не може да го обявим в нерешителност. И в каква връзка го 

казвам? Казвам го в следната връзка, че наистина отсъствах тука почти 

около месец и очаквах, че един въпрос, който така сериозно витае в 

общественото пространство сред нашите съграждани, наши избиратели, 

наши майки, бащи и деца, проблема с цената на билетчето на градския 

транспорт ще бъде решен докато се прибера и  ще бъда приятно изненадан 

аз. Очаквах, че това ще бъде като един коледно-новогодишен подарък за 

варненци и този въпрос ще бъде решен. В крайна сметка се върнах и 

виждам, че проблема не е решен. И понеже, както казах явно така имам 



информация и наблюдавам кмета има желание да бъде решен този въпрос, 

но явно че схемите и лобитата, формите на управление на градския 

транспорт са такива и отечките  са толкова сериозни, че успяват да 

блокират процеса, защото се знае, че всеки месец са допълнително 

работене на високи цени и така пълни джобовете не на варненци, а на 

някои други хора. Такива проблеми е имало винаги. Имало и навремето 

спомняте си някои оператори бяха държани монополно за да плащаме 

всички високи сметки за ток, за телефон. В тази връзка молбата ми е като 

първа точка внесем пак повтарям от предния път макар и формално 

предложение за подкрепа от страна на Общинския съвет на кмета в 

преговорите му с транспортните фирми, за да дадем ясен сигнал, че 

общинския съвет също стои зад такава инициатива и не казваме нали на 

колко, но  със сигурност да се търси цена под осемдесет стотинки. Знаете, 

че от вчера цената на горивата още пада, тя още не е достигнала цената на 

нефта, т.е. тепърва цената на горивата ще пада още. За това аз мисля, че 

трябва да вземем едно решение, в което да декларираме, че Общинския 

съвет застава зад борбата на кмета с транспортните фирми за сваляне на 

цената на билетчето на градския транспорт на цена под осемдесет 

стотинки. За мен реално цената трябва да бъде шестдесет стотинки. Друг е 

въпроса, че такива революционни неща трудно стават като се има предвид,  

само един пример ще ви дам, че в общественото пространство върви само 

за дребни неща, които съм чувал мимоходом, че примерно някои 

доставчици се прекупуват неща, които след това се продават на “Градски 

транспорт” в пъти по-скъпо. Сега трудно ще спрем всички такива схеми в 

“Градски транспорт” и в другите общински фирми. Затова само искам да 

добавя, че ние се учим също в движение и това, което ни показват едни 

колеги, които имат собствена телевизия, искам да ви кажа, че 

предложението, което сега ви правя за гласуване за сваляне цената на 

градския транспорт ще бъде много широко огласено. Начина на гласуване 



в общинския съвет ще бъде много широко огласено и всеки един варненец 

да знае в крайна сметка кой от неговите представители подкрепя или не 

подкрепя такова предложение. Благодаря ви. 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Предлагам цената на билета да бъде шест стотинки. Имате ли нещо 

против, колеги? Може и три стотинки. Г-н Марешки имате ли нещо 

против? Колеги, хайде да не започваме годината с популиститичните си 

изказвания. Ако смятате, че са глупости, какъв е нормалния живот на 

варненци? Това, което е направено… Аз се радвам, че знаете как кмета се 

бори за намаляване цената на билета. Разбирам, че сте в постоянна връзка. 

Това, което е направено е следното. Има подписана заповед от страна на 

кмета и има в момента комисия, която трябва да каже каква е 

себестойността на билета и едва тогава може да се коментират нещата.  

 

 Красимир Минков МАРИНОВ 

 Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, бях поканен преди два 

дни в една телевизия. Първият въпрос, с който бях посрещнат беше този. 

Отговорих там нещо, искам да го кажа и тук на всички колеги. Най-

вероятно цената на билета трябва да бъде коригирана, но с колко и кога, 

това не бихме могли да решим ние. Има подписано споразумение между 

превозвачите и община Варна в лицето на кмета, в което е записано, че ако 

тримесечен период цените на горивата трайно заемат някакви позиции, не 

говоря нагоре или надолу, се предизвиква среща и се коментира цената на 

билетчето за градския транспорт във Варна. Вероятно този период изтича 

на двадесети или двадесет и втори януари. Вероятно преди това ще бъде 

направена комисия по транспорт, в която трябва да ни бъде докладвано от 

превозвачите какво е положението с издръжката на градския транспорт, 

било то “Транстриумф” или “Градски транспорт-Варна”. Такъв анализ аз 



като председател на комисията смятам да поръчам сега и на всички в тази 

зала вероятно е ясно, че 50% от стойността на билета това е стойността на 

горивото. Така, че в рамките на 20-21 януари първо комисията, а второ ще 

е изтекъл и по това споразумение срока, за да може взето адекватно 

решение по отношение на цената на билета за градския транспорт.  

 

 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

 Г-н Гуцанов, аз изненадвам от отношението към г-н Марешки, 

защото той не направи никакво революционно изказване. Той каза просто 

да вземем едно решение, което да подкрепи кмета в преговорите с 

транспортните фирми евентуално за намаляване цената на билетчето. 

Наистина обвързва се с някакво задължително сваляне, но това нещо не е 

задължително да бъде решение на Общинския съвет. Става дума до къде да 

се слиза. Сега аз си давам една друга сметка. Имаше години и периоди, 

когато цената на горивото растеше главоломно, а кмета поради 

предизборни машинации не им вдигаше цената, за да не бъде обвинен за 

тази работа преди изборите. И най-вероятно фирмите сега представят този 

довод и казват “Чакайте сега ние чакахме преди една година за да 

коригираме цената сега ни оставете малко да дишаме”. Но нека това нещо 

да ни бъде представено тука. Има кмет по транспорта, заместник кмет, да 

дойде да каже така, така, така, до такова ниво сме, счита, че трябва да ги 

оставим още два месеца, три и половина, шест и тогава да направим 

корекцията. Той нищо лошо не каза, за да бъде такова отношението към 

него.  

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Аз мисля, че г-н Маринов го постави точно така въпроса. Да бъдат 

видяни данните от страна на комисията, която в момента е направена, 

неговата комисия по транспорт да вземе решение. 



 Пламен НАЧКОВ 

 Г-н председател, правя процедурно предложение да прекратят 

предложенията за дневния ред, защото вие минавате по същество за нещо, 

което не е прието, а в крайна сметка дневния ред се измества на заден 

план. Така, че моля да подложите предложението ми гласуване. 

 

 Борислав ГУЦАНОВ 

 Минаваме към дневния ред. Демокрацията изисква жетви някой път 

във време, г-н Начков. Преминаваме към дневния ред. Колеги, има две 

предложения, които са по-спорни. Едното е свързано с транспорта дали да 

се вкара предложение за разглеждане сваляне цената на билета за градския 

транспорт. Който е да бъде разглеждана такава точка в дневния ред, моля 

да гласува. 

 /за-7, против-6, въздържали се-18/ 

 Не се приема предложението. 

 

 /следва поименно гласуване, приложено към настоящия протокол/ 

 /за - 8, против - 9, въздържали се - 25/ 

 Не се приема предложението. 

 

 Следващото предложение беше на г-н Севастиянов за декларация. 

Така ли да го разбирам г-н Севастиянов? Декларация към правителството 

за нова към правителството на Русия. Добре, смисълът е ясен. Който е за 

такава точка в дневния ред, моля да гласува. 

 /за-6, против-10, въздържали се-12/ 

 Не се приема.  

 За другата част от дневния ред нямаше дискусия. Който е съгласен 

той да бъде приет анблок в останалата си част, моля да гласува. 

 /за-40, против-0, въздържали се-0/ - Приема се. 



 
Общинските съветници приеха следния 

Д Н Е В Е Н       Р Е Д : 

 

1. Разглеждане на предложения за решения от комисията по Наредба 
№ 2/08.01.2008 г. за съдебните заседатели, избрана с решение на 
Общинския съвет – Варна № 1046-12-1 и 1046-12-2(11)/09, 11.12.2008 г. 

 

2. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № РД-
8-9302(112)/02.12.2008 г. относно разкриване на Обединено детско 
заведение с две яслени и четири градински групи, находящо се на бул. 
„Република”, /до магазин „Кауфланд”/, гр. Варна. 

3. Разглеждане на оспорване от Областния управител на област Варна 
вх. № ОС-8-0600(22)/29.12.2008 г. на решения на Общински съвет – Варна: 
 - № 948-3(11)/09, 11.12.2008 г. 

- № 982-3(11)/09, 11.12.2008 г. 
 

4. Поправка на очевидна фактическа грешка в т. 107 и т. 119 на 
Приложение към решение № 1033-7/11/09,11.12.2008 г. на Общински съвет 
- Варна. 

     
5. Изменение на т. 120 от Приложение към решение № 1033-7(11)/09, 

11.12.2008 г. на Общински съвет Варна. 
     

6. Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 983-
3/11/09,11.12.2008 год. на Общински съвет - Варна. 

     
7. Изменение и допълнение на Решение № 1021-5 от Протокол № 

11/09, 11.12.2008 година на Общински съвет – Варна. 
       
8. Вземане на решение за осигуряване на средства за съфинансиране 

на проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни 
сгради”. 

   
9. Участие на Община Варна в проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
“Административен капацитет” BG051PO002/08/3.1-02 "Подобряване на 
обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на 
електронното управление.” 

 



10. Разглеждане на предложения от Кмета на Община Варна вх. № 
ОС-8-9302(242)/30.12.2008 г. и вх. № ОС-8-9302(243)/30.12.2008 г. относно 
даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектни предложения 
за включване в програма „Красива България 2009” на VІІІ СОУ „А. С. 
Пушкин” и ОУ „Константин Арабаджиев”, гр. Варна. 

   
11. Вземане на решение за закупуване на 100 т алтернативно гориво 

за обезпечаване нуждите на обекти с обществено и социално значение на 
територията на Община Варна. 

 
/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 



І. 

По точка  първа от дневния ред: 
Разглеждане на предложения за решения от комисията по 

Наредба № 2/08.01.2008 г. за съдебните заседатели, избрана с решение 
на Общинския съвет – Варна № 1046-12-1 и 1046-12-2(11)/09, 11.12.2008 
г. 

Докл.: В. АНГЕЛОВА – общински съветник,                             
  председател на комисията 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Добър ден, уважаеми колеги. Започваме с проекто-предложенията на 

комисията, която беше избрана на предходната сесия за изготвяне на 

списък и одобряване предложения на кандидати за съдебни заседатели при 

Варненски окръжен съд. Искам на първо място да благодаря на всички вас, 

че се отзовахте на нашия апел и успяхте да дадете предложения в срок, 

които отговарят на законовите изисквания, благодарение на комисията, 

която провеждаше заседанията си в пълен състав. 

 
 Общ брой присъстващи общински съветници – 40 
 
 Общински съвет – Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1073-1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от 
Закона за съдебната власт и чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2/08.01.2008 год. за 
съдебните заседатели, Общински съвет-Варна утвърждава броя на 
кандидатите за съдебни заседатели при Варненски окръжен съд на 40 
/четиридесет/ души. 
 /за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

   1073-1-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от 
Закона за съдебната власт и чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2/08.01.2008 
год. за съдебните заседатели, Общински съвет - Варна утвърждава 
поименен списък на кандидатите, които ще бъдат предложени за съдебни 
заседатели, с приложени към него документи, съобразно изискванията на 
чл. 67 от Закона за съдебната власт и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 2/08.01.2008 
год. за съдебните заседатели, както следва: 



СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ,  
ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ  

ПРИ ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД 
 

1. ДОНКА ЙОРДАНОВА САВОВА 
2. ВЕСКА БОГДАНОВА АЛЕКСАНДРОВА – ИВАНОВА  
3. ДИМИТРИЧКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА  
4. ЛИНА РУСЕВА ДИЛОВА  
5. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА ЖЕЛЕВА  
6. РОСЕН БОЖКОВ РУСЕВ 
7. ДИМИТРИНА ПЕТРОВА ПАНАЙОТОВА 
8. МИРОСЛАВ БЕРНАРДОВ СЛАВОВ 
9. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ПИШМАНОВА  
10. ПАВЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ЯМУКОВА  
11. ЛЕРЗАН ЗАКИР ЗАИД 
12. ИВАНКА РАДОСЛАВОВА НИКОЛОВА  
13. СОНЯ БОРИСОВА ИВАНОВА  
14. АННА ДИМИТРОВА СЕМЧЕВА  
15. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ  
16. АННА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА  
17. МАРИЙКА ЙОРДАНОВА БОРАЧЕВА 
18. БОНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА  
19. СТЕЛИЯНА ПЕНЕВА ПЕТРОВА  
20. ЗОРНИЦА ВАЛЕНТИНОВА СТАНКУЛОВА 
21. НЕЛИ БОЯНОВА ЛАЗАРОВА 
22. МЕГЛЕНА ДИМИТРОВА ГРОЗДАНЧЕВА  
23. НЕЛИ ИВАНОВА ТАНЧЕВА  
24. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА МИЛИВОЕВА  
25. ВАЛЕНТИНА КРЪСТЕВА БОЧЕВА  
26. ЕМИЛ НИКОЛОВ ИВАНОВ  
27. ЛИДИЯ МИХОВА КЪНЧЕВА  
28. МАГДАЛЕНА АНТОНОВА ПАРЧЕВА  
29. ДИЛЯНА ТОНЧЕВА САРИЕВА  
30. БОЯНКА АНГЕЛОВА КАРДОЗО ПИНТО  
31. ГАЛИНА ТОДОРОВА ПАШОВА  
32. ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА  
33. ПЕТЯ НИКОЛОВА ПЕТРОВА  
34. ЖЕЧКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА  
35. ГАЛИНА ВЕСЕЛИНОВА СТЕФАНОВА  
36. ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ВЪРБАНОВА  
37. СЛАВЧО БОНЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ  
38. ВАЛЕНТИНА МИЧЕВА СИМЕОНОВА  
39. ЙОРДАНКА СПАСОВА АТАНАСОВА  
40. ЙОРДАНКА ЦВЯТКОВА ГАНЧЕВА  

      /за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 

 



Валерия АНГЕЛОВА 

Списъкът днес, след като го подпише председателя на ОбС ще бъде 

връчен в Окръжния съд и предстои Общо събрание на Апелативен съд-

Варна за утвърждаване на кандидатите. След като същите бъдат 

утвърдени, вероятно утре в шестнадесет часа ще положат клетва. 

Изискването по наредба е в прилично облекло. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Потвърждавам колеги утре в 16 часа избраните 40 преди малко от 

ОбС вече съдебни заседатели ще положат клетва в Окръжния съд в една от 

представителните зали. Моля колегите, които са предложили съдебните 

заседатели, да ги уведомят утре в 16 часа в прилично облекло, както каза 

Валерия, да бъдат в Окръжния съд. 



ІІ. 

По точка  втора от дневния ред: 
Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № 

РД-8-9302(112)/02.12.2008 г. относно разкриване на Обединено детско 
заведение с две яслени и четири градински групи, находящо се на бул. 
„Република”, /до магазин „Кауфланд”/, гр. Варна. 
      Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
 

Борислав ГУЦАНОВ 

По втора точка - разглеждане предложение от кмета на община 

Варна с вх.№ РД-8-0302/112/02.12.2008 г. относно разкриване на 

Обединено детско заведение с две ясленски и четири градински групи, 

находяща се на бул. “Република” до “Кауфлант” гр.Варна.  

Колеги, става въпрос за новопостроената детска градина. Тя ще бъде 

открита най-вероятно края на м.февруари. В момента текат последните 

довършителни неща по нея. И по закон трябва да бъдат разкрити този щат, 

за който става въпрос в момента, за да може да бъде отворена детската 

градина. За 150 места е тази детска градина. 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 42 

 
 Общински съвет – Варна прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1074-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 3 ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 15, ал. 1 от ППЗНП, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна вх. № РД-8-9302/112/02.12.2008 
год. и в изпълнение на Общински план за развитие на Община Варна 2007- 
2013 г., Общински съвет - Варна решава да бъде открито Обединено детско 
заведение с две яслени и четири градински групи, находящо се на бул. 
„Република” /до магазин „Кауфланд”/, гр. Варна. 

 
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват  - 9/ 
 



Красимир Минков МАРИНОВ 

Уважаеми г-н председател в контекста на това, което вие казахте в 

началото, аз преди малко направих едно проучване. Значи въпросната 

детска градина като отопление е единствено вързана към Топлофикация-

Варна. Имаме възможност, ако трябва да се забавим с една седмица, нека 

да задължим изпълнителя, дали ние ще го плащаме или той, да ни направи 

резервно отопление на детската градина. Един котел на нафта, един 

резервоар не струва повече от 20-30 000 лева. Нека отсега да направим 

това. Виждам, че г-н Базитов е тука. Да помолим администрацията да го 

предвижи и да я открием така, както трябва, за да не изпадаме в подобни 

ситуации. 

 

Коста БАЗИТОВ – директор дирекция „Образование” 

Аз благодаря, уважаеми общински съветници. Ползвам 

възможността да ви поздравя всички с новата година. Говорим за 

алтернативност. В момента климатизация е направена на детската градина, 

така че алтернативноста е по този повод. Ако не възприемате този начин, 

във вторник на оперативката ще обсъдим въпроса за алтернативност друга 

освен климатизацията и ще се съобразим с вашето решение.  

 

Красимир МАРИНОВ 

Реплика ако позволите. Ако ставаше въпрос за чиста детска градина 

за деца от три години нагоре вероятно това е добър вариант. Но там имаме 

и две групи ясла и аз не считам, че едни 20 или 30 хил.лева ще се окажат 

много фатални и сериозни. По-добре е да имаме точно отопление 

алтернативно, било то дизел. Дори и да се наложи за една седмица няма да 

изгори кой знае колко, но имаме и детски ясли.  

 

 



Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, приемате ли го това да бъде взето като решение на ОбС? 

Като разбира се нека да оставим една вратичка това да бъде съобразено със 

строителя как да бъде направено. 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Гледам, че някои хора така придобиха самочувствие и станаха по-

словоохотливи, но същите многократно са демонстрирали познания по 

правилника на ОбС. Аз не виждам какво … след гласуването на точката 

какви други допълнения към нея и въобще защо на там, където са най-

корупционните схеми – газьол, нафта и т.н. Г-н Базитов вече каза има по-

модерни методи, климатизации и т.н. Ако трябва на климатизацията да 

сложим резерва газ, а пък на газта нещо друго. Да направим тази детска 

градина с пет, шест допълнения, ако трябва и някакъв генератор да 

сложим. Просто мисля, че първо не е правилно по правилник да го 

коментираме това нещо и предлагам да приключим и да минем нататък по 

дневния ред, а второ пък предложението е абсолютно неразумно. 

Благодаря.  

 

Борислав ГУЦАНОВ 

По правилник имаме право г-н Марешки, тъй като обсъждаме 

точката в момента. Но нямам нищо против за да няма излишна емоция да 

го оставим като виждане на администрацията. Г-н Базитов моля ви на 

оперативката да информирате колегите и ако е нужно вече да се вземе 

решението, което трябва да бъде взето, освен това като алтернатива на 

климатизация. 

 

 

 



Коста БАЗИТОВ 

Ще информирам председателския съвет след вторник, г-н 

председател.  

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Това приемате ли го колеги, по този начин? Добре, благодаря ви. 

 



ІІІ. 
По точка  трета от дневния ред 
Разглеждане на оспорване от Областния управител на област 

Варна вх. № ОС-8-0600(22)/29.12.2008 г. на решения на Общински съвет 
– Варна: 
 - № 948-3(11)/09, 11.12.2008 г. 

- № 982-3(11)/09, 11.12.2008 г. 
      Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
 
 

Борислав ГУЦАНОВ 

Първото оспорване е следното. Нашето решение е било за 

училището в Аспарухово да стане частна общинска собственост. Това е 

във връзка с неговото строителство. Но трябва да бъде взето с 2/3, а ние 

сме нямали 2/3. В интерес на истината, след като бяха направени нужните 

разговори, това бяха желанията на юристите, един път да бъде частна, един 

път да бъде публична, оказа се, че няма нужда от такова решение на ОбС. 

Може да бъде извършено строителството на училището без да 

прехвърляме собствеността от един вид в друг. Така, че отпада и нуждата 

от потвърждаване на това решение. Естествено аз ще го подложа за 

потвърждаване защото такъв е правилника, но не е необходимо да 

преминава в частна собственост. Последното виждане е на юристите, на 

архитектите и на строителите, за да бъде построено това училище, така, че 

дай боже в началото на следващата учебна година училище “Васил 

Левски” да бъде това, което предвидено по проекти. 

Колеги, според юриста, предполагам естествено юристите винаги са 

прави, тръгнали сме неправилно като гласуване. Трябва да бъдем против. 

Така ли е г-н Калев?  Приемам го за моя грешка, че аз не съм го обяснил 

правилно на колегите. Т.е. ние се съгласяваме с областния управител, че 

той е прав и не си потвърждаваме нашето решение.  

 



адв. Живко КАЛЕВ 

Точно така. Проектът за решение е потвърждава повторно приетото 

решение и ако ние искаме то да не бъде потвърдено трябва да се гласува 

въздържал се или против. 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 
 Общински съвет – Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1075-3. На основание чл. 45, ал. 9 ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 8 
ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 ЗОС и във връзка със Заповед № РД-08-7706-
391/23.12.2008 год. на Областния управител на Област Варна, Общински 
съвет-Варна приема повторно върнатото за ново обсъждане решение на 
Общински съвет - Варна № 948-3/11/09,11.12.2008 г., като правилно и 
законосъобразно. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 0, против – 32, въздържали се – 5, отсъстват  - 14/ 

Решение № 948-3/11/09,11.12.2008 г. не се приема повторно. 
 
 
 
 

Борислав ГУЦАНОВ 

Второто оспорване от страна на областния управител вече трябва да 

го потвърдим според мене, ще ви обясня за какво става въпрос. За 

пробивът на бул. “Левски” и ул. “Струга”, тъй като ние сме взели 

решението, но сме го взели не с квалифицирано мнозинство, 31 гласа са 

били “за”, “0” против и “0” въздържали се. Но сме нямали квалифицирано 

мнозинство, а става въпрос за замяна. При отчуждаване имаме два способа 

– паричен или замяна, така както си избере даденото семейство по какъв 

начин иска да бъде обезщетено, за да може да бъде извършен дадения 

инфраструктурен обект. Така е по закон. Така, че тука трябва да си го 

потвърдим, но трябва да съберем квалифицирано мнозинство, за да бъдат 

обезщетени хората и да бъде отворено трасето.  



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

 
1076-3. На основание чл. 45, ал. 9 ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 8 

ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 2 и ал. 8 ЗОС и във връзка със Заповед № РД-08-
7706-391/23.12.2008 год. на Областния управител на Област Варна, 
Общински съвет-Варна приема повторно върнатото за ново обсъждане 
решение на Общински съвет - Варна № 982-3/11/09,11.12.2008 г., като 
правилно и законосъобразно. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват - 12/ 

 



ІV. 
По точка  четвърта от дневния ред: 
Поправка на очевидна фактическа грешка в т. 107 и т. 119 на 

Приложение към решение № 1033-7/11/09,11.12.2008 г. на Общински 
съвет - Варна. 
      Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 
 Общински съвет – Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 
1077-4. На основание чл.62, ал.2 от Административно процесуалния 

кодекс и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна допуска 
поправка на очевидна фактическа грешка в т. 107 и т. 119  на  Приложение 
към решение № 1033-7/11/09, 11.12.2008 г. на Общински съвет - Варна, както 
следва: 

-  в т. 107 вместо израза  “Димитър Николов Дойнов, гр. Варна, ж.к. 
Владислав Варненчик, бл. 36, вх. 1, ет. 4, ап. 16, молба, вх. № РД-8-
94.Д/69/11.03.2008 г. - , съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.” да се 
чете “Димитър Николов Дойнов, гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 
36, вх. 1, ет. 4, ап. 16, молба вх. № РД-8-94.Д/69/11.03.2008г. – 100 лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.” 

 - в т. 119 вместо израза “Неджимие Хасан Али, гр. Варна, ул. 
”Дойчин войвода” №12, молба, вх. № РД-8-94.Н/64/28.03.2008 г. - съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.” да  се чете: “Неджимие Хасан Али, гр. 
Варна, ул. ”Дойчин войвода” №12, молба вх. № РД-8-94.Н/64/28.03.2008г. – 
200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.” 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 17/ 
 



V. 
По точка  пета от дневния ред: 
Изменение на т. 120 от Приложение към решение № 1033-7(11)/09, 

11.12.2008 г. на Общински съвет Варна. 
      Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 
 

 Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1078-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във 
връзка с писмо с вх. № РД-9-94.И/65/06.01.2009г. от Директора на Дирекция 
“Здравно развитие” при Община Варна, Общински съвет – Варна изменя т. 
120 от Приложение към решение № 1033-7(11)/09,11.12.2008 г., като същата 
придобива следния вид: “120. Мюсабие Ахмедова Али, гр. Варна, ул. 
”Пролет” № 2, молба вх.№ РД-8-94.И/65/27.03.2008г. – 200 лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба”.   

 
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 17/ 
 
 
 
 



VІ. 
По точка  шеста от дневния ред: 
Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 983-

3/11/09,11.12.2008 год. на Общински съвет - Варна. 
      Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 
 

 Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1079-6. На основание чл. 62, ал. 2 АПК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и 
чл. 42, ал. 2 ЗОС, във връзка с предложения на Кмета на Община Варна № 
РД-8-94-М/380/21.11.2008 год. и № РД-8-94-Р/208/21.11.2008 год., 
Общински съвет-Варна допуска поправка на очевидна фактическа грешка в 
решение № 983-3/11/09,11.12.2008 год. на Общински съвет - Варна, като 
изразът „2 бр. жилища във фонд „Резервен” се заменя с израза „2 бр. 
жилища във фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди” и изразът „Резервни жилища” се заменя с 
израза „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди”. 
 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 15/ 
 
 
 
 

 
 



VІІ. 
По точка  седма от дневния ред 
Изменение и допълнение на Решение № 1021-5 от Протокол № 

11/09, 11.12.2008 година на Общински съвет – Варна. 
      Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
 

Борислав ГУЦАНОВ 

Следващото е за изменение и допълнение на решение на ОбС. Става 

въпрос за едно наше решение за съфинансиране, което със заповед на 

министъра на РРВ е променен референтния номер. Така, че и ние трябва да 

си променим нашето решение спрямо промяната на референтния номер на 

министъра.  

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 
 Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1080-7.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 ЗМСМА и във връзка 
със Заповед № РД-946/29.12.2008 год. на Министъра на околната среда и 
водите, с която е променен референтния номер на процедура „Подобряване 
и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 
агломерации с над 10 000 е.ж.” и по предложение на Кмета на Община 
Варна вх. № РД-8-0400/408/06.01.2009 год., Общински съвет – Варна 
изменя и допълва свое решение № 1021-5/11/09,11.12.2008 год., както 
следва: 

 
1. В решение № 1021-5/11/09,11.12.2008 г. вместо референтен 

номер «BG161PO005/08/1.10/02/04» да се чете референтен номер 
«BG161РО005/08/1.11/01/04». 
 

2. Създава се нова т. 3 към решение № 1021-5/11/09,11.12.2008 
год. със следния текст:  

«3. Общински съвет – Варна, дава съгласие при одобряване за 
финансиране на проектното предложение на Община Варна по схема 
BG161PO005/08/1.11/01/04  «Подобряване и развитие на инфраструктурата 



за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.», в 
годишните Бюджети на Община Варна в рамките на 4 годишният период 
за реализация на проекта (считано от датата на подписване на договор с 
Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013 год.”), да се 
осигуряват средства за покриване на разходите по проекта, които 
надхвърлят размера на «финансовия дефицит» по проекта, на обща 
стойност до 8 000 000 лв.» 

 
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 12/ 



VІІІ. 
По точка  осма от дневния ред: 
Вземане на решение за осигуряване на средства за съфинансиране 

на проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни 
сгради”. 
      Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 
 

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

 

1081-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 ЗМСМА и във връзка с 
Меморандум за разбирателство вх. № РД-8-9200/450/18.09.2008 год., 
подписан между Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството на Република България, Програмата на ООН за развитие 
/ПРООН/, в качеството и на изпълняваща агенция по проект № 00056192-
„Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” и 
Община Варна, Общински съвет - Варна дава съгласие Община Варна да 
участва в проект № 00056192-„Демонстрационно обновяване на 
многофамилни жилищни сгради”, като бъдат осигурени средства от бюджета 
на Община Варна за съфинансиране на проекта в размер на 33 677.53 лева, 
съгласно Меморандум за разбирателство вх. № РД-8-9200/450/18.09.2008 
год., които да бъдат депозирани по банкова сметка на  постоянния 
представител на Програмата на ООН за развитие по ред, определен в 
Споразумение за съфинансиране, подписано между ПРООН и Община 
Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 12/ 
 

 



ІХ. 
По точка  девета от дневния ред: 
Участие на Община Варна в проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма “Административен капацитет” BG051PO002/08/3.1-02 
"Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число 
чрез развитие на електронното управление.” 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 
 

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

 
1082-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 ЗМСМА и във 

връзка с предложение на Кмета на Община Варна вх. № ОС-9-
9302/1/06.01.2009 год., Общински съвет - Варна дава съгласие Община 
Варна да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
от Оперативна програма “Административен капацитет” с проектни 
предложения по процедура BG051РO002/08/3.1-02 "Подобряване на 
обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на 
електронното управление". 

След одобрение на проекта/ите и подписване на договор/и за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, разходите по 
изпълнението им да се покриват от средствата, определени за 
съфинансиране на проекти в Бюджета на Община Варна, преди същите да 
бъдат възстановени от Договарящия орган. 

 
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 13/ 
 

 



Х. 
По точка  десета от дневния ред 
Разглеждане на предложения от Кмета на Община Варна вх. № 

ОС-8-9302(242)/30.12.2008 г. и вх. № ОС-8-9302(243)/30.12.2008 г. 
относно даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектни 
предложения за включване в програма „Красива България 2009” на 
VІІІ СОУ „А. С. Пушкин” и ОУ „Константин Арабаджиев”, гр. Варна. 
      Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
 Срезултати от гласуването: за – 41, против – 0, въздържали се – 0, 

присъстващите общински съветници приеха процедурното предложение 

на г-н Гуцанов двете предложения да бъдат приети анблок. 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 39 
 

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

 

1083-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, и по 
предложение на Кмета на Община Варна вх. № ОС-8-9302(242)/30.12.2008 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна да кандидатства с 
проектно предложение ОУ „Константин Арабаджиев” да бъде включено в 
програма „Красива България 2009”.  

Проектът да бъде съфинансиран от общинския бюджет за 2009 г. с 
200 000 лв., което представлява 67% от общия обем от 300 000 лв. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 12/ 
 
 
 

 

1084-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, и по 
предложение на Кмета на Община Варна вх. № ОС-8-9302(243)/30.12.2008 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна да кандидатства с 
проектно предложение VІІІ СОУ с преподаване на чужди езици „А. С. 
Пушкин” да бъде включено в програма „Красива България 2009”.  

Проектът да бъде съфинансиран от общинския бюджет за 2009 г. със 
70 000 лв., което представлява 53% от общия обем от 133 333 лв. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 12/ 



ХІ. 
По точка  единадесета от дневния ред: 
Вземане на решение за закупуване на 100 т алтернативно гориво 

за обезпечаване нуждите на обекти с обществено и социално значение 
на територията на Община Варна. 
      Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
 Борислав ГУЦАНОВ 

В последното предложение за решение става въпрос за 100 т гориво 

да бъдат закупени при необходимост от Общината и раздадани по 

вижданията на нуждите на Кризисния щаб на училища, детски ясли, детски 

градини, болнични заведения, обекти от социално значение. 

 

Данчо СИМЕОНОВ 

Абсолютно подкрепям предложението, но нека бъде записано да се 

закупят от „Нефтохим”, не да бъдат прекупвани... 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Или ако кажем на по-подходяща цена...  

Няма време за обществена поръчка... 

 

Красимир МАРИНОВ 

Мисля, че най-разумното решение в момента – вероятно има фирма, 

която е доставчик на Община Варна на горива и такъв конкурс е проведен – 

да бъдат допълнени тези 100 т от тази фирма, която е спечелила конкурса. 

 

Цвета ГЕОРГИЕВА 

Да добави „на най-изгодна цена”, за да се избегнат възможностите 

за... 

 

 



Общ брой присъстващи общински съветници – 39 
 
 
Във връзка с възникналите сериозни проблеми с доставките на 

природен газ за България и предупреждението от Министерството на 
извънредните ситуации на Република България, получено в Община Варна 
на 06.01.2009 год., в което се съобщава, че газоподаването от Украйна към 
балканското направление е спряно, е свикано заседание на Кризисния щаб 
при Община Варна, включващ представители на общинската 
администрация, Общинския съвет и на топлофикационните фирми, с цел 
съгласуване на действията между институциите за осигуряване на 
нормалното функциониране на живота в града. Един от основните 
приоритети на Община Варна и Общински съвет-Варна е гарантиране на 
отоплението на варненските болници, детски градини и ясли, училища и 
социални заведения въпреки неритмичното снабдяване с газ, като се 
предвижда възможността отопляването на обектите с обществено и 
социално значение да бъде извършвано с алтернативно гориво /нафта, 
промишлен газьол, мазут и др./. С тази цел, отоплителните мощности на 
всички учебни, социални и здравни заведения на територията на Община 
Варна се подготвят за преминаване към работа с алтернативни горива при 
необходимост. 

 
С оглед на гореизложеното, Общински съвет – Варна прие 

следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1085-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 и т. 
11 от ЗМСМА и във връзка с възникналите сериозни проблеми с доставките 
на природен газ за Република България, Общински съвет – Варна възлага на 
Кмета на Община Варна, поради недостиг на природен газ и възможност за 
пълно спиране на газоподаването, при необходимост да осигури 
закупуването на алтернативно гориво до 100 тона, които да бъдат 
използвани от Община Варна за обезпечаване нуждите на обекти от 
обществено и социално значение на територията на общината.  

 
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват - 12/ 
 
 
 

 



Поради изчерпване на дневния ред, на 07.01.2009 г. в 11.00 ч. 

Председателят на Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов обяви за 

закрито Дванадесетото заседание на Общинския съвет. 

 Копие от настоящия протокол да се изпрати до Кмета на община 

Варна и до Областния управител на област Варна. 

 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

         _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
      

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 
     “КАНЦЕЛАРИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ” 
ЛИ/ЛИ          _______________ /Л. ИЛИЕВА/ 

 
 
 
 
 
 
 
 


