
О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - В А Р Н А 
П Р О Т О К О Л    № 3

от заседание проведено на 14.12.2007 г. 
по точка първа от дневния ред

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

          ПЛАМЕН НАЧКОВ 

          Уважаеми колеги, действително в момента нямаме кого да питаме от общинската 
администрация. Изглежда положението в града е такова, че те не могат да ни обърнат 
достатъчно внимание, но така или иначе има служители, които записват питанията и смятам, 
че ще стигнат до Кмета. Аз искам първо от името на бивши собственици на имоти в парцела 
в който се строи жилищен блок 108 на булевард “Вл. Варненчик” да изкажа благодарността 
им към Кмета, че поетото обещание в предизборния период за продължаване строителството 
на жилищния блок е изпълнено и те считат, че ще продължи финансирането на 
строителството през 2008 г. за това изказват благодарност за спазеното от него обещание. 
Това е първото ми предложение, което да стигне до неговото внимание и второто ми вече 
питане конкретно. От няколко таксиметрови фирми, който във връзка с обилните дъждове, 
които паднаха преди десетина дена за околовръстния път в частта между Военна болница и 
дерето – светофара където на няколко места се събира от обратна денивелация вода, която е 
опасна и създава предпоставки за пътно транспортни произшествия. Аз се консултирах и 
ходихме на място със строителен инженер, който счита, че може да се направи отводняване в 
близкото дере и да се предотврати това събиране на вода. Може и да е техническа грешка в 
проектирането, но моля, това мое питане към него да се отнесе по надлежния ред и да получа 
отговор, който да дам на представителите на таксиметровите фирми.

          БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ:  

          Благодаря. Г-н Севастиянов, след него г-н Марешки.

          СТЕЛИЯН СЕВАСТИЯНОВ:

          Колеги, малко предистория. Както ви е известно общинската администрация и по-
специално Кмета си закупи нова представителна кола “Мерцедес 500 S” форматик или 
четириматик по български казано. Поинтересувах се мерцедеса струва минимум 120 000 
евро. Той беше закупен с инструмента на обществена поръчка, като фирмата, която се яви на 
тази обществена поръчка беше една единствена и това е представителя на Мерцедес във 
Варна. Най-интересното беше, че заедно с тази обществена поръчка мина една друга 
обществена поръчка за закупуване на линейка за нуждите на спешна помощ, като изрично 
във втората обществена поръчка беше записано, че се търси кола – втора ръка. Моят въпрос е 
един – единствен. Господин кмете, защо не направихме обратно, да купим нова линейка, а да 
закупим представителна кола на Вас на втора ръка? Това ми е въпроса и може да му бъде 
предадено.

          ЯНКО СТАНЕВ  

          Благодаря на г-н Севастиянов. Други въпроси? Г-н Марешки заповядайте.

          ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ

          Исках да изчакам още малко, за да дойде колежката Славова, защото аз в 8:30 тръгнах 
от “Ален Мак” в 10 часа пристигнах, като пеша слязох на “Евксиноград”, като колежката още 
не е пристигнала с автомобила си. Явно Кмета е на барикадите. Поддържайки темата на 
колегата Начков, с благодарностите исках и лично да му предам благодарностите от 
шофьорите, които аз лично избутвах на баира на “Траката”. Те бяха от рода ще го..... и т.н, 



знаете по български обичай и за това искам да попитам. След като при 0 градуса или минус 
един в момента и магистрален път до Златни пясъци е блокиран, аз просто нямам представа в 
града какво е, защото идвам директно от там. Всичко е блокирано при минус един и около 
нула градуса и при дебелина на снежната покривка около 1,5 см. Какви мерки са взети? 
Какви пари са изхарчени, за да може хората да стигат нормално навреме на работните си 
места и да не се губят според мен щетите в момента за варненци са в рамките на милиони? 
Само тези които видях блокирани на “Евксиноград” там разбирам, че има още няколко 
общински съветника, които не са пристигнали. Аз ви казвам, тръгнах пеша от  
“Евксиноград”, и съм тука. Половин час съм вече тука – тях още ги няма. Представете си за 
какво става въпрос в града. Питането ми е: Така ли мислим да караме? Какво ще стане когато 
завали 10 см. сняг, 20 см. сняг и т.н.

          ЯНКО СТАНЕВ 

          Благодаря. Става въпрос за питане и каква е организацията на дейността от страна на г-
н Пашов по отношение на фирма “Хидрострой”, която по договор трябва да почиства и 
обезврежда всичко това. 

          БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ  

          Колеги, други питания? Няма. 

по точка втора от дневния ред 

ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Общински съвет-Варна.

Докл.: Борислав Гуцанов- Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 45
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
68-2. На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.7А, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна избира за заместник-председател на Общинския 
съвет Павел Илиев Димитров. 

          
          /за-42; против-2; въздържали се-1/

69-2. На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.7А, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна избира за заместник-председател на Общинския 
съвет Неделчо Михайлов Димов. 
          /за-42; против-1; въздържали се-2/

70-2. На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.7А, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна избира за заместник-председател на Общинския 
съвет Снежана Николова Донева. 
 
          /за-45; против-0; въздържали се-0/

по точка трета от дневния ред 

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 49-3-1/2/14.11.2007 г. и 
решение № 54-4-2/2/14.11.2007 г. на Общински съвет-Варна.



Докл.: Борислав Гуцанов- Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 45
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
71-3. На основание чл.62, ал.2 АПК и чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА,Общински съвет-Варна 
допуска поправка на очевидна фактическа грешка в свое решение № 49-3-1, взето по 
протокол № 2 от заседание, проведено на 14.11.2007 г, като в текста на решението вместо 
“Георги Стефанов Илиев”, да се чете “Георги Стефанов Георгиев”.

          /за-42; против-0; въздържали се-0/

72-3. На основание чл.62, ал.2 АПК и чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА, Общински съвет-Варна 
допуска поправка на очевидна фактическа грешка в свое решение № 54-4-2, взето по 
протокол № 2 от заседание, проведено на 14.11.2007 г., като в текста на решението вместо 
“Георги Стефанов Илиев”, да се чете “Георги Стефанов Георгиев”.

          /за-41; против-0; въздържали се-0/

по точка четвърта от дневния ред 

ОТНОСНО: Вземане на решение от Общински съвет – Варна за създаване на работна група, 
с представители на Общински съвет – Варна и администрацията на община Варна, която да 
проучи, анализира и предложи на Общински съвет – Варна правни варианти за 
кандидатстване от страна на Община Варна в конкурсна процедура по реда на Закона за 
концесиите, която следва да се проведе през 2008г. за морските плажове, част от 
крайбрежната плажна ивица на територията на Община Варна.

Докл.: Борислав Гуцанов- Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 45
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
73-4. На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във вр. с чл.30, ал.4 от 
“Правилника за организация и дейност на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, както и с оглед изтичане на срока на 
Договорите за концесия на част от плажната ивица на територията на Община Варна, 
Общински съвет – Варна реши:

73-4-1. Създава работна група, с участието на общински съветници и представители на 
администрацията на Община Варна, която да проучи, анализира и даде становище относно 
правните възможности Община Варна да участва в конкурсните процедури за предоставяне 
на концесия на морските плажовете, част от крайбрежната плажна ивица на територията на 
Община Варна в срок от един месец от приемане на настоящото решение.

73-4-2. Определя състав на работната група от 9 души, шестима от които общински 
съветници от състава на Общински съвет - Варна, а останалите трима – от общинската 
администрация. 

73-4-3. Избира за членове на работната група от състава на Общински съвет – Варна 
следните общински съветници: 

1. Димитър Йорданов Атанасов 
2. Снежана Николова Донева 
3. Красимир Милчев Симов 
4. Валерия Александрова Ангелова 



5. Андрей Николаев Василев 
6. Цветелина Тодорова Тънмазова 

Останалите членове на работната група от общинската администрация следва да бъдат 
поименно определени от Кмета на Община Варна. 

          /за-44; против-0; въздържали се-0/

по точка пета от дневния ред 

            ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Благоустройство и 
комунални дейности” относно приемане на План-сметка за дейност “Чистота” за 2008 год. 

                                    Докл.: Пл.Начков-Председател ПК “БКД” 

Общ брой присъстващи общински съветници –48 
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
74-5. На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.6 и 7 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9302/79/10.12.2007 г., Общински съвет 
Варна приема План-сметка за дейност “Чистота” за 2008 год., съгласно приложение № 1.

          Резултати от поименно явно гласуване
          /за-43; против-3; въздържали се-2; отсъстват-3/

Приложение № 1
ПЛАН-СМЕТКА

за дейност "ЧИСТОТА" 2008
І. ПРИХОДНА ЧАСТ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАН

1 Такса битови отпадъци 20 210 000

2 Приходи по чл.56 от ЗУТ                                          250 000

3 Внесен ДДС / съгл.гл.19а от ЗДДС/ - 730 000

І. ВСИЧКО ПРИХОДИ: 19 730 000

ІІ. РАЗХОДНА ЧАСТ
Съгласно ЗМДТ чл.66 т.1, т.2, т.3 и т.4

№ НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАН

1 Сметосъбиране и сметоизвозване  8 130 000

1,1 Разходи за събиране на битови отпадъци и транспортирането им 
до депо за БО /ежемесечно разпределени по квоти, по райони и 
населени места/

 7 200 000

1,2 Морска градина- разходи за сметосъбиране, изхвърляне на 
тротоарни кошчета и извозване на битови и растителни отпадъци 

  300 000



до депо.Наредба № 3 на МОСВ и МЗ

1,3 Осигуряване на съдове за битови отпадъци - контейнери, кофи и 
др.   300 000

1,4 Средства за разделно сметосъбиране и сметоизвозване     в т.ч.:   330 000

  - Изграждане на площадки за разполагане на съдове за разделно 
сметосъбиране   230 000

  - Изграждане на навеси за разделно сметосъбиране в курортните 
комплекси   100 000

2 Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване  6 700 000

2,1 Разходи за почистване на улици и площади /ежемесечно 
разпределени по квоти, по райони и населени места/  1 750 000

2,2 Разходи за почистване на алеи, междублокови пространства, 
обособени детски площадки /ежемесечно разпределени по 
квоти, по райони и населени места/

 1 250 000

2,3 Почистване на замърсявания и нерегламентирани сметища по 
чл.9, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.   900 000

2,4 Почистване на отводнителни канали и дерета  1 100 000

2,5 Почистване на дъждоотводни ШАХТИ и закупуване на 
РЕШЕТКИ за тях (Наредба №4)   700 000

2,6   Разходи за чистотата на курортните комплекси - "Златни 
пясъци", "Св. Константин и Елена", "Ривиера", "Слънчев ден", 
к.к. "Чайка"(Ален мак), Вилни зони "Аспарухово", 
"Владислав Варненчик" и "Младост". 

  500 000

2,7 Изплащане на лизингови вноски за закупуване на смукателно-
метачни машини   500 000

3  Обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депо 
за битови отпадъци  4 600 000

3,1 Разходи за обезвреждане,рекултивация и мониторинг на ТБО в  
Депо “Въглен” /Договор от 30.04.2004 г. и подписан анекс/  2 400 000

3,2 Разходи за разширение на втора клетка депо с.Въглен и  2 200 000



благоустрояване на района

4 Резерв за покриване на неотложни нужди   300 000

 ІІ. ВСИЧКО РАЗХОДИ  19 730 000

по точка шеста от дневния ред 

          ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и бюджет” 
относно:

- определяне на средни месечни брутни работни заплати  на едно лице от персонала и 
средствата за работна заплата на делегираните от държавата дейности към функция 
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, считано от 01.07.2007г. 

- даване на съгласие през 2008г. Община Варна да продължи да подпомага целево 
кардиохирургичния център от УМБАЛ „Св. Марина”.

- даване на съгласие за средна брутна заплата във функция „Образование” от 01.11.2007г.

- определяне на  основни  месечни заплати за кмет на Община Варна, Председател на 
Общински съвет, кметове на райони и кметства.

- оказване на финансова подкрепа за газифицирането на студентските блокове в Медицински 
университет Варна.

- неосвобождаване от наем на Земеделска кооперация „Звездица”

- даване на разрешение  членовете на Районна съюзна организация на слепите  гр. Варна през 
2008 година да пътуват безплатно в цялата градска мрежа.

- осигуряване  на 80 т. гориво на „Фестивален и конгресен център”, необходимо за отопление. 

- Проекто-сметка за изпълнение на ремонтни дейности на сектор „Хирургия” на 
„Стоматологичен център-1-Варна” ЕООД.

- неосвобождаване на ЕТ ”Ели – Еленка Кънчева”от заплащане на сума за ползване на 
общинска земя  

- опрощаване на държавни вземания

- опрощаване на такса битови отпадъци

- опрощаване на наем за общинско жилище

- приемане на цени на нови услуги за ползване на Ледена пързалка в град Варна. 

- промяна в текста на чл. 69 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на 
територията на Община Варна и промяна на размера на таксите определени в чл. 69 от 
Приложение №1 към същата Наредба. 

- определяне на такса за битови отпадъци за 2008г.  

 - осигуряване на средства за финансиране на дейност „социален асистент” за деца и 
младежи с увреждания, интегрирани в масовите детски градини и училища.

- приемане размер на сума за възстановяваве на разхода за извозването на МПС със 
специализирано транспортно средство.

                                      Докл.: Янко Станев – Председател ПК „ФБ” 

Общ брой присъстващи общински съветници – 49
Общински съвет – Варна прие следните



Р Е Ш Е Н И Я :
75-6. На основание   чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка  с чл. 6, ал. 5 от Постановление 
на Министерски съвет № 175 от 24.07.2007г. за заплатите в бюджетните организации и 
дейности в съответствие с §1 от Заключителните разпоредби на Постановление № 237 от 
27.09.2007г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за  
2007,  и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-0400/349/12.11.2007г., 
Общински съвет – Варна  определя средните месечни брутни работни заплати на едно лице 
от персонала и средствата за работна заплата на делегираните от държавата дейности към 
функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, считано от 01.07.2007г., съгласно 
Приложение № 1.

Резултати от поименно явно гласуване
          /за-47; против-0; въздържали се-0; отсъстват-4/

76-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-7-9302/72/26.11.2007г. ,Общински съвет – Варна дава съгласие 
през 2008г. Община Варна да продължи да подпомага целево кардиохирургичния център от 
УМБАЛ „Св. Марина” със сумата от 25 200 лв., необходими за изплащане на наемите на 
наетите апартаменти за кардиохирурзите, които не са от Варна – д-р Владимир Любенов 
Данов, д-р Вилиян Христов Платиканов и д-р Пламен Георгиев Панайотов.

          Средствата да бъдат заложени по бюджета на Община Варна за 2008г. за сметка на 
дейност 898 „Други дейности по икономиката” § 10.

          Резултати от поименно явно гласуване 
          /за-49; против-0; въздържали се-0; отсъстват-2/

77-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, ПМС № 279 от 19.11.2007г. за предоставяне 
на допълнителни средства за увеличавани възнагражденията на заетите в системата на 
народна просвета и Наредба № 1 на МОН от 21.11.2007г. и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-7-9302/75/03.12.2007г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
средна брутна заплата във функция „Образование” от 01.11.2007г. в размер на 471,33 лв., в т. 
ч.

          педагогически персонал – 528,25 лв. на едно лице;

          непедагогически персонал – 334,70 лв. на едно лице. 

          Резултати от поименно явно гласуване
/за-45; против-0; въздържали се-0; отсъстват-6/

78-6. На основание чл.21, ал.1,  т.5 и чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1, т. 1 от ПМС № 
175/24.07.2007г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и  във връзка с 
Приложение No 5 към чл.1, ал.1, т.5 от ПМС Nо 175/ 24.07.2007г. и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-7-9300/45/03.12.2007г., Общински съвет-Варна определя 
конкретните размери на индивидуалните основни  месечни   работни заплати на Кмета на 
Община Варна, на Председателя на Общински съвет-Варна, на кметовете на райони и 
кметства, както следва: 

ДЛЪЖНОСТ ОСНОВНИ МЕСЕЧНИ 
ЗАПЛАТИ

1 2

Председател на Общински съвет 1388



Кмет на Община   Варна 1388

Кмет на район   “Одесос“ 1131

Кмет на район   “Приморски“ 1131

Кмет на район  “Младост“ 1131

Кмет на район  “Вл. Варненчик“ 816

Кмет на район  “Аспарухово“ 816

Кмет на кметство “Звездица“ 586

Кмет на кметство  “Каменар“ 687

Кмет на кметство  “Тополи“ 687

Кмет на кметство  “Казашко“ 441

Кмет на кметство  “Константиново” 586

          Определените заплати влизат в сила  считано от датата на встъпване в длъжност.

/за-41; против-0; въздържали се-0/

79-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и след като разгледа  предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9300/20/06.06.2007г., Общински съвет–Варна   не 
опрощава дължимият наем за земеделска кооперация „Звездица”, по сключен договор за наем 
№ Д-6-9200/1211/13.10.2006 г. с Община Варна за недвижим имот - частна общинска 
собственост, представляващ сграда със застроена площ 54 кв.м. и дворно място с площ от 1 
600 кв.м., в размер на 1 393,08 лв. считано от 01.01.2007г. 

          Резултати от поименно явно гласуване
/за-45; против-0; въздържали се-0; отсъстват-6/

80-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 49, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 23, ал. 1 от  „Правилник 
за организацията и дейността на Общински съвет-Варна неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет-Варна  възлага на ПК 
”Социални дейности и жилищна политика” и ПК ”Транспорт” да предложат съобразно 
нуждите на гражданите и финансовите възможности включването в Бюджет 2008 на 
финансови средства, покриващи цената на превоза на инвалидите по зрение със загубена 
работоспособност от 70,99% до 100% и техните придружители, изчислен на база 
абонаментна карта за цялата градска мрежа.

/за-43; против-0; въздържали се-0/

81-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и след като разгледа   предложение на 
директора на „Фестивален и конгресен център” с вх. № РД-7-7400/68/20.11.2007г., Общински 
съвет-Варна отказва да удовлетвори искането за осигуряване на 80 тона гориво на 



„Фестивален и конгресен център”.

/за-43; против-0; въздържали се-0/

82-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и след като разгледа постъпило искане от 
ректора на МУ-Варна, проф. д-р А. Клисарова, с вх. № ОС-7-9908/1/31.08.2007г., Общински 
съвет-Варна  изразява положително становище по направеното искане и предлага същото да 
бъде взето предвид при формирането на проекта за Общинския бюджет за  2008 г. след 
обсъждане и изготвяне на проекто-решение в ПК ”Здравеопазване”.

/за-43; против-0; въздържали се-0/

83-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и след като разгледа докладна записка от 
управителя на „Дентален център-1-Варна” ЕООД с вх. № ОС-6-7400/20/31.07.2007г., относно 
Проекто-сметка за изпълнение на ремонтни дейности на сектор „Хирургия”,  Общински 
съвет-Варна  изразява положително становище по направеното искане и предлага същото да 
бъде взето предвид при формирането на проекта за Общинския бюджет за  2008 г. след 
обсъждане и изготвяне на проекто- решение в ПК ”Здравеопазване”.

/за-44; против-0; въздържали се-0/ 

84-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на район 
„Владислав Варненчик” с вх. № ОС-4-1000/36/19.07.2007г., Общински съвет-Варна решава да 
се опрости дължимата сума за наем на общинско жилище на Йорданка Киризова Пенева  за 
имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик” бл. 33, вх. 2, ет. 8, ап. 77, за 
периода от м.декември 2006 до м.юли 2007 г. в размер на 185,77 лв. – главница и такса смет 
за 2007 - 13,29 лв. /обща сума в размер на 199,06 лв./ 

/за-46; против-0; въздържали се-0/

85-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на район 
„Аспарухово” с вх. № ОС-7-1000/51/28.05.2007г., Общински съвет-Варна решава да не се 
опрости задължението на ЕТ ”Ели – Еленка Кънчева” за заплащане на обезщетение за 
ползване на общинска земя, върху, която е разположен търговски обект, находящ се в гр. 
Варна, кв. Аспарухово, ул. „Мара Тасева”.

/за-45; против-0; въздържали се-0/

86-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с молба  вх. № 94-00-
1849/14.05.2007 г. и писмо вх. № ОС-7-9910/5/18.09.2007 г. от Администрацията на 
Президента на РБългария, Общински съвет – Варна  предлага на Президента на Република 
България да не се опрости задължението на ДИМИТРИЧКА ДИМИТРОВА ЛАЛЕВА от гр. 
Варна,  ж.к.  “Владислав Варненчик” бл. 9, вх. 3, ет. 3, ап. 27.

/за-43; против-0; въздържали се-0/

87-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с молба  вх. № 94-00-
2420/28.06.2007 г. и писмо вх. № ОС-7-9910/6/17.09.2007 г. от Администрацията на 
Президентството на РБ, Общински съвет – Варна  предлага на Президента на Република 
България да не се опрости задължението на ВЯРКА ТРИФОНОВА ДЕМИРОВА от гр. 
Варна,  ж.к.  “Младост” бл. 107, вх. Б, ет. 7, ап. 37.

/за-43; против-0; въздържали се-0/

88-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с жалба с вх. № МД-7-9100/19/28.11.2007 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава  Иванка Велчева Владимирова   от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2007 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Хан Аспарух” № 19.

/за-43; против-0; въздържали се-0/



89-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с жалба с вх. № МД-7-9100/19/28.11.2007 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава  Владимир Славов Владимиров от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2007 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Хан Аспарух” № 19.

/за-43; против-0; въздържали се-0/

90-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с молба с вх. № РД-7-2600/798/28.11.2007 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава  Йордан Георгиев Коцев – управител на „Даяна – 67” ЕООД от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2007 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  к.к. „Златни 
пясъци”.

/за-43; против-0; въздържали се-0/

91-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с молба с вх. № РД-7-2600/799/28.11.2007 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава  Ивайло Маринов Петров – изпълнителен директор на „Здравец 2007” ЕАД от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2007 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  
к.к. „Златни пясъци”.

/за-43; против-0; въздържали се-0/

92-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с молба с вх. № РД-7-94.Д/277/30.11.2007 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава  Добринка Тодорова Димитрова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2007 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Тихомир” бл. 28, вх. „В”, ет. 4, ап. 
42.

/за-42; против-0; въздържали се-0/

93-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с молба с вх. № ОС-7-2600/82/29.11.2007 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава  „Блясък” ЕООД – гр. София, представлявано от управителя Марияна 
Баждарова, чрез пълномощника Андрей Николаев Василев от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  район „Младост”, ул. „Осми 
септември” № 12.

/за-38; против-4; въздържали се-0/

94-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с молба с вх. № РД-7-94.Д/268/21.11.2007г., Общински съвет – Варна не 
освобождава  Димитър Георгиев Димитров от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  район „Младост”, ул. „Радост” № 4, вх. 
А, ап. 7.

/за-43; против-0; въздържали се-0/

95-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с молба с вх. № ОС-7-94.К/19/21.11.2007г., Общински съвет – Варна не 
освобождава  Кръстю Жечев Тодоров от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Рила” № 7, вх. А, ап. 11.



/за-43; против-0; въздържали се-0/

96-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с молба с вх. № ОС-7-2600/80/19.11.2007г., Общински съвет – Варна не 
освобождава  „Варна плод” АД, собственик на недвижим имот, представляващ Стоково 
тържище – „ВАРНА ПЛОД”, представлявано от изпълнителния директор Андрей Николаев 
Василев от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2008 г. за имот, находящ се 
в гр. Варна,  район „Младост”, ул. „Академик Курчатов” № 1.

/за-39; против-5; въздържали се-1/

 97-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с искане с вх. № ОС-7-94.М/39/29.08.2007г., Общински съвет – Варна не 
освобождава   Мария Ташева Филипова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  бул. „Чаталджа” № 35, вх. Б, ет. 5, ап. 42.

/за-43; против-0; въздържали се-0/

98-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с искане с вх. № ОС-7-94.Е/31/07.11.2007г., Общински съвет – Варна не 
освобождава   Елена Петрова Стоянова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2007 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Ген. Цимерман” № 55.

/за-42; против-0; въздържали се-0/

99-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с искане с вх. № МД-7-94.Д/6/18.10.2007г., Общински съвет – Варна не 
освобождава   Димитър Янев Атанасов от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2007 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Рали Мавридов” № 7, вх. 7, ет. 3, ап. 26.

/за-42; против-0; въздържали се-0/

100-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с молба вх. № ОС-7-2600/78/17.09.2007г., Общински съвет – Варна не 
освобождава   „Галатекс” АД, представлявано от изпълнителните директори Станислав 
Николаев Василев и Елена Тодорова Стоянова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2007 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  кв. „Аспарухово”, ул. „Г. Стаматов” № 1. 

/за-39; против-5; въздържали се-1/

101-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с молба с вх. № ОС-7-94.М/43/04.10.2007г., Общински съвет – Варна не 
освобождава   Мариянка Радославова Димитрова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2007 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Охрид” № 14, ет. 2.

/за-42; против-0; въздържали се-0/

102-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с молба с вх. № ОС-7-94.Р/18/04.10.2007г., Общински съвет – Варна не 
освобождава   д-р Радосвета Георгиева Георгиева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2007 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „инж. Дабко Дабков” № 4А.

/за-43; против-0; въздържали се-0/



103-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с искане с вх. № МД-7-9100/15/11.10.2007г., Общински съвет – Варна не 
освобождава   Дамян Георгиев Митов от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2007 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Ружа” № 43, вх. А, ет. 3, ап. 6.

/за-43; против-0; въздържали се-0/

104-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с искане  с вх. № МД-7-9100/15/11.10.2007г., Общински съвет – Варна не 
освобождава   Боряна Райчева Митова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2007 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Ружа” № 43, вх. А, ет. 3, ап. 6.

/за-42; против-0; въздържали се-0/

105-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с жалба с вх. № ОС-7-94.Х/9/21.06.2007г., Общински съвет – Варна не 
освобождава   Христо Георгиев Цветков от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2007 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Кавала” № 5А.

/за-42; против-0; въздържали се-0/

106-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с жалба с вх. № ОС-7-94.Б/7/11.06.2007г., Общински съвет – Варна не 
освобождава   Богдан Славчев Капламаджиев от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2007 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  бул. „Приморски” № 3, вх. В, ап. 7.

/за-42; против-0; въздържали се-0/

107-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с жалба с вх. № РД-7-94.С/101/22.05.2007г., Общински съвет – Варна не 
освобождава   Стефан Славов Стефанов от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2007 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Девня” № 11.

/за-42; против-0; въздържали се-0/

108-6-1. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.6, ал.2, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9302/80/10.12.2007г., Общински съвет-
Варна приема допълнения в Приложение 2 към  Наредбата за определянето и 
администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на Община Варна, 
като създава нова точка 128 със следния текст:

          “Входни билети за ползване на Ледена пързалка гр. Варна:
1. входен билет – 3,00 лв. 
2. наем на кънки – 2,00 лв. 
3. наем на гардероб – 1,00 лв. 

Лицата, не навършили 18 годишна възраст  да ползват 50% намаление от определените 
цени”.

          Резултати от поименно явно гласуване
/за-37; против-9; въздържали се-3/

108-6-2. На основание чл.44, ал.1, т.7 ЗМСМА, Общински съвет-Варна задължава Кмета на 
Община Варна да изготви правен и икономически анализ, касаещ  експлоатацията на 



бъдещия обект - Ледена пързалка в район Младост, гр. Варна и внесе същия за разглеждане 
от Общински съвет-Варна, в срок до следващото заседание на съвета. 

/за-46; против-0; въздържали се-0/

109-6. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9302/78/07.12.2007г., Общински съвет-
Варна  изменя чл.69, ал. 2, т. 1, б.”а” от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна (НОАМТЦУТОВ), както 
следва :

          Досегашният текст на  чл. 69, ал.2, т.1, б.”а”: 
          ”складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продукти от грозде, спирт, 
дестилати и спиртни напитки - диференцирана според зоната и площта на обектите“  
          придобива следния вид: 
          “складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продукти от грозде, спирт, 
дестилати и спиртни напитки - диференцирана според площта на обектите”.

          Резултати от поименно явно гласуване
/за-49; против-0; въздържали се-0/

110-6. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ, 
Общински съвет-Варна отменя  досегашният текст на чл. 69, ал. 1 от Приложение №1 към 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна (НОАМТЦУТОВ), и приема нова ал.1 на чл.69, както следва:

“Чл. 69 (1) За разрешения за търговия с тютюневи изделия по чл.30, ал. 1 от Закона за 
тютюна и тютюневите изделия се събира първоначална такса за издаване на 
разрешението и годишна такса за контрол по спазване на изискванията за упражняване 
на дейността, в следните размери : 

Обект

І зона - район 
"Одесос", 

район 
"Приморски" и 

курортни 
комплекси

ІІ - зона - район 
"Младост", 

район 
"Аспарухово"

ІІІ- зона - район 
"Владиславово", 

кв. "Галата"

ІV -зона села на 
на Община 

Варна

първ.  
такса 

год.  
такса 

първ.  
такса 

год.  
такса 

първ.  
такса 

год.  
такса 

първ.  
такса 

год.  
такса 

1. Търговски 
обекти за търговия 
на дребно

              
  

до 5 кв. м 150 лв 200 лв 150 лв 190 лв 150 лв 170 лв 150 лв 70 лв 

над 5 кв.м до 20 кв.м 150 лв 270 лв 150 лв 220 лв 150 лв 190 лв 150 лв 70 лв 

над 20 кв.м до 100 
кв.м 150 лв 290 лв 150 лв 240 лв 150 лв 220 лв 150 лв 70 лв 



над 100 кв.м до 300 
кв.м 150 лв 340 лв 150 лв 320 лв 150 лв 300 лв 150 лв 70 лв 

над 300 кв.м 150 лв 400 лв 150 лв 400 лв 150 лв 400 лв 150 лв 70 лв 

2. Заведения за 
хранене и 
развлечения

              
  

5* 150 лв 2 000 лв 150 лв 2 000 лв 150 лв 2000 лв   

4* 150 лв 1 500 лв 150 лв 1 500 лв 150 лв 1500 лв   

3* 150 лв 500 лв 150 лв 500 лв 150 лв 500 лв 150 лв 500 лв 

2* 150 лв 380 лв 150 лв 360 лв 150 лв 320 лв 150 лв 250 лв 

1* 150 лв 260 лв 150 лв 220 лв 150 лв 200 лв 150 лв 170 лв 

без категория/ 
ведомствени/ 150 лв 70 лв 150 лв 70 лв 150 лв 70 лв 150 лв 70 лв 

Складове 
 първ. такса год. такса 

до 20 кв.м 150 лв 270 лв 

над 20 кв.м до 100 кв.м 150 лв 290 лв 

над 100 кв.м до 300 кв.м 150 лв 340 лв 

над 300 кв.м 150 лв 500 лв 

          Резултати от поименно явно гласуване
/за-47; против-1; въздържали се-0; отсъстват-1/

111-6. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ, 
Общински съвет-Варна отменя  досегашният текст на чл. 69, ал. 2 от Приложение №1 към 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна (НОАМТЦУТОВ), и приема нова ал.2 на чл.69, както следва:

          Чл.69 (2) т.1, буква
А) За складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продукти от грозде, 
спирт, дестилати и спиртни напитки се заплаща годишна такса за контрол по спазване 
на изискванията на дейността, както следва:Складове за лагеруване и търговия на едро 

до 20 кв.м/ * 500 лв



над 20 кв.м до 100 кв.м 550 лв

над 100 кв.м до 300 кв.м 600 лв

над 300 кв.м 700 лв

 

Б) За търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки се 
заплаща годишна такса за контрол по спазване на изискванията  на дейността, както 
следва: 

Обект

І зона - райони 
"Одесос", 
"Приморски" и 
курортни 
комплекси

ІІ - зона - 
райони"Младост" 
и "Аспарухово"

ІІІ- зона - кв. 
"Галата" район 
"Владиславово"

ІV - зона 
селата  на 
територията на 
Община Варна

год. такса год. такса год. такса год. такса 

Търговски обекти за 
търговия на дребно         

до 5 кв. м 200 лв 190 лв 170 лв 70 лв

над 5 кв.м до 20 кв.м 280 лв 270 лв 230 лв 70 лв

над 20 кв.м до 100 кв.м 340 лв 320 лв 290 лв 70 лв

над 100 кв.м до 300 
кв.м 400 лв 380 лв 360 лв 70 лв

над 300 кв.м 600 лв 600 лв 600 лв 70 лв

 

В) За търговия със спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечение в 
зависимост от категорията се заплаща годишна такса за контрол по спазване на  
дейността, както следва: 

Обект

І зона - райони 
"Одесос", 
"Приморски" и 
курортни 
комплекси

ІІ - зона - 
райони"Младост" 
и "Аспарухово"

ІІІ- зона - кв. 
"Галата" район 
"Владиславово"

ІV - зона 
селата  на 
територията на 
Община Варна

2. Заведения за 
хранене и 

        



развлечения

5* 5 000 лв 5 000 лв 5 000 лв  

4* 4 000 лв 4 000 лв 4 000 лв  

3* 1 500 лв 1 500 лв 1 500 лв 1 500 лв

2* 450 лв 380 лв 320 лв 300 лв

1* 400 лв 320 лв 250 лв 220 лв

без категория 
/ ведомствени / 70 лв 70 лв 70 лв 70 лв

          Резултати от поименно явно гласуване
/за-41; против-3; въздържали се-1; отсъстват-6/

112-6. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.66, ал.1 от ЗМДТ и  по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9302/82/10.12.2007г., Общински съвет-Варна определя 
размер на такса за битови отпадъци за 2008 год. както следва:

112-6-1. Определя такса за битови отпадъци пропорционално върху данъчната оценка на 
жилищните имоти на граждани и предприятия в размер на 1.80 на хиляда. 

          По видове услуги таксата е както следва:

          - за сметосъбиране и сметоизвозване – 1.00 на хиляда;

          - за обезвреждане на битови отпадъци и депо – 0.28 на хиляда;

          - за почистване на територии за обществено ползване – 0.52 на хиляда. 

          Размерът на таксата за битови отпадъци важи при сега действащите данъчни оценки на 
жилищните имоти.

112-6-2. Определя такса за битови отпадъци върху отчетната стойност на нежилищните 
имоти на предприятията и върху данъчната оценка на нежилищните имоти на гражданите в 
размер на  3.73 на хиляда. 

          По видове услуги таксата е както следва:

          - за сметосъбиране и сметоизвозване – 2.10 на хиляда;

          - за обезвреждане на битови отпадъци и депо – 0.55 на хиляда;

          - за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 1.08 на хиляда.

112-6-3. Определя таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти, в зависимост от вида и 
броя на декларираните до 30 Ноември на предходната година съдове за изхвърляне на 
отпадъци в размер на 18 лв. за 1 куб.м некомпактирани битови отпадъци, при честота на 
извозване, съгласно заповед № 3783/30.10.2007 год. на кмета на Община Варна. 

          Резултати от поименно явно гласуване
/за-34; против-3; въздържали се-9; отсъстват-5/

113-6. Общински съвет-Варна решава решения №№ 114-6-1 и 114-6-2  да се гласуват анблок.



          /за-33; против-0; въздържали се-6/

114-6. На основание чл.21, ал. 1, т.6 и т. 23, във връзка с  чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във 
връзка с  Националната програма „Асистенти на хора с увреждания”, утвърдена със Заповед 
№ 623/03.08.2007г. на Министъра на труда и социалната политика и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-9302/86/11.12.2007г.,   Общински съвет-Варна дава 
съгласие за:

114-6-1. Финансиране на 88 "социални асистенти" на  деца и младежи със специални 
образователни потребности, като осигурява от общинския бюджет в Социалната програма на 
Община Варна за 2008 г. средства в размер на 469 800 лв. за цялостната издръжка на 
дейността, като в разчета влизат разходите за:

          1.1 Възнагражденията и осигурителните вноски за 12 месеца на 88 социални асистенти 
– 422 400 лв.

          1.2 Възнагражденията и осигурителните вноски за 12 месеца на 3-ма координатори, 
които ще организират и контролират дейността им – 16 200 лв.; 

          1.3 Административни разходи – 25 200 лв.;

          1.4  Транспортни разходи – 6 000 лв.

          Резултати от поименно явно гласуване
/за-38; против-6; въздържали се-0; отсъстват-7/

114-6-2. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна възлага на Кмета 
на Община Варна да подпише анекси към сключените договори за съвместна дейност с 
физически и юридически лица по Националната програма „Асистенти на хора с 
увреждания”, утвърдена със Заповед № 623/03.08.2007г. на Министъра на труда и социалната 
политика, с които да им предостави управлението на социалните асистенти на деца със 
специални образователни потребности, интегрирани в масовите училища и детски градини. 

          Резултати от поименно явно гласуване
/за-38; против-6; въздържали се-0; отсъстват-7/

          ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

115-6. На основание чл.21, ал.1, т.13 и т.23 от ЗМСМА и чл.171, т.5 от ЗДвП, Общински 
съвет-Варна приема сумата от 30 лв. за възстановяване на разхода за принудително извозване 
на 1 брой неправилно паркиран автомобил. Сумите постъпват в общинския бюджет.

          Резултати от поименно явно гласуване
/за-23; против-13; въздържали се-7; отсъстват-10/

          Решението не се приема.

ПРИЛОЖЕНИЕ№1
СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА  И СРЕДСТВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА 

ОТ 01.07.2007 Г. 
 

ЗАВЕДЕНИЯ 

численост на 
персонала 

01.07.2007 г. 
държавни 
дейности 

СБРЗ
от 01.07.2007 г.

лимит ФРЗ от 
01.07. до 31.12.2007 

г. 



540 Дом за стари хора 57 291,93 99840

543 Дом за възр.с 
физически увр. 22 305,18 40284

545 СУПЗ 101 309,2 187375

546 ДЦДМУИ 12 297,25 21402

551 Дневен център за 
възрастни с увреждания 18 310,37 33520

547 Дом за временно 
настаняване 9 337,29 18214

550 Център за социална 
рехабилитация на 
инвалиди 12 310,37 22347

554 Защитено жилище за 
лица с психични 
разтройства 5 305,18 9155

554 Защитено жилище за 
лица с умствени 
увреждания 4 305,18 7324

ВСИЧКО: 240 305,18 439461

по точка седма от дневния ред 

          ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Младежки дейности и  
спорт” относно:

- отпускане на средства за материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати 
на Ивомира Пламенова Михайлова за постигнато I място на джудо от Световни игри за 
младежи и студенти с нарушено зрение.

    - отпускане на средства за материално стимулиране за постигнати високи спортни 
резултати на Борис Людмилов Божков, като личен треньор на Ивомира Пламенова 
Михайлова за постигнато I място на джудо от Световни игри за младежи и студенти с 
нарушено зрение.

     - отпускане на средства за материално стимулиране за постигнати високи спортни 
резултати на Световни игри за младежи и студенти с нарушено зрение от състезатели на  СК 
“Атлет”

  - отпускане на средства за материално стимулиране на Людмила Любенова Атанасова, като 
личен треньор на Александър Атанасов Стоянов, Светослав Генчев Георгиев, Иван 
Станиславов Иванов, Радостина Станиславова Иванова, Людмила Любенова Атанасова за 
постигнати високи спортни резултати на Световни игри за младежи и студенти с нарушено 
зрение.



 - отпускане на средства за материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати 
на Светослав Георгиев Генчев за постигнато IV място по лека атлетика на Световни игри за 
младежи и студенти с нарушено зрение.

- отпускане на средства за материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати 
на Людмила Любенова Атанасова, като личен треньор на Светослав Георгиев Генчев за 
постигнато IV място по лека атлетика на Световни игри за младежи и студенти с нарушено 
зрение.

 - отпускане на средства за материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати 
на Стилиян Марков Георгиев от СК “Варна 60” за постигнато II място на Европейско 
първенство по сумо.    

- отпускане на средства за материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати 
на Европейско първенство по вдигане на тежести от състезатели на  ТАК “Черно море”.

- отпускане на средства за материално стимулиране на Живко Томов Томов, като личен 
треньор на Владимир Маринов Урумов и Стоян Янков Янев, за постигнати високи спортни 
резултати на Европейско първенство по вдигане на тежести от състезатели на  ТАК “Черно 
море”.

 - отпускане на средства за материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати 
на Европейско първенство по корабомоделизъм от състезатели на  “Спортен Моделклуб – 
Варна” 

- отпускане на средства за материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати 
на Световно първенство по корабомоделизъм от състезатели на  “Спортен Моделклуб – 
Варна

- отпускане на средства за материално стимулиране на Георги Александров Миров, като 
личен треньор на Георги Владимиров Миров и   Владимир Георгиев Миров, за постигнати 
високи спортни резултати на Световно първенство по корабомоделизъм.

- материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Световно първенство 
от състезатели на Българска федерация по кик бокс и муай тай. 

- материално стимулиране на Виктор Вионетков Великов, като личен треньор за постигнати 
високи спортни резултати от състезатели на Световно първенство по кик бокс  

- материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Световно първенство  
по академично гребане от състезатели на СГК “Черно море”

- материално стимулиране на Румяна Димитрова Нейкова за постигнато І м. на Европейско 
първенство по академично гребане, ІІ м. на Световно първенство по академично гребане и V 
м. на Световната купа по академично гребане;

- материално стимулиране на Анастасия Сотирова Нейкова, като личен треньор на Румяна 
Нейкова;

- материално стимулиране на спортисти за постигнато ІІ м. на  Световно първенство по 
групова естетическа гимнастика  

- материално стимулиране на Тодор Джуров и неговия треньор Марин Славов за постигнати 
високи спортни резултати на Световно първенство и Европейско първенство по сумо.

- материално стимулиране на спортисти и техните треньори за постигнати високи спортни 
резултати на Световно и Европейско първенство по тенис за юноши до 16 и 18 години.

                          Докл.: Тодор Мутафов - Председател ПК  “МДС” 

Общ брой присъстващи общински съветници – 43



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

116-7. Общински съвет-Варна решава решенията от ПК «Младежки дейности и спорт» да се 
гласуват анблок.

          /за-41; против-0; въздържали се-0/

117-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 1 
от таблица 1 във връзка с чл. 2 и чл. 12 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 
2007 г. и по докладна записка с вх. № МДС-7-3500(256)07.11.07г.,  Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 1 600 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Ивомира Пламенова Михайлова за постигнато I място по джудо на 
Световни игри за младежи и студенти с нарушено зрение.

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

     На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

          Резултати от поименно явно гласуване
             /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 

118-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.10, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 
1, т. 1 от таблица 1 във връзка с чл. 2 и чл. 12 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 
2007 г. и по докладна записка с вх. № МДС-7-3500(256)07.11.07г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 1 280 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Борис Людмилов Божков, като личен треньор на Ивомира Пламенова 
Михайлова за постигнато I място по джудо на Световни игри за младежи и студенти с 
нарушено зрение.

          Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

Резултати от поименно явно гласуване
          /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 



119-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.6  и т. 23 от ЗМСМА, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 1 
от таблица 1 във връзка с чл. 2 и чл. 12 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 
2007 г. и по докладна записка с вх. №   МДС – 7 - 3500(245)25.09.07г.,  Общински  

съвет – Варна решава да отпусне сумата от 8 560 лв. за материално стимулиране за 
постигнати високи спортни резултати на Световни игри за младежи и студенти с нарушено 
зрение от състезатели на  СК “Атлет” - Варна, както следва:

1. 3360 лв. на Александър Атанасов Стоянов за постигнати два златни медала и едно 
четвърто място по лека атлетика от Световни игри за младежи и студенти с нарушено 
зрение 

2. 1920 лв. на Светослав Генчев Георгиев за постигнати един златен медал и един 
бронзов медал по лека атлетика от Световни игри за младежи и студенти с нарушено 
зрение 

3. 1840 лв. на Иван Станиславов Иванов за постигнати един сребърен медал и едно 
четвърто място по лека атлетика от Световни игри за младежи и студенти с нарушено 
зрение 

4. 1440 лв. на Радостина Станиславова Иванова за постигнати един бронзов медал и 
едно четвърто място по лека атлетика от Световни игри за младежи и студенти с 
нарушено зрение 

          Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т. 8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

     На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

          Резултати от поименно явно гласуване
                 /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 

120-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.10, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 
1, т. 1 от таблица 1 във връзка с чл. 2 и чл. 12 от  Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 
2007 г. и по докладна записка с вх. № МДС – 7 – 3500/245/25.09.2007  г., Общински съвет – 
Варна решава да отпусне сумата от 6 848 лв. за материално стимулиране на Людмила 
Любенова Атанасова, като личен треньор на Александър Атанасов Стоянов, Светослав 
Генчев Георгиев, Иван Станиславов Иванов, Радостина Станиславова Иванова, Людмила 
Любенова Атанасова за постигнати високи спортни резултати на Световни игри за младежи и 
студенти с нарушено зрение от горепосочените състезатели.

              Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

              На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 



спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 
и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

          Резултати от поименно явно гласуване
                 /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 

121-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.6  и т. 23 от ЗМСМА, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 1 
от таблица 1 във връзка с чл. 2 и чл. 12 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 
2007 г. и по докладна записка с вх. № МДС-7-3500(244)25.09.07г.,  Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 560 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Светослав Георгиев Генчев за постигнато IV място по лека атлетика 
на Световни игри за младежи и студенти с нарушено зрение.

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

     На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

          Резултати от поименно явно гласуване
             /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 

122-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.10, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 
1, т. 1 от таблица 1 във връзка с чл. 2 и чл. 12 от  Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 
2007 г. и по докладна записка с вх. № МДС – 7 – 3500/244/25.09.2007  г., Общински съвет – 
Варна решава да отпусне сумата от 448 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Людмила Любенова Атанасова, като личен треньор на Светослав 
Георгиев Генчев за постигнато IV място по лека атлетика на Световни игри за младежи и 
студенти с нарушено зрение. 

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

              На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 
и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

          Резултати от поименно явно гласуване
                 /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 



123-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 2 
от таблица 1 във връзка с чл. 2 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 
и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2007 г. и по 
докладна записка с вх. № МДС-7-3500(2)18.09.07г.,  Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 1 000 лв. за материално стимулиране за постигнати високи спортни 
резултати на Стилиян Марков Георгиев от СК “Варна 60” за постигнато II място на 
Европейско първенство по сумо.

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

     На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

          Резултати от поименно явно гласуване
                 /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 

124-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.6  и т. 23 от ЗМСМА, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 2 
от таблица 1 във връзка с чл. 2 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 
и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2007 г. и по 
докладна записка с вх. № МДС-7-3500(265)21.11.07г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 5 210 лв. за материално стимулиране за постигнати високи спортни 
резултати на Европейско първенство по вдигане на тежести от състезатели на  ТАК “Черно 
море”, както следва: 

• 575 лв. за постигнато VІ м. на Европейско първенство по вдигане на тежести за мъже 
• 2340 лв. за постигнато І-во място на Европейско първенство по вдигане на тежести за 

юноши 
• 1950 лв. за постигнато І-во място на Европейско първенство по вдигане на тежести за 

кадети 
на Владимир Маринов Урумов 

• 345 лв. за постигнато VІ-то място на Европейско първенство по   вдигане на тежести 
за юноши
на Стоян Янков Янев 

          Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т. 8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

     На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

          Резултати от поименно явно гласуване



                 /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 

125-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.10, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 
1, т. 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2 от  Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 
и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2007 г. и по 
докладна записка с вх. № МДС-7-3500(265)21.11.07г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 4 000 лв. за материално стимулиране на Живко Томов Томов, като личен 
треньор на Владимир Маринов Урумов и Стоян Янков Янев, за постигнати високи спортни 
резултати на Европейско първенство по вдигане на тежести от състезатели на  ТАК “Черно 
море”.

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

            Резултати от поименно явно гласуване
                 /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 

126-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.6  и т. 23 от ЗМСМА, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 2 
от таблица 1 във връзка с чл. 2 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 
и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2007 г. и по 
докладна записка с вх. № МДС-7-3500(255)06.11.07г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 8 500 лв. за материално стимулиране за постигнати високи спортни 
резултати на Европейско първенство по корабомоделизъм от състезатели на  “Спортен 
Моделклуб – Варна”, както следва: 

• 2500 лв. за постигнато І и ІІ м. на Европейско първенство по корабомоделизъм на 
Славян Русев Нарлев 

• 3000 лв. за постигнати три сребърни медала на Европейско първенство по 
корабомоделизъм на з.м.с. Стойчо Славов Василев 

• 1000 лв. за постигнато ІІ-ро място на Европейско първенство по корабомоделизъм на 
з.м.с. Станчо Алексиев Чанев 

• 1000 лв. за постигнато ІІ-ро място на Европейско първенство по корабомоделизъм на 
м.с. Денчо Колев Денев 

• 500 лв. за постигнато ІІІ-то място на Европейско първенство по корабомоделизъм на 
Александър Миленов Милев 

• 500 лв. за постигнато ІІІ-то място на Европейско първенство по корабомоделизъм на 
Сашо Любомиров Доковски 

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т. 8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

     На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 



треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

          Резултати от поименно явно гласуване
             /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 

127-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.6  и т. 23 от ЗМСМА, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 1 
от таблица 1 във връзка с чл. 2 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 
и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2007 г. и по 
докладна записка с вх. № МДС-7-3500(255)16.11.07г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 1 680 лв. за материално стимулиране за постигнати високи спортни 
резултати на Световно първенство по корабомоделизъм от състезатели на  “Спортен 
Моделклуб – Варна”, както следва:

• 480 лв. за постигнато ІV м. на Световно първенство по   корабомоделизъм за юноши 
на Георги Владимиров Миров 

• 600 лв. за постигнато V м. на Световно първенство по корабомоделизъм на 
м.с.Владимир Георгиев Миров 

• 600 лв. за постигнато ІІІ-то място на Световно първенство по корабомоделизъм за 
юноши на Георги Владимиров Миров 

          Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т. 8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

     На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

          Резултати от поименно явно гласуване
             /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 

128-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.10, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 
1, т. 1 от таблица 1 във връзка с чл. 2 от  Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 
и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2007 г. и по 
докладна записка с вх. № МДС-7-3500(255)16.11.07г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 1 340 лв. за материално стимулиране на Георги Александров Миров, като 
личен треньор на Георги Владимиров Миров и   Владимир Георгиев Миров, за постигнати 
високи спортни резултати на Световно първенство по корабомоделизъм.

          Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

              На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 



и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

            Резултати от поименно явно гласуване
                   /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 

129-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.6  и т. 23 от ЗМСМА, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 1 
от таблица 1 във връзка с чл. 2 и чл. 6, т. 1 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 
2007 г. и по докладна записка с вх. № МДС-7-9200/111/05.12.2007 г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 2 640 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Световно първенство от състезатели на  Българска конфедерация по 
кик бокс и муай тай както следва:    

• 800 лв. за постигнато ІV м. на Световно първенство по кик бокс на Лилия Недева 
Николова в дисциплината аерокикбокс – жени индивидуално 

• 400 лв. за постигнато VІ м. на Световно първенство по кик бокс на Юлия Николова 
Николова в дисциплината аерокикбокс – жени индивидуално 

• 280 лв. за постигнато VІ м. на Световно първенство по кик бокс на Юлия Николова 
Николова в дисциплината аерокикбокс – жени отборно 

• 280 лв. за постигнато VІ м. на Световно първенство по кик бокс на Лилия Недева 
Николова в дисциплината аерокикбокс – жени отборно 

• 280 лв. за постигнато VІ м. на Световно първенство по кик бокс на Станислава 
Емилова Мицова в дисциплината аерокикбокс – жени отборно 

• 600 лв. за постигнато V м. на Световно първенство по кик бокс на Филип Касем 
Ехсан в дисциплината фул контакт 

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т. 8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

     На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

          Резултати от поименно явно гласуване
                   /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/

130-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.10, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 
1, т. 1 от таблица 1 във връзка с чл. 2 от  Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 
и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2007 г. и по 
докладна записка с вх. № МДС-7-9200/111/05.12.2007 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 2 100 лв. за материално стимулиране на Виктор Вионетков Великов, като 
личен треньор на Лилия Недева Николова, Юлия Николова Николова, Станислава Емилова 
Мицова, Филип Касем Ехсан за постигнати високи спортни резултати на Световно 
първенство по кик бокс.

          Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.8 на 



общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

              На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 
и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

          Резултати от поименно явно гласуване
                   /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 

131-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.6  и т. 23 от ЗМСМА, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 1 
от таблица 1 във връзка с чл. 2 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 
и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2007 г. и по 
докладна записка с вх. № МДС-7-3500/273/27.11.2007 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 4 650 лв. за материално стимулиране за постигнати високи спортни 
резултати на Световно първенство по академично гребане от състезатели на  СГК “Черно 
море” както следва: 

• 4 250 лв. за постигнато ІІ м. на Световно първенство по академично гребане на 
Румяна Димитрова Нейкова 

• 400 лв. за постигнато V м. на Световна купа по академично гребане на Румяна 
Димитрова Нейкова 

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т. 8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

     На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

          Резултати от поименно явно гласуване
                   /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/

132-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.6  и т. 23 от ЗМСМА, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 2 
от таблица 1 във връзка с чл. 2 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 
и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2007 г. и по 
докладна записка с вх. № МДС-7-3500/273/27.11.2007 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 3 900 лв. за материално стимулиране на Румяна Димитрова Нейкова за 
постигнато І м. на Европейско първенство по академично гребане.

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т. 8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 



     На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

          Резултати от поименно явно гласуване
                   /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 
133-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.10, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 
1, т. 1 и т. 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2 от  Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 
2007 г. и по докладна записка с вх. № МДС-7-3500/273/27.11.2007 г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 6 800 лв. за материално стимулиране на Анастасия Сотирова 
Нейкова, като личен треньор на Румяна Димитрова Нейкова за постигнати високи спортни 
резултати на Световно и Европейско първенство по академично гребане.

          Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

              На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 
и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

          Резултати от поименно явно гласуване
                   /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 

134-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.6  и т. 23 от ЗМСМА, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 1 
от таблица 1 във връзка с чл. 2 и чл. 6, т. 1 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 
2007 г. и по докладна записка с вх. № МДС-7-3500/269/26.11.2007 г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 1 000 лв. за материално стимулиране на Вероника Георгиева 
Владимирова за постигнато ІІ м. на Световно първенство по групова естетическа 
гимнастика     .

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т. 8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

     На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

          Резултати от поименно явно гласуване
                   /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 



135-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.6  и т. 23 от ЗМСМА, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 1 
от таблица 1 във връзка с чл. 2 и чл. 6, т. 1 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 
2007 г. и по докладна записка с вх. № МДС-7-3500/268/22.11.2007 г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 1 000 лв. за материално стимулиране на Валерия Динкова 
Господинова за постигнато ІІ м. на Световно първенство по групова естетическа 
гимнастика     .         

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т. 8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

     На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

          Резултати от поименно явно гласуване
                   /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 

136-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.6  и т. 23 от ЗМСМА, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 1 
от таблица 1 във връзка с чл. 2 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 
и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2007 г. и по 
докладна записка с вх. № МДС-7-3500/276/27.11.2007 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 1 500 лв. за материално стимулиране на Тодор Йорданов Джуров за 
постигнато ІІ м. на Световно първенство по сумо.

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т. 8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

     На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

          Резултати от поименно явно гласуване
                   /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 

137-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.6  и т. 23 от ЗМСМА, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 2 
от таблица 1 във връзка с чл. 2 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 
и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2007 г. и по 
докладна записка с вх. № МДС-7-3500/276/27.11.2007 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 400 лв. за материално стимулиране на Тодор Йорданов Джуров за 
постигнато ІV м. на Европейско първенство по сумо.

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т. 8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 г. за награждаване по Наредбата за материално 



стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

     На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

          Резултати от поименно явно гласуване
                   /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 

138-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.10, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 
1, т. 1 и т. 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2 от  Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 
2007 г. и по докладна записка с вх. № МДС-7-3500/276/27.11.2007 г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 1 500 лв. за материално стимулиране на Марин Славов 
Георгиев, като личен треньор на Тодор Йорданов Джуров за постигнати високи спортни 
резултати на Световно и Европейско първенство по сумо.

          Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

              На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 
и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

          Резултати от поименно явно гласуване
                   /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 

139-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.6  и т. 23 от ЗМСМА, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 2 
от таблица 1 във връзка с чл. 2 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 
и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2007 г. и по 
докладна записка с вх. № МДС-7-3500/281/10.12.2007 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 960 лв. за материално стимулиране на Марсел Пламенов Радев за 
постигнато ІII м. на Европейско първенство по тенис за юноши до 16 г.

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т. 8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

     На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.



          Резултати от поименно явно гласуване
                   /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 

140-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.10, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 
1, т. 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2 от  Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 
и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2007 г. и по 
докладна записка с вх. № МДС-7-3500/281/10.12.2007 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 770 лв. за материално стимулиране на Кристиян Огнянов Илиев, като 
личен треньор на Марсел Пламенов Радев, за постигнати високи спортни резултати на 
Европейско първенство по тенис за юноши до 16 г.    

          Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

              На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 
и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

            Резултати от поименно явно гласуване
                   /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 

141-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.6  и т. 23 от ЗМСМА, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 1 
от таблица 1 във връзка с чл. 2 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 
и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2007 г. и по 
докладна записка с вх. № МДС-7-3500/282/10.12.2007 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 3 400 лв. за материално стимулиране на Григор Димитров Димитров за 
постигнато ІI м. на Световно първенство по тенис за младежи до 18 г.

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т. 8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

     На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

          Резултати от поименно явно гласуване
                   /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 

142-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.10, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 
1, т. 1 от таблица 1 във връзка с чл. 2 от  Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 
и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2007 г. и по 
докладна записка с вх. № МДС-7-3500/282/10.12.2007 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 2 720 лв. за материално стимулиране на Димитър Господинов Димитров, 



като личен треньор на Григор Димитров Димитров за постигнати високи спортни резултати 
на Световно първенство по тенис за младежи до 18 г.

       Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

       На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни 
и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

 Резултати от поименно явно гласуване
 /за-43; против-0; въздържали се-0; отсъстват-8/ 

по точка осма от дневния ред 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Здравеопазване”относно:

- поправка на очевидна фактическа грешка  в  решение № 5341-7/57/19.09.07 г. на Общински
съвет-Варна.

- удължаване срока на договорите за наем за ползване на кабинети в лечебните заведения  на
Общо практикуващите лекари и лекарите по дентална медицина;

-предложение за разрешаване на проблема с осемте Общо практикуващи лекари, които са
наематели  в ДКЦ ІІ”Свети Иван Рилски” Варна ЕООД.

       Докл.: проф.Ан.Клисарова–Председател ПК  “Здравеопазване” 

Общ брой присъстващи общински съветници – 45 
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
143-8. На основание чл.62, ал.2 АПК и във връзка с писмо с вх. № ОС-7-9302/199/01.10.2007г.
от Директора на Дирекция “Здравно развитие” при Община Варна, Общински съвет – Варна
допуска поправка на очевидна фактическа грешка в т. 44 и т. 45  от  Приложение към
решение № 5341-7/57/19.09.200 7г. на Общински съвет Варна, както следва:

- в т. 44 вместо израза  “Росица Тихомирова Василева, ЕГН: ............” да се чете 
“Росица Тихомирова Василева, ЕГН: ............... “

1. в т. 45 вместо израза “Иван Тодоров Йорданов, ЕГН: ...............”, да  се чете: 
“Иван Тодоров Йорданов, ЕГН: ...............” 

 /за-41; против-0; въздържали се-0/

144-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 102 ЗЛЗ, Общински съвет–
Варна възлага на управителите на лечебните заведения, с едноличен собственик на капитала
Община Варна, да сключат анекси с общо практикуващите лекари и лекарите по дентална
медицина за удължаване срока на договорите за наем за ползване на кабинети в лечебните
заведения при досегашните условия, за срок до 31.12.2008 г., като размера на наемната цена
да бъде съобразен с Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на
търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, приета от Общински съвет–
Варна.

Резултати от поименно явно гласуване



/за-44; против-0; въздържали се-1; отсъстват-6/

145-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА и във връзка с  решение №
5345-8-1/57/19.09.2007г. на Общински съвет–Варна, Общински съвет – Варна възлага на
Кмета на Община Варна да направи предложение за разрешаване на проблема с осемте общо
практикуващи лекари, които са наематели и осъществяват дейност на част от партерния етаж
на ДКЦ ІІ “Свети Иван Рилски” Варна ЕООД, съгласно Наредба № 41/21.12.2005 г., издадена
от Министъра на здравеопазването на Република България, в срок до 30 дни от вземане на
настоящето решение.

 /за-30; против-0; въздържали се-8/

по точка девета от дневния ред 

       ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Социални дейности и 
жилищна политика” относно:

- отпускане на персонална пенсия на детето Биляна Тихомирова Димова
       Докл.: доц.Лидия Петкова-Председател ПК  “СДЖП” 

Общ брой присъстващи общински съветници – 

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

146-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-7-94.X(47)26.11.2007г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
отпускане на персонална пенсия на детето Биляна Тихомирова Димова, ЕГН ............ от гр. 
Варна, ул. “Марин Дринов” № 13, ет. 2.

 /за-46; против-0; въздържали се-0/

по точка десета от дневния ред 

       ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Обществен ред и 
сигурност”относно:

- създаване на доброволни формирования за защита при бедствия.

       Докл.: Красимир Маринов-Председател ПК “ОРС” 

Общ брой присъстващи общински съветници – 45
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
147-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 41 от Закона за защита при бедствия
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-9302/183/04.09.2007г., Общински
съвет-Варна одобрява създаването на доброволни формирования за защита при бедствия,
както следва:

Доброволно формирование за защита при бедствия – Варна

1. Доброволно формирование за защита при бедствия – Одесос
2. Доброволно формирование за защита при бедствия – Приморски
3. Доброволно формирование за защита при бедствия – Младост
4. Доброволно формирование за защита при бедствия – Владислав Варненчик
5. Доброволно формирование за защита при бедствия – Аспарухово

/за-45; против-0; въздържали се-0/



по точка единадесета от дневния ред 

          ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура, 
вероизповедания, медии” относно:

- приемане на основни акценти в културната политика на Община Варна за периода 2008-
2011 г.

                          Докл.: Панко Анчев-Председател ПК “КВМ” 

Общ брой присъстващи общински съветници – 45
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
148-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т.23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, 
Общинският съвет – Варна утвърждава “Основни акценти  в културната политика на Община 
Варна  през 2008-2011 г.”  и възлага на Кмета на Община Варна в срок до 31 март 2008 г. да 
внесе за обсъждане в Общинския съвет конкретни програми за изпълнение по отделните 
раздели на “Основните акценти”, съгласно приложение № 1.

/за-45; против-0; въздържали се-0/

149-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна задължава Кмета на Община Варна в срок до 31.ХІІ.2007 г. да определи състава на 
Организационния комитет за издигане кандидатурата на Варна за европейска столица на 
културата и Оперативното бюро за реализация на Проекта “Варна – европейска столица на 
културата”.

          /за-45; против-0; въздържали се-0/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ
в културната политика на Община Варна

през 2008 – 2011 г.

Голямата цел, която Варна си постави, да бъде европейска столица на културата през 2019 г., 
изисква нова организация на културния живот, нови критерии за оценка на фактите и 
явленията в него, нов подход към дейността на отделните субекти на изкуството и културата. 
Проектът “Варна – кандидат за европейска столица на културата” става все по-популярен не 
само в Общината, но и в цялата страна. Утвърждава се убеждението, че Варна има 
необходимия капацитет, за да реализира този мащабен замисъл, който коренно ще промени 
целия град и ще определи бъдещото му развитие в продължение поне на две десетилетия. 
Направено е много, но Варна все още не е готова да заслужи правото да бъде определена за 
европейска столица на културата. Необходими са още много големи усилия, инвестиции, 
промяна в общественото съзнание, за да се поздравим с успех. В този процес Община Варна 
трябва да заеме своето водещо място. Необходима е добре формулирана и осъзната от цялата 
общественост нова културна политика.

    Основните акценти в тази политика са следните:

І. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТА  “ВАРНА - ЕВРОПЕЙСКА
СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА ПРЕЗ 2019 г.”

      Още от началото на 2008 година ще се изготви цялостна програма за осъществяване на 
големия проект “Варна – кандидат за европейска столица на културата”, в която ще се 
очертаят главните задачи за изпълнение в далечна, средно срочна и близка перспектива.

      През първата половина на 2008 г. ще се проведе специално заседание на Общинския 



съвет, на което програмата ще се обсъди и приеме.

      В изготвянето на програмата ще се привлекат творци, дейци на изкуството и културата, 
научни работници, специалисти. 

ІІ. СТИМУЛИРАНЕ И НАСОЧВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ
ПРОЦЕСИ В ГРАДА.

    Най-важната задача, която Общината трябва да решава и през следващите четири години, е 
стимулирането и насочването на професионалните творчески процеси в града. Във Варна 
живеят и творят във всички изкуства забележителни професионални творци. Техните имена 
правят чест на българската национална култура. Факт е обаче, че Варна не проявява 
необходимото внимание към тях и не полага достатъчно грижи за израстването им, а и за 
битовото им устройване. В много случаи тя е по-скоро тяхна мащеха, а не грижовна майка, 
каквато е длъжна да бъде. Европейската столица на културата е призвана да се грижи за 
своите творци. Грижата за тях е първа по ред и значение за общината. Тази грижа се изразява 
в отделяне на достатъчно средства за осъществяване на творчески проекти (книги, изложби, 
спектакли, издания, концерти), както и за тяхното популяризиране в страната и чужбина. 

          За община Варна са важни преди всичко талантливите творците, които живеят тук, а не 
тези, които гастролират. Затова и тя ще положи усилия да ги задържа, да им създава 
благоприятни условия за работа, като им устройва изяви, предоставя ателиета, осигурява 
работа, чрез която да се издържат, изпраща в командировки в София и в чужбина, за да 
следят отблизо новите явления в изкуството и културата. Община Варна ще облекчава тези 
изяви и ще ги подпомага в сдружаването им в творчески групи и съюзи и ще предоставя на 
тези съюзи и сдружения условия за нормално функциониране.

          Общината ще поощрява и подпомага творческите инициативи на творците от Варна 
извън техните основни работни места. Общината ще продължи да бъде взискателен и щедър 
продуцент на нови произведения на изкуството, създавани на нейна територия и от автори, 
които живеят тук. Целта е постоянно да се обогатява творческия живот в града.

          За творческото израстване на творците от Варна ще се провеждат майсторски класове, 
водени от видни български и чуждестранни творци и педагози.

          Община Варна ще провежда всяка година дни на изкуството и културата от Варна в 
София и в различни европейски градове.  

          Община Варна ще продължи да работи за популяризирането на традициите на Варна в 
изкуството и културата.

          Със съдействието на Общината през 2008 г. ще се създаде професионално-творческа 
организация Клуб на творческата интелигенция, която ще обедини творците във Варна, ще 
организира и насочва тяхната дейност и ще ги представлява пред Общината и държавните 
власти. Общината ще осигури средства за оборудването на подходящо помещение за 
творчески срещи на нашите творци.

    

ІІІ. РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА КУЛТУРАТА
          През настоящия мандат Община Варна ще положи големи усилия и ще инвестира 
средства за реконструирането на съществуващата и строителство на нова база за културата. 
За целта още в началото на  2008 г. ще се направи цялостен опис на съществуващата база 
(общинска, държавна, публична: на читалища, неправителствени организации, частна и др.) 
и ще се преценят всички потребности на Варна от нови концертни и изложбени зали, 
многофункционални зали, ателиета на художници, места за творчески срещи и др. Ще 
продължат усилията за деактуването на обекти държавна собственост в публична общинска 
собственост, за да се използват за нуждите на културата и изкуствата.



          Във Варна има доста изоставени и неизползвани промишлени сгради, които биха могли 
да се превърнат в нови пространства за културна дейност: сцени, ателиета, изложбени зали... 
Те ще се опишат и ще се направят постъпки пред държавните органи да бъдат деактувани в 
публична общинска собственост и използвани за ново предназначение.

          Общината ще съдейства финансово и организационно за ремонта и реконструкцията на 
базата, която е държавна или частна собственост, за да се доближат условията и 
оборудванията в нея до изискванията на ЕС.

          За целта широко ще се използват европейските фондове, както и инструментът на 
публично-частното партньорство. 

ІV. МЕЖДУНАРОДНА КУЛТУРНА  ДЕЙНОСТ
          Сърцевината на международната културна дейност на Община Варна ще бъде 
популяризирането на творческите постижения на творците, които живеят във Варна. Тя ще 
съдейства и за тяхното обучение и усъвършенстване в престижни учебни заведения и 
творчески ателието, ръководени от големи майстори в отделните изкуства. Ще бъдат 
осигурявани творчески командировки и стипендии за различни срокове на обучение и 
усъвършенстване. 

          Община Варна ще съдейства на творци от Варна да бъдат организирани техни 
концерти, публикации, изложби, спектакли в различни европейски градове. За целта ще се 
използват средства от бюджета на Общината, както и ще се привличат от бизнеса и 
неправителствените организации. 

          Община Варна придава важно значение на провежданите в града международни 
културни прояви. Тя ще продължи да стимулира и подпомага организационно и финансово 
международни събития, в които участват ярки европейски и световни творци. Варна трябва 
да събира цвета на изкуствата от Европа, Азия и Америка. За целта ще се провеждат дни на 
различни национални култури.

          Ще се оцени равнището на провежданите досега във Варна международни фестивали и 
конкурси. Общината ще подпомага само онези, които постоянно доказват високия си стил и 
критерии.

          В края на всяка предходна година Общинският съвет ще приема основните моменти в 
календара на Общината за международната дейност.

V. ПРИОБЩАВАНЕ НА МЛАДИТЕ КЪМ ИЗКУСТВОТО
          Подготовката на млади творци и на бъдеща публика е важна задача на Община Варна в 
сферата на културата. Привличането на опитни педагози и създаването на подходяща 
материална база за подготовка и обучение на младите таланти е основен акцент в културната 
политика. През 2008 г. ще се направи пълна експертна оценка на провежданите от читалища, 
неправителствени организации и частни фирми курсове, кръжоци, творчески центрове за 
работа с деца, за да се създаде пълна и точна картина на състоянието на тази дейност във 
Варна. След това Общината ще подпомага успешно проявяващите центрове.

          Към Клуба на творческата интелигенция да се създаде, отново със съдействието и 
материалната помощ на Общината, Клуб на младата творческа интелигенция. 

VІ. РАБОТА С ЧИТАЛИЩА И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ 

          Приетата Стратегия за работата на Община Варна с читалищата ще продължи да бъде 
основата, върху която ще се развиват взаимоотношенията й с варненските читалища. 
Общината ще обърне специално внимание на читалищата в Аспарухово и Владиславово, за 
да се подобри културният живот в отдалечените райони на града. Читалищата там трябва 



най-сетне да станат активни центрове за културна изява на творци и за приобщаване на 
публиката към произведенията на изкуството и културата. 

          Общината ще продължи да взаимодейства с неправителствени организации, чийто 
предмет на дейност е културата и изкуството и особено с тези, които са готови да работят за 
осъществяване проекта “Варна-кандидат за европейска столица на културата”. 
Неправителствените организации трябва все повече да се превръщат в организатори на 
културния живот, а Общината да им прехвърля своите организационни функции.

VІІ. СЪХРАНЯВАНЕ КУЛТУРНИТЕ ТРАДИЦИИ
НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ ВЪВ ВАРНА

    Община Варна ще продължи да стимулира творческите изяви на талантливите творци, 
колективи и организации на етническите общности във Варна. Ще се поощрява издирването 
и показването на специфичния им фолклор, обичаи и парници 

   VІІІ. ОСИГУРЯВАНЕ ДОСТЪПА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ВАРНА
          ДО ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРА 

И през следващите четири години Община Варна ще осигурява безплатния или с 
чувствително намаление цената на входния билет на своите граждани. Всички прояви, 
организирани и финансирани от Общината, ще бъдат с безплатен вход. Общината ще 
осигурява средства за безплатен вход за социално слаби варненци и на хора с увреждания на 
концерти и спектакли, провеждани във Варна. 

ІХ. ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА ГРАДСКАТА СРЕДА
          През последните 15-20 години проблемът за естетизацията на градската среда бе 
подценяван. Това има сериозно последици. През следващите години Община Варна ще 
обърне сериозно внимание на подобряване естетическия вид на града ни. В тази връзка ще се 
повиши ролята на творческата интелигенция. През 2008 година да се проведе задълбочено 
обсъждане на този проблем с участието на художници, архитекти,скулптури, дизанейри и др., 
за да се набележат мерки, за да стане нашият град по-красив и привлекателен. 

Х. ЗА РОЛЯТА И МЯСТОТО НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ТВОРЦИ
И НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОЛИТИКАТА

НА ОБЩИНАТА В КУЛТУРАТА И КОНТРОЛА
ВЪРХУ ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВА

          Общинската администрация и Общинският съвет ще продължат да се ръководят в 
своята работа от мненията и изискванията на творците и дейците на културата във Варна. Ще 
се засили публичният контрол върху изразходваните средства. Периодично ще се правят 
подробни отчети за изпълнението на бюджета за функция “Култура”, а при формирането на 
самия бъджет задължително ще се взима пред вид тяхното мнение. 

          Всички важни решения ще се взимат след задължителна консултация и публично 
обсъждане в творческите среди.

Варна е кандидат за европейска столица на културата през 2019 г. Това налага качествено 
издигане равнището на културния живот. Градът трябва да стане истинска столица на 
националната култура и център на мащабни и значими международни културни срещи. 
Творците на Варна трябва да почувстват своя град като ползотворна творческа среда. 
Варненци заслужават техният град да бъде такъв център на високата култура.

Настоящите “Основни акценти в културната политика на Община Варна през 2008-2011  
година” са приети от Общинския съвет с Решение №  148 - 11. 



по точка дванадесета от дневния ред 

          ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука и 
образование”относно:

- въвеждане на система на делегирани бюджети в общински учебни заведения

- приемане на Статут на общински форум за институционално взаимодействие в 
образованието.  

 - отпускане на средства  на Виктория Божидарова Христова за закупуване на професионален 
инструмент – валдхорна.  

- промяна в правилата за прием на деца в общинските детски градини. 

                          Докл.: доц.Н.Джагаров-Председател ПК “НО” 

Общ брой присъстващи общински съветници – 45
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
150-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, §37 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 г., по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9302(76)03.12.2007 г., в изпълнение на 
Националната програма за развитие на училищното образование /2006-2015 г./ и предвид 
оптимизацията на училищната мрежа, Общински съвет – Варна реши :

1. Да се въведе система на делегирани бюджети, считано от 01.01.2008 г. в училищата и 
обслужващите звена и в следните общински учебни заведения :

       ОУ “Добри Войников”- с.Каменар;

       ОУ “Константин Арабаджиев”;

       ОУ “Христо Смирненски” – с.Тополи;

       ОУ “Св.Климент Охридски” – с.Константиново;

       НУ “Васил Левски”;

       ОУ “Хаджи Димитър”;

       ОУ “Алеко Константинов”;

       ОУ “Иван Вазов”;

       ОУ “Марин Дринов”;

       ОУ “Никола Вапцаров”;

       ОУ “Софроний Врачански”;

       ОУ “Отец Паисий”;

       Гимназия “Николай Лилиев”;

       Вечерна гимназия “Д.Войников”;

       Средношколско общежитие “Михаил Колони”

        2.Кметът на Община Варна като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити на 
основание чл.28 и чл.32 от Закона за общинските бюджети със заповед да определи правата и 
отговорностите на ръководителите на звената от системата на народната просвета, прилагащи 
“ Делегирани бюджети”.

        3.Второстепенните разпоредители на бюджетни кредити в системата на народната 
просвета  да открият самостоятелни банкови сметки на определените по т.1 просветни 



заведения.

        4.Принципите за разпределяне  на средства за училищата, прилагащи системата на 
делегирани бюджети се извършва съгласно  решение на Общински съвет № 4534-5 т.2 от 
Протокол №49 от 20,22.12.2006 г.

        5.Общински съвет определя правомощия за разходване на бюджетни средства на 
общинските училища, прилагащи системата на делегиран бюджет в следните направления:

1. СРЕДСТВА ПО ЕДИНЕН СТАНДАРТ:
        1.1.РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА:

        - Заплати;

        - Осигурителни плащания;

        - Други възнаграждения и плащания;

        - СБКО.

        1.2.РАЗХОДИ ЗА СГРАДНИЯ ФОНД И ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТТА / в размер 80% 
от общата издръжка на                 общообразователните училища за съответната финансова 
година/:

        - Текущи ремонти;

        - Разходи за вода, горива, електроенергия;

        - Външни услуги; 

        - Работно облекло;

        - Учебни и научно-изследователски разходи;

        - Поевтиняване на храна;

        - Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

        - Командировки;

        - Други разходи.

2. В РАМКИТЕ НА  СУБСИДИРАНАТА ДЕЙНОСТ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА 
ФИНАНСИТЕ:
        - СТИПЕНДИИ

3. ПО ЗДБРБ И ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ:

        - ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

        /оборудване, компютърна техника, съоръжения/

4. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ: 
        - Приходи от международни проекти;

        - Приходи от такса за обучение на чуждестранни ученици;

        - Приходи от отдаване под наем на публична общинска собственост за образователни 
цели, средства, 
получени от наеми на обекти за упражняване на търговска дейност, включително и здравните 
кабинети, 
отдадени под наем чрез търг или конкурс от Община Варна и разположени на територията 
на  учебните 
заведения.



Средствата за:

1.Охрана на общински учебни заведения;

2.Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри в Община Варна;

3. Общинска програма за мерките за насърчаване  на творческите заложби и потребности  на 
деца с изявени дарби;

4. Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците в неравностойно 
социално положение от различни етнически групи 2008 – 2020 г. в Община Варна;

3.Аварийни ремонти

 се залагат в дейност 322 “Общообразователни училища”, филиал “Образование”. 

 Резултати от поименно явно гласуване
           /за-44; против-0; въздържали се-0; отсъстват-7/

151-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т.3 от ЗМСМА и по 
предложение на  Директора на Дирекция “Образование” с вх. № О-7-9302(5)12.12.2007 г., 
Общински съвет – Варна приема Статут на общински форум за институционално 
взаимодействие в образованието, съгласно приложение № 1.

                     /за-45; против-0; въздържали се-0/

152-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 7 и във връзка 
с Общинската програма за мерките за насърчаваме на творческите заложби на деца с изявени 
дарби и докладна с вх. № О-7-9300(1)10.09.2007 г.,  Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната сума от 6 000 лв. на Виктория Божидарова Христова за закупуване на 
професионален инструмент – валдхорна.   

          Резултати от поименно явно гласуване
          /за-45; против-0; въздържали се-0; отсъстват-6/

153-12. На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 ЗМСМА и във връзка с 
подобряването на приема в общинските детски градини, Общински съвет-Варна приема 
промяна в правилата за приемане на деца в общинските детски градини/ОДЗ на територията 
на Община Варна, съгласно приложение.

          /за-45; против-0; въздържали се-0/

по точка тринадесета от дневния ред 

            ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Структури и общинска 
администрация” относно 

- разкрива на 4 /четири/ щатни бройки Зам. Кмет на Община Варна.

- преструктуриране на Дирекция “Канцелария, международно сътрудничество и европейска 
интеграция” в дирекции “Канцелария на кмета, протокол и връзки с обществеността” и 
“Международно сътрудничество, програми и проекти”. 

- създаване на  Дирекция “Превенции” 

- увеличаване на числеността на Общинско предприятие “Спорт за всички” с 32 щатни 
бройки. 

                                    Докл.: О.Мустафов-Председател ВрК “СОА” 

Общ брой присъстващи общински съветници –47 
Общински съвет – Варна прие следните



Р Е Ш Е Н И Я :
154-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-7-9302/71/26.11.2007 г., Общински съвет – Варна одобрява промени в 
Структурата на общинската администрация, както следва: 
1. Разкрива на 4 /четири/ щатни бройки Зам. Кмет на Община Варна.

2. Задължава Кмета на Община Варна в едномесечен срок от приемане на решението да 
внесе в Общински съвет – Варна за запознаване Устройствен правилник и схема на структура 
на общинската администрация.

/за-36; против-1; въздържали се-2/

155-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-7-9302/220/10.12.2007 г., Общински съвет – Варна одобрява изменение на 
структурата на администрацията на Община Варна, както следва: 

Дирекция “Канцелария, международно сътрудничество и европейска интеграция”    се   
преструктурира в дирекция “Канцелария на кмета, протокол и връзка с обществеността” и 
дирекция “Международно сътрудничество, програми и проекти”. 

/за-45; против-0; въздържали се-0/

156-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-7-9302/81/10.12.2007 г., Общински съвет – Варна одобрява промени в 
структурата на общинската администрация, както следва: 

  1.Създава Дирекция “Превенции” към Община Варна.

  2.Трансформира длъжността Началник отдел “Превенции” в Директор на дирекция 
“Превенции”. 
/за-46; против-0; въздържали се-0/ 

157-13. На основание чл. 21, ал.1, т. 2 и т.8 от ЗМСМА и чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9302/88/12.12.2007 г., Общински съвет 
– Варна реши: 
157-13-1. Увеличава числеността на Общинско предприятие “Спорт за всички” с 20 щатни 
бройки, както следва:

1. Отговорник – 1 бройка

2. Инструктор – 3 бройки

3. Гардеробиер – 3 бройки

4. Касиер – 3 бройки

5. Организатор “Охранителна дейност”- 4 бройки

6. Шлосер – 1 бройка

7. Шофьор на ролба – 3 бройки 

8. Медицински лица – 2 бройки

157-13-2. Приема нова организационна структура на  ОП “Спорт за всички”, съгласно 
Приложение.

          Резултати от поименно явно гласуване
          /за-33; против-9; въздържали се-4; не участва гласуването-1; отсъстват-4/

по точка четиринадесета от дневния ред 



          ОТНОСНО: Избор на представител на Община Варна в Общото събрание на 
акционерите на «Спортен комплекс Спартак» АД и упълномощаването му да представлява 
Община Варна на ОСА на дружеството, насрочено за 18.12.2007 г., съгласно покана вх. № 
ОС-7-2600/86/05.12.2007 г. 

                          Докл.: Борислав Гуцанов - Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 45
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
158-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, Общински съвет – Варна освобождава като представител на Община 
Варна в Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД г-н Аврам 
Тодоров.

158-14-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, Общински съвет – Варна определя за представител на Община Варна 
в Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД общинският 
съветник Христо Веселинов Данов.

158-14-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и във връзка с покана вх. № ОС-7-2600/86/05.12.2007 год., Общински 
съвет – Варна упълномощава представителя на Община Варна в Общото събрание на 
акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД г-н Христо Веселинов Данов, да участва в 
общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 18.12.2007 год. със следните 
права: 

По точка 1 от дневния ред: „Освобождаване на Валерия Александрова Ангелова като член 
на Съвета на директорите на „Спортен комплекс Спартак” АД, на основание чл. 34, ал. 5 и 
ал. 6 ЗМСМА и освобождаване от отговорност за дейността и като член на СД” – Да участва 
в разискванията по тази точка и  гласува „за” освобождаване на Валерия Александрова 
Ангелова като член на СД на дружеството, както и за освобождаването и от отговорност за 
дейността и като такава;

По точка 2 от дневния ред: „Избор на член на Съвета на директорите, по предложение на 
представителя на Община Варна в ОСА на дружеството, съгласно чл. 73, ал. 2 от Устава на 
„Спортен комплекс Спартак” АД” – Да направи предложение на ОСА за член на Съвета на 
директорите на дружеството да бъде избран Петромир Веселинов Кънев и да гласува „за” 
избирането на същия за член на Съвета на директорите на „Спортен комплекс Спартак” АД;

          /за-44; против-1; въздържали се-0/

по точка петнадесета от дневния ред 

          ОТНОСНО: Избор на делегат и заместник делегат – представители в Общото събрание 
на Националното сдружение на общините в Република България, във връзка с писмо изх.№ 
И-1330/29.11.2007 г.

                          Докл.: Борислав Гуцанов - Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 44
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :



159-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2  от Устава на 
Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, Общински съвет – 
Варна определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в 
Република България представителя на Общинския съвет – Борислав Гуцанов Гуцанов – 
председател на Общински съвет-Варна. 

Резултати от поименно явно гласуване
          /за-43; против-0; въздържали се-1; отсъстват-7/

160-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2  от Устава на 
Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, Общински съвет – 
Варна определя за заместник делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 
общините в Република България представителя на Общинския съвет – Янко Петров Станев-
Заместник председател на Общински съвет-Варна, който ще замества делегата Борислав 
Гуцанов Гуцанов при невъзможност за участие в заседанията на Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България.

          Резултати от поименно явно гласуване
          /за-41; против-0; въздържали се-2; отсъстват-8/ 

по точка шестнадесета от дневния ред 

          ОТНОСНО: Предложение от Кмета на Община Варна вх.№ОС-7-9302/224/12.12.2007 г. 
за утвърждаване на нови цени на билетите и абонаментните карти за градски транспорт.

                                      Докл.: Борислав Гуцанов – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 47
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я : 
161-16. На основание чл.21, ал.1, т.13 и т.23 ЗМСМА и във връзка предложение на Кмета на 
Община Варна вх.№ ОС-7-9302/224/12.12.2007г., Общински съвет-Варна реши:

161-16-1. Предлага на Кмета на Община Варна да проведе преговори с превозвачите, 
извършващи обществен превоз  на пътници  на територията на Община Варна, както следва:

          1. За цена на билета за вътрешноградски превоз до 0,80 лв. и цени на карти за 
вътрешноградския превоз:

          - 1 месец 1 линия – учащи – 21 лв. + 4 лв. доплащане община Варна до приемане на 
бюджет 2008 г.

          - 1 месец 1 линия -  пенсионери – 28,00 лв.

          2. Цени на билети и абонаментни карти за извън градски превоз съгласно приложение 
№ 1.

161-16-2. До приемане на бюджет 2008 г. издаването и компенсирането на карти за учащи и 
студенти от крайградските зони ще се формират съобразно приетите решения за бюджет 2007 
г. 

          /за-39; против-2; въздържали се-2/ 

162-16. Общински съвет-Варна решава решения №№ 163-16 и 164-16 да се гласуват анблок.

          /за-45; против-0; въздържали се-0/

163-16. На основание чл.44, ал.1, т.7 ЗМСМА, Общински съвет-Варна задължава Кмета на 
Община Варна да създаде звено за контрол върху изпълнението на договорите, сключени с 
превозвачите, изпълняващи вътрешноградските превози в Община Варна. 



          /за-45; против-0; въздържали се-0/ 

164-16. На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА и чл.5/1/ и 6/1/ от НРУПСЧОВКТД, Общински 
съвет-Варна задължава Съвета на директорите на “Градски транспорт” ЕАД да разработи 
програма за намаляване на разходите на дружеството.

          /за-45; против-0; въздържали се-0/ 

165-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 ЗМСМА, Общински съвет-Варна изменя свое 
решение № 4812-10/52/16.03.2007 год., като изразът “гражданите на 70 и повече години” се 
заменя с израза “гражданите на 67 и повече години”.

          Резултати от поименно явно гласуване
/за-38; против-3; въздържали се-6; отсъстват-4/ 

по точка седемнадесета от дневния ред 

          ОТНОСНО: Упълномощаване на Председателя на Общински съвет-Варна да сключва 
консултантски договори с експерти и консултанти.

                                      Докл.: Борислав Гуцанов – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 45
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:
166-17. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.49, ал.2 ЗМСМА, и чл.88, ал.4 от Правилника 
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация, Общински съвет-Варна упълномощава Председателя на ОбС 
да сключва консултантски договори с експерти и консултанти /юристи, икономисти, 
инженери и други специалисти/ за подпомагане дейността на ОбС-Варна и неговите комисии. 
Разходите да бъдат за сметка на Общински съвет-Варна.

          Резултати от поименно явно гласуване
/за-45; против-0; въздържали се-0; отсъстват-6/

по точка осемнадесета от дневния ред 

          ОТНОСНО: Предложение от Кмета на Община Варна вх.№ОС-7-9302/221/11.12.2007 г. 
относно кандидатстване за получаване на средства за строителство на обект от инженерната 
инфраструктура.

                                      Докл.: Борислав Гуцанов – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 45
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:
167-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна вх. № ОС-7-9302/221/11.12.2007 год., Общински съвет-Варна дава 
положително становище във връзка с кандидатстването на Община Варна за получаване на 
средства от Европейски фондове, за строителство на обекти от инженерната инфраструктура, 
както следва:

          - Основен ремонт на път ІV-90028 – в участъка кв.Виница-к.к. “Св.св.Константин и 
Елена” с дължина 5 км на стойност 8 930 000 лв.

          - Ремонт на път ІV-29016 “Новаково-Долище-Варна” /Каменарски път/ с дължина 8 км 
на стойност 12 265 000 лв.



          - Реконструкция на бул.”Република” – в участъка бул.”Вл.Варненчик” до ул.”Девня” с 
дължина 2 км на стойност 3 600 000 лв.

          - бул.”Левски” по участъци, І-ви участък – от ул.”Г.Пеячевич” до бул.”Вл.Варненчик” 
на стойност 17 000 000 лв.

          

                /за-44; против-0; въздържали се-1/

по точка деветнадесета от дневния ред 

          ОТНОСНО: Вземане на решение за отпускане на сумата от 1 500 /хиляда и петстотин/ 
лева на Славянската литературна и артистична академия-Варна. 

                                      Докл.: Борислав Гуцанов – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 44
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:
168-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 ЗМСМА и във връзка с писмо изх.№ 
814/29.07.2007 г. от Генералното консулство на Руската федерация във Варна, Общински 
съвет-Варна отпуска на Славянска литературна и артистична академия – Варна сумата от 
1 500 /хиляда и петстотин/ лева за издаване на сборник на научните статии „Българите, Варна 
и Русия от средновековието до ново време”, посветен на 130-годишнината от 
Освобождението на България от османско иго. Сумата да бъде преведена в „Българска 
пощенска банка” АД, BIC: BPBIBGSF, IBAN: BG97BPBI79451062814001 на Славянска 
литературна и артистична академия – Варна. Сумата да бъде за сметка на бюджета на 
Общински съвет-Варна.

          Резултати от поименно явно гласуване
          /за-44; против-0; въздържали се-0; отсъстват-7/

по точка двадесета от дневния ред 

          ОТНОСНО: Промени в ръководствата и съставите на ПК и ВрК към Общински съвет-
Варна и промени в наименованията им. 

                          Докл.: Борислав Гуцанов - Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 43
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
169-20. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна създава временна 
комисия “Икономическо развитие, евроинтеграция и международно сътрудничество” и 
избира за председател Неделчо Михайлов Димов. 

          /за-39; против-0; въздържали се-0/

170-20. На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.49, ал.2 ЗМСМА, Общински съвет-Варна  възлага 
на ВрК “Изработване на проект на Правилник за работата и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” да обсъди и внесе 
проект за решение в Общински съвет-Варна, ВрК “Икономическо развитие, евроинтеграция 
и международно сътрудничество” и ВрК “Правилници, наредби и инструкции по въпроси от 
местно значение и жалби на граждани” да станат постоянни комисии, както и да се определи 
горен праг за брой на членове на постоянните комисии.

          /за-42; против-0; въздържали се-0/



171-20. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.5 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет-Варна реши: Закрива временна комисия 
“Правилници, наредби и инструкции по въпроси от местно значение и жалби на граждани”  и 
създава временна комисия “Правна комисия”.

          /за-43; против-0; въздържали се-0/

172-20. На основание чл.21, ал.1, т.1 ЗМСМА, Общински съвет-Варна избира за председател 
на временна комисия “Правна комисия” Емил Йорданов Радев.

 173-20. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна създава временна 
комисия “Корупция” и избира за председател Пламен Георгиев Пенев.

          /за-39; против-0; въздържали се-2/

174-20. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна създава временна 
комисия “Опазване и възпроизводство на околната среда” и избира за председател Драгомир 
Демиров Дончев.

          /за-42; против-0; въздържали се-1/

175-20. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна създава временна 
комисия “Наименования” и избира за председател Константин Георгиев Трошев.

          /за-43; против-0; въздържали се-0/

176-20. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна избира общинския 
съветник Ради Димитров Радев за член на ПК “Финанси и бюджет”, ПК “Благоустройство и 
комунални дейности”, ПК “Собственост и стопанство”, ВрК “Структури и общинска 
администрация” и ВрК “Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността 
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”.

          /за-43; против-0; въздържали се-0/

177-20. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна избира за членове 
на временна комисия “Икономическо развитие, евроинтеграция и международно 
сътрудничество” следните общински съветници: Дилбер Ахмедова Вейсалова, Цветелина 
Тодорова Тънмазова, Гергана Желязкова Славова, Веселин Найденов Марешки, Христо 
Веселинов Данов, Валентин Христов Милков, Андрей Николаев Василев, Владимир Велчев 
Тонев, Йорданка Милева Несторова, Драгомир Демиров Дончев, Снежана Николова Донева, 
Евгения Александрова Александрова, Цвета Алипиева Георгиева, Октай Мемиш Мустафов, 
Янко Петров Станев, Николай Филев Джагаров, Павел Илиев Димитров, Димитър Йорданов 
Атанасов, Свилен Николов Крайчев, Николай Купенов Пашов, Красимир Петров Петров, 
Валерия Александрова Ангелова, Анна Миткова Радева, Панко Кирилов Анчев и Радослав 
Николов Коев.

          /за-43; против-0; въздържали се-0/

178-20. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна избира за членове 
на временна комисия “Правна комисия” следните общински съветници: Дилбер Ахмедова 
Вейсалова, Цветелина Тодорова Тънмазова, Гергана Желязкова Славова, Красимир Милчев 
Симов, Веселин Найденов Марешки, Веселин Христов Данов, Пламен Георгиев Пенев, 
Цвета Алипиева Георгиева, Николай Филев Джагаров, Свилен Николов Крайчев и Панко 
Кирилов Анчев.

          /за-39; против-0; въздържали се-0/

179-20. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна избира за членове 
на временна комисия “Наименования” следните общински съветници: Красимир Маринов 



Маринов, Димитър Йорданов Атанасов и Свилен Николов Крайчев.

          /за-38; против-0; въздържали се-0/

180-20. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна избира за членове 
на временна комисия “Корупция” следните общински съветници: Христо Веселинов Данов, 
Веселин Христов Данов, Красимир Тодоров Узунов, Пламен Иванов Андреев, Николай 
Филев Джагаров, Павел Илиев Димитров и Панко Кирилов Анчев.

          /за-38; против-0; въздържали се-0/

181-20. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна избира за членове 
на временна комисия “Опазване и възпроизводство на околната среда” следните общински 
съветници: Веселин Христов Данов, Медиха Енвер Мехмед-Хамза, Октай Мемиш Мустафов, 
Иван Стоянов Славков, Николай Купенов Пашов, Красимир Петров Петров и Данчо 
Симеонов Симеонов.

          /за-37; против-0; въздържали се-0

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
В А Р Н А

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/
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