
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    № 12

от заседание проведено на 07.01.2009 г. 

по точка  първа от дневния ред
    ОТНОСНО:    Разглеждане на предложения за решения от комисията по Наредба № 
2/08.01.2008 г. за съдебните заседатели, избрана с решение на Общинския съвет – Варна 
№ 1046-12-1 и 1046-12-2(11)/09, 11.12.2008 г.
Докл.: В. АНГЕЛОВА – общински съветник,                            
председател на комисията
         Общ брой присъстващи общински съветници – 40

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

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

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, 
ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ПРИ ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
1. ДОНКА ЙОРДАНОВА САВОВА 
2. ВЕСКА БОГДАНОВА АЛЕКСАНДРОВА – ИВАНОВА 
3. ДИМИТРИЧКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА 
4. ЛИНА РУСЕВА ДИЛОВА 
5. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА ЖЕЛЕВА 
6. РОСЕН БОЖКОВ РУСЕВ 
7. ДИМИТРИНА ПЕТРОВА ПАНАЙОТОВА 
8. МИРОСЛАВ БЕРНАРДОВ СЛАВОВ 
9. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ПИШМАНОВА 
10.ПАВЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ЯМУКОВА 
11.ЛЕРЗАН ЗАКИР ЗАИД 
12.ИВАНКА РАДОСЛАВОВА НИКОЛОВА 
13.СОНЯ БОРИСОВА ИВАНОВА 
14.АННА ДИМИТРОВА СЕМЧЕВА 
15.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 
16.АННА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА 
17.МАРИЙКА ЙОРДАНОВА БОРАЧЕВА 
18.БОНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА 
19.СТЕЛИЯНА ПЕНЕВА ПЕТРОВА 
20.ЗОРНИЦА ВАЛЕНТИНОВА СТАНКУЛОВА 
21.НЕЛИ БОЯНОВА ЛАЗАРОВА 



22.МЕГЛЕНА ДИМИТРОВА ГРОЗДАНЧЕВА 
23.НЕЛИ ИВАНОВА ТАНЧЕВА 
24.ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА МИЛИВОЕВА 
25.ВАЛЕНТИНА КРЪСТЕВА БОЧЕВА 
26.ЕМИЛ НИКОЛОВ ИВАНОВ 
27.ЛИДИЯ МИХОВА КЪНЧЕВА 
28.МАГДАЛЕНА АНТОНОВА ПАРЧЕВА 
29.ДИЛЯНА ТОНЧЕВА САРИЕВА 
30.БОЯНКА АНГЕЛОВА КАРДОЗО ПИНТО 
31.ГАЛИНА ТОДОРОВА ПАШОВА 
32.ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА 
33.ПЕТЯ НИКОЛОВА ПЕТРОВА 
34.ЖЕЧКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА 
35.ГАЛИНА ВЕСЕЛИНОВА СТЕФАНОВА 
36.ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ВЪРБАНОВА 
37.СЛАВЧО БОНЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ 
38.ВАЛЕНТИНА МИЧЕВА СИМЕОНОВА 
39.ЙОРДАНКА СПАСОВА АТАНАСОВА 
40.ЙОРДАНКА ЦВЯТКОВА ГАНЧЕВА 

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

по точка  втора от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № РД-8-
9302(112)/02.12.2008 г. относно разкриване на Обединено детско заведение с две яслени и 
четири градински групи, находящо се на бул. „Република”, /до магазин „Кауфланд”/, гр. 
Варна.
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС
Общ брой присъстващи общински съветници – 42

         Общински съвет – Варна прие следното 

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

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

по точка  трета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване от Областния управител на област Варна вх. № 
ОС-8-0600(22)/29.12.2008 г. на решения на Общински съвет – Варна:
- № 948-3(11)/09, 11.12.2008 г.
- № 982-3(11)/09, 11.12.2008 г.
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС
Общ брой присъстващи общински съветници – 39
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я :
1075-3. На основание чл. 45, ал. 9 ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 ЗОС 



и във връзка със Заповед № РД-08-7706-391/23.12.2008 год. на Областния управител на 
Област Варна, Общински съвет-Варна приема повторно върнатото за ново обсъждане 
решение на Общински съвет - Варна № 948-3/11/09,11.12.2008 г., като правилно и 
законосъобразно.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 0, против – 32, въздържали се – 5, отсъстват  - 14/
Решение № 948-3/11/09,11.12.2008 г. не се приема повторно.

1076-3. На основание чл. 45, ал. 9 ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 2 и ал. 8 
ЗОС и във връзка със Заповед № РД-08-7706-391/23.12.2008 год. на Областния управител на 
Област Варна, Общински съвет-Варна приема повторно върнатото за ново обсъждане 
решение на Общински съвет - Варна № 982-3/11/09,11.12.2008 г., като правилно и 
законосъобразно.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват - 12/

по точка  четвърта от дневния ред

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в т. 107 и т. 119 на Приложение 
към решение № 1033-7/11/09,11.12.2008 г. на Общински съвет - Варна.
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 34
Общински съвет – Варна прие следните 
Р Е Ш Е Н И Я :
1077-4. На основание чл.62, ал.2 от Административно процесуалния кодекс и чл. 21, ал. 1, т. 6 
от ЗМСМА, Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна фактическа грешка в т. 
107 и т. 119  на  Приложение към решение № 1033-7/11/09, 11.12.2008 г. на Общински съвет - 
Варна, както следва:
-  в т. 107 вместо израза  “Димитър Николов Дойнов, гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик, 
бл. 36, вх. 1, ет. 4, ап. 16, молба, вх. № РД-8-94.Д/69/11.03.2008 г. - , съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.” да се чете “Димитър Николов Дойнов, гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 36, 
вх. 1, ет. 4, ап. 16, молба вх. № РД-8-94.Д/69/11.03.2008г. – 100 лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.”
- в т. 119 вместо израза “Неджимие Хасан Али, гр. Варна, ул. ”Дойчин войвода” №12, молба, 
вх. № РД-8-94.Н/64/28.03.2008 г. - съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.” да  се чете: “Неджимие Хасан 
Али, гр. Варна, ул. ”Дойчин войвода” №12, молба вх. № РД-8-94.Н/64/28.03.2008г. – 200 лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.”
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 17/

по точка  пета от дневния ред

ОТНОСНО: Изменение на т. 120 от Приложение към решение № 1033-7(11)/09, 
11.12.2008 г. на Общински съвет Варна.
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС
Общ брой присъстващи общински съветници – 34

         Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
1078-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с писмо с вх. № РД-9-



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

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

по точка  шеста от дневния ред

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 983-
3/11/09,11.12.2008 год. на Общински съвет - Варна.
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС
Общ брой присъстващи общински съветници – 36

         Общински съвет – Варна прие следното

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

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

по точка  седма от дневния ред

   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 1021-5 от Протокол № 11/09, 
11.12.2008 година на Общински съвет – Варна.
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС
Общ брой присъстващи общински съветници – 39

         Общински съвет – Варна прие следното

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

1. В решение № 1021-5/11/09,11.12.2008 г. вместо референтен номер 
«BG161PO005/08/1.10/02/04» да се чете референтен номер 
«BG161РО005/08/1.11/01/04». 

2. Създава се нова т. 3 към решение № 1021-5/11/09,11.12.2008 год. със следния текст: 
3. Общински съвет – Варна, дава съгласие при одобряване за финансиране на проектното 

предложение на Община Варна по схема BG161PO005/08/1.11/01/04  «Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 
10 000 е.ж.», в годишните Бюджети на Община Варна в рамките на 4 годишният 



период за реализация на проекта (считано от датата на подписване на договор с 
Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013 год.”), да се осигуряват средства 
за покриване на разходите по проекта, които надхвърлят размера на «финансовия 
дефицит» по проекта, на обща стойност до 8 000 000 лв.»

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

по точка  осма от дневния ред

  ОТНОСНО: Вземане на решение за осигуряване на средства за съфинансиране на 
проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”.
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 39

         Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е :
1081-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 ЗМСМА и във връзка с Меморандум за 
разбирателство вх. № РД-8-9200/450/18.09.2008 год., подписан между Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството на Република България, Програмата на ООН за 
развитие /ПРООН/, в качеството и на изпълняваща агенция по проект № 00056192-
„Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” и Община Варна, 
Общински съвет - Варна дава съгласие Община Варна да участва в проект № 00056192-
„Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”, като бъдат осигурени 
средства от бюджета на Община Варна за съфинансиране на проекта в размер на 33 677.53 
лева, съгласно Меморандум за разбирателство вх. № РД-8-9200/450/18.09.2008 год., които да 
бъдат депозирани по банкова сметка на  постоянния представител на Програмата на ООН за 
развитие по ред, определен в Споразумение за съфинансиране, подписано между ПРООН и 
Община Варна.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 12/

по точка  девета от дневния ред

   ОТНОСНО:   Участие на Община Варна в проектни предложения за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен 
капацитет” BG051PO002/08/3.1-02 "Подобряване на обслужването на гражданите и 
бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление.”
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 38

         Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е :
1082-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 ЗМСМА и във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна вх. № ОС-9-9302/1/06.01.2009 год., Общински съвет - Варна дава съгласие 
Община Варна да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 
Оперативна програма “Административен капацитет” с проектни предложения по процедура 
BG051РO002/08/3.1-02 "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число 
чрез развитие на електронното управление".
След одобрение на проекта/ите и подписване на договор/и за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, разходите по изпълнението им да се покриват от средствата, определени 
за съфинансиране на проекти в Бюджета на Община Варна, преди същите да бъдат 
възстановени от Договарящия орган.

/резултати от поименно явно гласуване:



за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 13/

по точка  десета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения от Кмета на Община Варна вх. № ОС-8-
9302(242)/30.12.2008 г. и вх. № ОС-8-9302(243)/30.12.2008 г. относно даване на съгласие 
Община Варна да кандидатства с проектни предложения за включване в програма 
„Красива България 2009” на VІІІ СОУ „А. С. Пушкин” и ОУ „Константин 
Арабаджиев”, гр. Варна.
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС
Общ брой присъстващи общински съветници – 39

Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1083-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, и по предложение на Кмета на 
Община Варна вх. № ОС-8-9302(242)/30.12.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Община Варна да кандидатства с проектно предложение ОУ „Константин Арабаджиев” да 
бъде включено в програма „Красива България 2009”. 
Проектът да бъде съфинансиран от общинския бюджет за 2009 г. с 200 000 лв., което 
представлява 67% от общия обем от 300 000 лв.

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

1084-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, и по предложение на Кмета на 
Община Варна вх. № ОС-8-9302(243)/30.12.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Община Варна да кандидатства с проектно предложение VІІІ СОУ с преподаване на чужди 
езици „А. С. Пушкин” да бъде включено в програма „Красива България 2009”. 
Проектът да бъде съфинансиран от общинския бюджет за 2009 г. със 70 000 лв., което 
представлява 53% от общия обем от 133 333 лв.

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

по точка  единадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Вземане на решение за закупуване на 100 т алтернативно гориво за 
обезпечаване нуждите на обекти с обществено и социално значение на територията на 
Община Варна.
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС
Общ брой присъстващи общински съветници – 39

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



С оглед на гореизложеното, Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е :

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

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
В А Р Н А          

ЛИ/ЛИ                                          ______________/Б. ГУЦАНОВ/


