
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    № 5

от заседание проведено на 19.03.2008 г. 
по точка първа от дневния ред

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

         ДАНЧО СИМЕОНОВ
         Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, уважаеми кметове, дами и 
господа,

         Имам питане към кмета на Варна, който отново не присъства на нашето заседание и то е 
следното: От 1996 година общинските детски заведения във Варна започнаха програма за 
профилактика на кариеса чрез флуорирано мляко. Заинтересованите страни по програмата се 
оправдават, че през този период е липсвал по нормативна база да се изисква съгласието на 
родителите за подобна медицинска интервенция. Дванадесет години по-късно програмата все 
още съществува, но със сериозни съмнения относно наистина информирания избор и 
съгласие от родителите, съгласно подписката на родителите от Варна. Досега в тази програма 
са включени осем общини между които и Варна. В началото на тази година инициативни 
родители от Варна разбират от медиите за включено в менюто на децата си флуорирано 
мляко. Конкретните въпроси към кмета на град Варна са: Къде в бюджета за 2008 г. са 
заложени средствата, които отделя варненската община за това начинание и колко са те? 
Колко средства е дала досега общината на фирмата или фирмите, които доставят въпросните 
млека? Как контролно се измерва концентрацията на флуора в млякото на децата и ползата 
или вредата от това начинание, защото по предварителна информация във Варна и региона 
няма уреди или измерващи средства за концентрацията на флуора в млякото? И как този 
експеримент се отразява на здравето на децата и счита ли администрацията, че този опит 
трябва да продължи? Благодаря!

         ВЕСЕЛИН ДАНОВ
         Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, 

         Поради това, че г-н Йорданов отсъства моето питане ще бъде отправено незнам към 
кого, но както и да е.

         Питането ми е свързано със следния проблем: Става дума за улица “Алеко 
Константинов” № 11, където с решение на Върховния съд е възстановен имот през 2002 
година и все още хората не могат да влязат във владение на имота си. Молбата ми е следната. 
Г-н Йорданов да отговори кога най-сетне тези хора ще влязат във владение на имота си, а 
цялата документация и решения ще предам в момента, поради отсъствието на г-н Йорданов, 
на директора на дирекция “Собственост и стопанство”. Благодаря!

         ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА
         Имам следните питания към кмета на община Варна. 

         Уважаеми г-н кмете, по повод на подаден от мен сигнал до дирекция “Обществен ред и 
сигурност”, на който официален отговор още не съм получила по повод завземането на алея, 
общинска собственост, до спирка “Акациите” в град Варна от паркинг-автосалон 
“Интершол” със собственик Коко Велев получих следната неофициална информация, изтекла 
по телефона от дирекцията. Цитат: “Тъй като автосалона е отдаден под наем с договор още 
при кмета г-н Кирчев, който договор изтича в края на месец август, не възнамеряваме да 
предприемем действия, с които да задължим собственика на автосалона да освободи алеята.”



         Надявам се официалния отговор, когато стигне до мен да е далеч преди август 2008, да 
гласи, че дирекция “Обществен ред и сигурност”, както и всички отговорни за това дирекции 
в общината, ще предприемат необходимите мерки и ще задължат собственика на автосалона 
незабавно да освободи незаконно заетата алея. Мнението ми е, че наличието на договор, с 
който на Коко Велев се разрешава да се настани и да завземе алея в Морската градина, като я 
прекъсне и прекъсне проходимостта и за гражданите, не означава, че действието е 
законосъобразно. Всяко решение в ущърб на гражданите, в което има разпоредителна сделка 
с общинско имущество, трябва да се счита за незаконно. Конкретният случай е фрапантен с 
това, че повече от десет години никой не е предприел действия за справяне с такова очевидно 
закононарушение.

         Вторият ми въпрос е: Имам половин отговор на този въпрос току що за почистването на 
шахтите. Току що ми е даден отговор, че ги почиства фирма “Титан-АС”. Искам да допълня 
въпроса си това как община Варна ще гарантира правилното почистване на шахтите, а не по 
оная метода, която описах предния път: един ром, една пръчка, една шахта. 

         Имам още един въпрос: В спортната база на военноморското училище е започнал 
ремонт със средства на община Варна със задължение след ремонта базата да бъде 
предоставена за ползване от гражданите в следобедните часове. Това е едно решение, което 
определено е за адмирации. Но, както и забелязахме, че е започнал ремонт на градинката 
пред Летния театър от фирма “Инжстрой”. Моите въпроси са: С какви средства са започнати 
тези ремонти при условие, че бюджета още не е гласуван и освен това по какъв начин са 
избрани фирмите, които вече извършват ремонта? До моето знание, както и до знанието на 
всички общински съветници впрочем достигна ясна информация, че голям брой обществени 
поръчки, са се извършили конкурси за обществени поръчки и търговете са се извършили 
миналата година като са се визирали средствата, заложени в тазгодишния бюджет. Моето 
предложение е тези търгове, понеже явно са направени с цел да се извият ръцете на 
общинските съветници от новия общински съвет, те да бъдат обявени за невалидни и да се 
направи процедура за нави обществени поръчки, които да визират средствата на бюджета, 
който ние тепърва ще приемем, ако го приемем. Благодаря ви!

         ИВАЙЛО БОЯДЖИЕВ
         Уважаеми съграждани, представители на медиите, уважаеми колеги, уважаеми г-н 
кмете,

         Поради тежестта на сесията ще бъда съвсем кратък. Вие сте запознати с проблема на 
парцелите, намиращи се в м.Кабакум, спирка “Журналист” № 91 и съседните, които от 2001 г. 
няма възможност за предвижване до собствените си имоти предвид липса на път. Те 
многократно са Ви посещавали и конкретния ми въпрос е във връзка с изложеното питам 
кога най-сетне общинските власти ще приведат в изпълнение решенията на 
административните органи и ще осигурят достъп до домовете на хората? Тъй като от 
27.08.2008 г.  поради застрояване на граничещия  с тях източен парцел от строителна фирма 
“Бор” е абсолютно невъзможно преминаването им освен през границата на свлачище 
Кабакум. Става въпрос за тринадесет човека и тези хора нямат възможност да влязат в 
собствените си имоти. Благодаря!

         КИРИЛ ЙОРДАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА
         Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, дами и господа, 

         Първо да разсея опасенията, че съм пропуснал нещо от сесията. Съчетавам двете неща 
ежедневната работа и следя предаването, което се осъществява на живо, директно от залата. 
Ще се постарая да отговоря на въпросите за които мога да го сторя незабавно, за другата част 
ще получите мотивирани задълбочени писмени отговори. Включително и за камерите ще 
взема отношение, тъй като знаете днес има и други ангажименти, които ще наложат 
временно отсъствието ми от залата. Това е 50-годишнината на Френската езикова гимназия, 



съвпадна със сесията посещението на украинския посланик, това за предварителна ваша 
информация. 

         Летният театър, нищо не е започнало като работа на Летния театър, освен ремонт на 
кафенетата. Но кой извършва ремонта, обърнете се за информация към собствените си 
структури, които създадохте, това е комисията по отдаване на обектите на територията на 
Морската  градина. Незная кой ги е наел и кой по този начин след като ги е наел извършва 
ремонта. Но можете да се информирате в така да се каже собствен колегиален кръг. Също 
така в базата, спортната, на военноморското училище не е започнал ремонт. Да се надяваме, 
че днес бюджета ще бъде приет и това ще отприщи един сериозен по обема си, по мащабите 
си строителен процес на територията на град Варна. Поръчките, използвам случая най-
внимателно да информирам г-жа Георгиева, че такава е практиката, че когато се извършва 
една поръчка за определена стойност тя обхваща бих казал неопределен период от време, 
който предварително не може да бъде определен, а дължината на този период се определя от 
темпа на извършване на строителните дейности и разбира се от обема на средствата, които 
общинските съветници гласуват. Така че той може да бъде година, може да бъде две, може да 
бъде три. Дай боже да бъде по-кратък и това означава, че средствата, които са били на 
разположение на общината, гласувани от общинските съветници са били повече. Такава е 
практиката, в нея няма абсолютно нищо незаконосъобразно. Ако г-жа Цвета Георгиева желае 
лично да участва при провеждането на такива процедури през председателския съвет ще и 
бъде гарантирано място, възможност за участие в комисиите, в които тя да изразява личното 
си виждане, да го отстоява. Камерите. Въпросът има две страни. На втората част на въпроса 
ще се спра след малко. Тя има фактическа и юридическа страна. Безспорно основателно при 
първоначално изнесената информация се възбуди обществения интерес. Напълно 
основателно. В рамките на малкото дни, които минаха от повдигането на  този въпрос се чуха 
различни мнения. Ще имам възможността да прочета становището на прокуратурата, което е 
следното. Актовете на прокуратурата имат две части диспозитив и съобразителна част. 
Започвам от диспозитива. Постанови отказвам да образувам наказателно производство по 
преписка № 966/2008 г. по описа на Окръжна прокуратура-Варна. Мотиви: Констатирано е, 
че действително са монтирани само кожуси за камери, в тези кожуси липсват всякакви 
оптични и електронни устройства. Видимо захранващите кабели са прикачени към кутията, 
но не са свързани в двата си края. В заключение дадено становище, че монтираните кожуси 
са имитация на камери и не могат да бъдат използвани за наблюдение или за запис на 
посочените помещения. Монтирането в никакъв случай не може да бъде квалифицирано като 
съоръжение за видеонаблюдение и видеозапис. Видимо е, че липсват основни компоненти за 
да функционират като такива. Ето защо намирам, че липсват всякакви данни за нарушение на 
нормативната база, уреждаща принципно монтиране, експлоатация, съхраняване на 
съоръжения за видеонаблюдение и получената информация. Не може да се приеме, че са 
налице и нарушаване на задължения и превишаване на права от длъжностните лица, взели 
решение и извършили монтирането на имитационните кожуси. Приложена е фактура на 
стойност 500 лева за камери, всичко което е монтирано струва 500 лева и във фактурата е 
записано имитационни камери. Поради което общественото мнение може да бъде спокойно 
по мотивите, които възбудиха интереса. Може би г-жа Георгиева, знам че е заявила в 
разговор, че има нещо против г-н Пасев, това е неин проблем. Но и вие трябва да си уточните 
отношението към г-н Пасев, който подчертавам не е член на охранителна фирма още по-
малко е четириног. Благодаря за вниманието.

 

по точка втора от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на оспорвания от Кмета на община Варна вх. №№ ОС-8-
9302/22/19.02.2008 г. и ОС-8-9302/23/19.02.2008 г. на решения на ОбС-Варна №№ 285-
9/4/06.02.2008 г., 267-4/4/06.02.2008 г. и 296-13/4/06.02.2008 г.



Докл.: Б.Гуцанов – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 42
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
317-2. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна изменя върнатото за ново 
обсъждане решение № 296-13/4/06.02.2008 г., като след изменението решението придобива 
следния вид:

         “На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна решава: всяко 
проектно предложение по оперативна програма “Регионално развитие”, предвиждащо 
действие, касаещо разпореждане с общинска собственост да се утвърждава от Общински 
съвет-Варна.”

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

318-2. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА и във връзка с върнатите за ново обсъждане 
решения № 285-9/4/06.02.2008 г. и № 267-4/4/06.02.2008 г., Общински съвет-Варна предлага 
на Кмета на Община Варна на следващото заседание на ОбС-Варна да внесе предложение за 
таксата по чл.9 от “Наредбата за принудително преместване на ППС с техническо средство 
“паяк” на територията на Община Варна”, като конкретния размер на таксата да бъде 
утвърден от Общинския съвет.

         /за-40; против-0; въздържали се-2/

 

по точка трета от дневния ред

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

- преминаване към финансиране  от местни  приходи на Общински детски комплекс – Варна 
и Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник” 

- преминаване от държавно финансиране към финансиране по единни разходни стандарти 
чрез общинския бюджет на: Помощно  училище “Братя Миладинови”, Оздравително 
училище ”Д-р Н.Димитров” и Логопедичен център.

- допълване и изменение на Статут на награда “Варна” в системата на  народната          
просвета 

 -  отпускане на сума от 6 000 лв. на Съюза на учените – Варна  за ежегодно провеждане 
“Месец на науката – Варна 2008 г.    

 -  промяна на статута на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия 
“Васил Левски” – гр. Варна  и Професионална гимназия по горско стопанство и 
дървообработване “Николай Хайтов” – гр. Варна от държавно училище в общинско училище.

Докл.: проф.Н.Джагаров-председател ПК “НО”                                              

Общ брой присъстващи общински съветници – 37
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
319-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал.1, т. 3 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА, § 70, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и §71, ал. 1 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2008 г., чл. 12, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
народната просвета, в изпълнение на  Националната програма за развитие  на училищното 
образование /2006-2015 г./ и предвид оптимизацията на училищната мрежа, Общински съвет 



Варна реши:

1.       Извънучилищните звена Общински детски комплекс – Варна и Народна 
астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник” да преминат към 
финансиране  от местни  приходи, дейност “Други дейности по образование”, считано от 
01.01.2008 г.;

2.       Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия по чл.12 от 
Правилника за прилагане на Закона за народната просвета за изпълнение на решението на 
Общински съвет Варна. 

         /за-34; против-0; въздържали се-1/

320-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал.1, т. 3 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА, § 70, ал.1, ал. 2 и ал.3 и §71, ал. 1 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2008 г., чл. 12, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
народната просвета, 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 преминат от държавно финансиране към финансиране по единни разходни 
стандарти чрез общинския бюджет, както следва:

• Помощно  училище “Братя Миладинови”; 
• Оздравително училище ”Д-р Н.Димитров”; 
• Логопедичен център 

като бъде запазен единния стандарт за съответните делегирани дейности и  бъде предоставен 
остатъка по стандарт на съответните училища и Логопедичен център;

2.       Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия по чл.12 от 
Правилника за прилагане на Закона за народната просвета за изпълнение на решението на 
Общински съвет Варна. 

            /за-36; против-0; въздържали се-0/

321-3. На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, 
Общински съвет Варна изменя и допълва Статут на награда “Варна” в системата на  
народната просвета, съгласно Приложение 1.

            /за-35; против-0; въздържали се-0/ 

322-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и 
Общинската програма за мерките за насърчаваме на творческите заложби и потребности на 
деца с изявени дарби 2007 г. и във връзка с молба с вх. № РД-8-9200(36)25.01.2008 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната сума от 6 000 лв. на Съюза на 
учените – Варна, представляван от председателя проф. д-р Стефан Тодоров за финансово 
подпомагане на ежегодно провеждане “Месец на науката – Варна” за 2008 г. 

         Резултати от поименно явно гласуване
         /за-37; против-0; въздържали се-0; отсъстват-14/ 

323-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал.1 т. 3 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА, §70, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2008 г., чл. 10, ал. 5, изречение 2 от Закона за народната просвета,  чл.12, ал.2 от 
Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, в изпълнение на Националната 
програма за развитие на училищното образование /2006-2015 г./ Общински съвет Варна 
реши:

1. Предлага на Министъра на образованието и науката на Република България да издаде 



заповед за промяна на статута на Професионална гимназия по строителство, 
архитектура и геодезия “Васил Левски” – гр. Варна  и Професионална гимназия по 
горско стопанство и дървообработване “Николай Хайтов” – гр. Варна от държавни 
училища в общински училища. 

2. Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме всички необходими действия, 
свързани с изпълнение на решението на Общински съвет – Варна и преминаване на 
двете училища на финансиране от Община Варна. 

3. Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме всички необходими действия, 
свързани с осъществяването на процедурата по деактуване на училищните имоти от 
публична държавна собственост в публична общинска собственост.   

         /за-34; против-0; въздържали се-0/ 

 

по точка четвърта от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по приватизация и 
следприватизационен контрол.

Докл.: Н.Михайлов-зам.председател ОбС

Т.Трендафилова-председател Комисия по приватизация и следприватизационен контрол 

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

Р Е Ш Е Н И Я :
324-4. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.17, ал.3 от “Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация”, чл.14 от “Правилник за дейността на Комисията за 
приватизация и следприватизационен контрол при Община Варна”, Общински съвет – Варна 
избира за Председател на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол при 
Община Варна Теодора Трендафилова – директор на дирекция “Общинска собственост”.

         /за-35; против-0; въздържали се-0/

325-4. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.17, ал.3 от “Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация”, чл.14 от “Правилник за дейността на Комисията за 
приватизация и следприватизационен контрол при Община Варна”, Общински съвет – Варна 
избира за Заместник-председател на Комисията по приватизация и следприватизационен 
контрол при Община Варна Пламен Начков – общински съветник.

         /за-34; против-0; въздържали се-0/

326-4. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.17, ал.3 от “Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация”, чл.14 от “Правилник за дейността на Комисията за 
приватизация и следприватизационен контрол при Община Варна”, Общински съвет – Варна 
избира за секретар на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол при 
Община Варна Петко Бойновски – главен експерт “Общинска приватизация” в дирекция  
“Общинска собственост”.

         /за-34; против-0; въздържали се-0/

327-4. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема 
“Отчет за изпълнението на Годишния план за приватизация за периода 01.01.2007г. – 
31.12.2007г.”, съгласно приложение.



         Резултати от поименно явно гласуване
         /за-38; против-0; въздържали се-1; отсъстват-12/

328-4. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – 
Варна приема “Годишен план за приватизация за 2008 г.”, съгласно приложение.

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

329-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, 
ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на свое решение 
№5196-7/56/02,03.08.2008г. и протокол от 27.09.2008г., касаещ проведен публичен търг с явно 
наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
ж.к.“Чайка” бл.34, описан по АОС №59/07.02.1997г. и представляващ снек – бар, намиращ се 
в лявата част на подблоковото пространство на осеметажен жилищен блок, със застроена 
площ на обекта 138,15кв.м., заедно с 3,03% идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – 
Варна реши:

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника “ХОТЕЛСКО 
МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, БУЛСТАТ: 103259183, с управител и представляващ 
Григор Георгиев Фиданов.

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на Общинския съвет да подпише в 
срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, утвърдения договор за 
приватизация, част от тръжната документация, на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр.Варна, ж.к.“Чайка” бл.34 по АОС №59/07.02.1997г. и представляващ снек – бар, намиращ 
се в лявата част на подблоковото пространство на осеметажен жилищен блок, със застроена 
площ на обекта 138,15кв.м., заедно с 3,03% идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж с “ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, БУЛСТАТ: 
103259183, с управител и представляващ Григор Георгиев Фиданов, при заплащане на цена в 
размер на 360 000лв. /триста и шестдесет хиляди лева/, платима преди сключване на 
договора, без използване на други законни платежни средства и след представяне на 
декларация за произход на средствата.

         Резултати от поименно явно гласуване
         /за-39; против-0; въздържали се-1; отсъстват-11/

330-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, 
ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка в изпълнение на свое решение  
№5059-4/55/13.06.2007г. и протокол от 01.08.2007г., касаещ проведен публичен търг с явно 
наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, кв.Галата, 
ул.“Капитан І-ви ранг Георги Купов” №37, описан по АОС №681/25.06.1998г. и 
представляващ ресторант на първи етаж от двуетажна сграда със застроена площ 194,60кв.м., 
три броя изби и стълбище с обща площ 51,35кв.м. и 42,38% идеални части от общите части 
на сградата и от правото на строеж върху общинска земя, представляваща УПИ ІІІ, кв.5 по 
плана на квартал “Галата” с площ 3 265кв.м., в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника “ОГЕ” ЕООД, 
БУЛСТАТ: 148113635, с управител и представляващ Огнян Любомиров Йончев.

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на Общински съвет да подпише в 
срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, утвърдения договор за 
приватизация, част от тръжната документация, на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр.Варна, кв.Галата, ул.“Капитан І-ви ранг Георги Купов” №37 по АОС №681/25.06.1998г. и 
представляващ ресторант на първи етаж от двуетажна сграда със застроена площ 194,60кв.м., 
три броя изби и стълбище с обща площ 51,35кв.м. и 42,38% идеални части от общите части 



на сградата и от правото на строеж върху общинска земя, представляваща УПИ ІІІ, кв.5 по 
плана на квартал “Галата” с площ 3 265кв.м. с “ОГЕ” ЕООД, БУЛСТАТ: 148113635, с 
управител и представляващ Огнян Любомиров Йончев, при заплащане на цена в размер на 
100 000лв. /сто хиляди лева/, платима преди сключване на договора, без използване на други 
законни платежни средства и след представяне на декларация за произход на средствата.

         Резултати от поименно явно гласуване
         /за-30; против-0; въздържали се-3; отсъстват-18/

331-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, 
ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на свое решение 
№5199-7/56/02,03.08.2008г. и изготвен протокол от 27.09.2008г., касаещ проведен публичен 
търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
ул.“Свети Климент” №18 по АОС №1948/12.12.2000г. и представляващ магазин със застроена 
площ 98,00кв.м., разположен в партера на четириетажен жилищен блок, състоящ се от зала, 
два склада и сервизно помещение, изба със светла площ 13,38кв.м. и 17,20% идеални части 
от общите части на сградата и от правото на строеж, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, 
т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:

331-4-1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника “МАТЕКС” 
ЕООД, БУЛСТАТ: 103929192, с управител и представляващ Цветан Христов Атанасов.

331-4-2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на Общинския съвет да 
подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, утвърдения договор 
за приватизация, част от тръжната документация, на общински нежилищен имот, находящ се 
в гр.Варна, ул.“Свети Климент” №18 по АОС №1948/12.12.2000г. и представляващ магазин 
със застроена площ 98,00кв.м., разположен в партера на четириетажен жилищен блок, 
състоящ се от зала, два склада и сервизно помещение, изба със светла площ 13,38кв.м. и 
17,20% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж с “МАТЕКС” 
ЕООД, БУЛСТАТ: 103929192, с управител и представляващ Цветан Христов Атанасов, при 
заплащане на цена в размер на 165 000лв. /сто шестдесет и пет хиляди лева/, платима преди 
сключване на договора, без използване на други законни платежни средства и след 
представяне на декларация за произход на средствата.

         Резултати от поименно явно гласуване
         /за-30; против-0; въздържали се-3; отсъстват-18/

 

по точка пета от дневния ред 

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

- приемане на окончателен годишен план и отчет на приходите и разходите по Бюджета на 
Община Варна за 2007 г.  

- приемане на Бюджета на Община Варна за 2008 г. по приходи и разходи съгласно Единна 
бюджетна класификация и приложенията към него- опрощаване на държавни вземания

 - освобождаване от такса битови отпадъци

 - даване на съгласие за хранене на служителите в стола на Социален учебно- професионален 
център „д-р Анастасия Железкова”.

 -  даване на съгласие за предоставяне на пет броя безплатни карти за цялата градска мрежа за 
нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск, ул. „Раковски” № 62.

- даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на осем броя карти за цялата градска 
мрежа за нуждите на децата, настанени в „Защитени жилища” за лица, напускащи 



специализираните институции 

- отмяна на решение № 5253-2/57/19.09.2007 г. на Общински съвет-Варна 

- увеличаване на дневния оклад за деца, посещаващи дневни и седмични   детски ясли 

- увеличаване на дневния оклад за деца, посещаващи дневни и седмични групи на 
целодневни детски градини 

- увеличаване на режийните разноски за храна на ученици от Спортно училище “Георги 
Бенковски” –  Варна 

- изменение и допълнение в Приложение № 2 към Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна.

- изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Варна Приложение № 2 към същата.

- промени в „Методиката за определяне на базисни наемни цени за квадратен метър рекламна 
площ при разполагане на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ върху места общинска 
собственост на територията на Община Варна”, приета с решение на Общински съвет-Варна 
№ 475-5-2/12/05.05.2004г. и във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 

  - съфинансиране на проект реконструкция и изграждане на улично осветление в Община 
Варна

Докл.: Я.Станев-Председател ПК «ФБ» 

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

Р Е Ш Е Н И Я :
332-5. На основание чл.21, ал.1, т.6  и чл.52 от ЗМСМА,  чл. 29 и чл. 30 от ЗОБ и чл. 53, ал. 3 
от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-8-9302/14/13.02.2008г., Общински съвет Варна приема 
окончателен годишен  план и отчет на приходите по бюджета за  2007 г., както следва.

         1.1. ПЛАН НА  ПРИХОДИТЕ :                          210 315 444 лв. 
/разпределен по параграфи съгласно Приложение № 1/

         1.2. ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ:                                     200 483 857 лв.
/разпределен по параграфи съгласно Приложение № 1/

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-33; против-12; въздържали се-0; отсъстват-6/

333-5. На основание чл.21, ал.1, т.6  и чл.52 от ЗМСМА,  чл. 29 и чл. 30 от ЗОБ и чл. 53, ал. 3 
от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-8-9302/14/13.02.2008г., Общински съвет Варна приема план и 
отчет  на разходите по бюджета за 2007 г. както следва:

         2.1. ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ                              210 315 444 лв.
/разпределен по функции и дейности съгласно Приложение № 2/

         2.2. ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ                                     200 483 857 лв.
/разпределен по функции и дейности съгласно Приложение № 2/



         В това число:

* отчет на инвестиционната програма                   62 000 699 лв.

* отчет на план-сметка Чистота                             18 454 183 лв.

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-32; против-12; въздържали се-0; отсъстват-7/

334-5. Общински съвет-Варна решава решения №№ 335-4, 336-4 и 337-4 да се гласуват 
анблок.

         /за-33; против-1; въздържали се-7/

335-5. На основание чл.21, ал.1, т.6  и чл.52 от ЗМСМА,  чл. 29 и чл. 30 от ЗОБ и чл. 53, ал. 3 
от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-8-9302/14/13.02.2008г., Общински съвет Варна  приема отчет 
за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2007 г., съгласно приложение  3.

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-32; против-3; въздържали се-8; отсъстват-8/

336-5. На основание чл.21, ал.1, т.6  и чл.52 от ЗМСМА,  чл. 29 и чл. 30 от ЗОБ, чл. 9 от 
Закона за общинския дълг и чл. 53, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-
9302/14/13.02.2008г., Общински съвет Варна  приема отчет за състоянието на общинския 
дълг за 2007 г., съгласно приложение  4.      

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-32; против-3; въздържали се-8; отсъстват-8/

337-5. На основание чл.21, ал.1, т.6  и чл.52 от ЗМСМА,  чл. 29 и чл. 30 от ЗОБ и чл. 53, ал. 3 
от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-8-9302/14/13.02.2008г., Общински съвет Варна приема отчет 
на общинските предприятия, съгласно приложение 5.

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-32; против-3; въздържали се-8; отсъстват-8/

338-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и ал. 8 и чл. 12 от 
Закона за общинските бюджети, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2008 г. /ДВ. брой 113/2007г. /, ПМС  № 15/01.02.2008 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г. /ДВ. брой 16/2008г./  и  
Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна,  Общински съвет Варна:

І. Приема годишен план на бюджета за  2008 г.  по приходната и разходна част, по функции 
и дейности, както следва:
                                                                                                                       (в лв.)
1.  ПРИХОДИ  (Пр. 1)                                                                         225 300 000
* Приходи за делегирани от държавата дейности                           64 073 432 

- обща субс. за държавни дейности от Централния бюджет              62 662 859

-  целева капиталова субсидия                                                               1 210 200



- остатък от предходен период                                                                 200 373

*Приходи за местни дейности и дофинансиране  на държавни дейности     141 660 354
-Данъчни приходи                                                                                   65 600 000

- Неданъчни приходи                                                                              71 871 354

- получени трансфери (субсидии)от Централния бюджет                      4 189 000 

В т.ч.:

- обща изравнителна субсидия                                                                 2 049 000

- целева капиталова                                                                                  2 140 000

В т.ч.

За екологични обекти                                                                                2 000 000

За общински пътища                                                                                    140 000 

*друго финансиране (заем от банки)                                                  14 460 000
* погашения на общински ценни книжа                                                3 765 000
* задължение по фин.лизинг                                                                     760 000
* Преходен остатък от 2007 г.                                                                 9 631 214
В т.число:

- прех.остатък по с/ки в лева                                                                      9 124 477

- от валутни с/ки в лева                                                                                  376 233 

- наличност в каса                                                                                           130 504 

2. РАЗХОДИ по видове  (Пр. 2)                         225 300 000
• За държавни дейности, в т.ч.:                    64 073 432 

- обща субсидия:                                                      62 662 859 

- целева капиталова субсидия                                  1 210 200         

- остатък предходен период                                        200 373 

• За дофинансиране на държавни дейности 

от местни приходи                                                  8 757  607 

За местни дейности в т.ч.:                                152 468 961 

- целева капиталова субсидия                               2 140 000 

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-34; против-11; въздържали се-0; отсъстват-6/

339-5. Общински съвет-Варна решава решения № 340-5 и № 341-5 да се гласуват анблок.

         /за-31; против-9; въздържали се-0/

340-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и ал. 8 и чл. 12 от 
Закона за общинските бюджети, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2008 г. /ДВ. брой 113/2007г. /, ПМС  № 15/01.02.2008 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г. /ДВ. брой 16/2008г./  и  
Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна,  Общински съвет Варна:



                                                                                       в лева

Приема разходите по функции  (Пр. 3):           225 300 000
В т.ч. :

- Функция Общи държавни служби                      18 465 000

- Функция Отбрана и сигурност                           3 991 000 

- Функция Образование                                       62 781 000 

- Функция Здравеопазване                                   17 468 200 

- Функция Социално осигуряване и подпом.       9 394 800 

- Функция БКС                                                    50 220 000 

- Функция Почивно дело и култура                     15 564 000 

- Функция Икономически дейности                    46 164 000

- Функция Други некласифицирани                      1 252 000 

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-31; против-9; въздържали се-0; отсъстват-11/

341-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и ал. 8 и чл. 12 от 
Закона за общинските бюджети, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2008 г. /ДВ. брой 113/2007г. /, ПМС  № 15/01.02.2008 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г. /ДВ. брой 16/2008г./  и  
Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна,  Общински съвет Варна:

Приема разходи по приложения:                       в лева
- дейност Общинска администрация: Община,

райони и кметства с населени места  (Пр. 5);       17 852 000  

- Др. дейности по  икономика  (Пр. 6);                  13 654 000

- Чистота  (Пр. 7)                                                    19 730 000 

- Озеленяване  (Пр. 8)                                              4 000 000                  

- Транспорт  (Пр. 9)                                                  6 200 000 

- Експлоатация и поддръжка на улично  

осветление  (Пр. 16)                                                 1 541 000  

- Проектиране, устройствено планиране  (Пр. 17)    1 500 000  

-  Дейност “Пътища” (Пр. 18)                                    20 210 000  

-Дейност “Др. дейности по култура”(Пр.13)               2 670 000

-Дейност 621 „Опазване на околната среда (Пр. 20)    500 000

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-31; против-9; въздържали се-0; отсъстват-11/

342-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и ал. 8 и чл. 12 от 
Закона за общинските бюджети, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2008 г. /ДВ. брой 113/2007г. /, ПМС  № 15/01.02.2008 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г. /ДВ. брой 16/2008г./  и  



Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна,  Общински съвет Варна:

                                                                                         в лева 
 Приема Инвестиционна програма:  (Пр. 4)           67 176 000 
-   от целева капиталова субсидия                              3 350 200     

-   от местни приходи                                                  63 825 800       

Резултати от поименно явно гласуване
/за-29; против-9; въздържали се-0; отсъстват-13/

343-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и ал. 8 и чл. 12 от 
Закона за общинските бюджети, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2008 г. /ДВ. брой 113/2007г. /, ПМС  № 15/01.02.2008 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г. /ДВ. брой 16/2008г./  и  
Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна,  Общински съвет Варна:

              Приема численост на персонала, средна брутна работна заплата и фонд работна 
заплата по функции и дейности  (Пр. 10)
Резултати от поименно явно гласуване
/за-34; против-8; въздържали се-0; отсъстват-9/

344-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и ал. 8 и чл. 12 от 
Закона за общинските бюджети, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2008 г. /ДВ, брой 113/2007г. /, ПМС  № 15/01.02.2008 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г. /ДВ, брой 16/2008г./  и  
Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна,  Общински съвет Варна:

Утвърждава списък на длъжностите с право на транспортни разходи съгл. чл. 30, 
ал.1т.1 от ПМС 15 от 01.02. 2008 г. (Пр. 12) 
Резултати от поименно явно гласуване
/за-27; против-0; въздържали се-8; отсъстват-16/

345-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и ал. 8 и чл. 12 от 
Закона за общинските бюджети, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2008 г. /ДВ, брой 113/2007г. /, ПМС  № 15/01.02.2008 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г. /ДВ, брой 16/2008г./  и  
Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна,  Общински съвет Варна:

Утвърждава дневен оклад и  режийните разноски  в детските градини,  ясли и млечни 
кухни, както следва:
І. Дневен оклад с ДДС                                              
1.Детски ясли 

дневни групи 2,24 лв.
седмични групи 3,00 лв.
2. Детски градини

дневни групи 2,24 лв.



седмични  групи 3,00 лв.
ІІ. Режийни разноски                                      
1. Детски ясли 

 дневни групи (две закуски) в т.ч.: 1,70 лв.
закуска 0,50 лв.

обяд 0,70 лв.

седмични групи (две закуски)в т.ч.: 2,30 лв.         
закуска 0,50 лв.

обяд 0,70 лв.

вечеря 0,60 лв.

2. Млечни детски кухни 1,20 лв.
3. Детски градини

дневни групи 1,70 лв.
седмични групи 2,30 лв
         Резултати от поименно явно гласуване
/за-40; против-0; въздържали се-0; отсъстват-11/

346-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и ал. 8 и чл. 12 от 
Закона за общинските бюджети, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2008 г. /ДВ. брой 113/2007г. /, ПМС  № 15/01.02.2008 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г. /ДВ. брой 16/2008г./  и  
Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна,  Общински съвет Варна:

Приема лимит на целеви разходи по Бюджет 2008 г.:
• Социално-битови разходи в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения за 

всички служители по функции и дейности;

• Представителни разходи  (Пр. 11); 
• Средства за изплащане на стипендии от местни приходи на сираци  и полусираци до и 

над 18-годишна възр.(без лични доходи) в СУПЗ в размер на 100 % от базовия 
минимален доход            17 500 лв. 

• Допълнително средства за джобни разходи над определения размер съгласно ПМС № 
207/03.10.1994 г. в Дом за деца, както следва:

 - за деца от 7 до 14 години(вкл.)          - 15,00 лв.

 - за учащи от  15 до 18-20 г.(вкл.)        - 15,00 лв.             

                                                                                                                        в лева
•  Разходи за Социална програма  (Пр. 19);                                              3 007 000 
• Субсидии за дейност “Младежки дейности”, ”Спорт” и “Превенции”   2 275 000

• Разходи за Програми “Функции образование” 

- програма от МОН “Извънучилищни дейности”               111 564

- програма от МОН “Безопасно училище”                          158 400 



• Разходи за помощи за лечение на граждани и социално слаби по решение на 
ОбС;    200 000

• Разходи за погребения на соц. слаби и бездомни;                                   42 000 
• Субсидии за опери и оперно-филх. дружества                                       240 000 

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-39; против-0; въздържали се-0; отсъстват-12/

347-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА и чл.42, ал.2 от ЗОБ, Общински съвет-
Варна приема извънбюджетната план – сметка по фонд” Приватизация” за 2008 г., (Пр. 14)
Резултати от поименно явно гласуване
/за-35; против-0; въздържали се-2; отсъстват-14/

348-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 и  чл. 12 от 
Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2008 г. и на Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на 
Община Варна,  Общински съвет Варна одобрява финансирането на преходни обекти с 
държавна субсидия от 2007 г. в размер на                                                                            
11 597 423 лв.
В това число:

- за държавни дейности                                  358 853 
В т.число

- дейност 322 “Образование” – субсидия  за проекти              111 564

- дейност 389 “Образование” – субсидия транспорт                     6 413

- дейност 322 “Образование” – субсидия видеокамери            158 480             

- дейност 559 “Соц.дейности” – субсидия транспорт                 78 926 

- дейност 117 “Общ.администр.”-субсидия за избори                  3 470 

- за местни дейности:                                   11 238 570 
В т.число:

- дейност 469 “Здравеопазване” 

– субсидия за основен ремонт МБАЛ„СветаАнна”                      300 000 

- дейност 629 “БКС”:

- субсидия за  видеокамери                                                       3 000 000 

- субсидия за екологични обекти                                              1 502 728 

- субсидия за подмяна ВиК проводи                                              833 128              

- д-ст 832 “Пътища”–субсидия  и трансфер от МФ                  5 602 714 

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-40; против-0; въздържали се-0; отсъстват-11/

349-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 и чл. 12   от 
Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет 
на Република България  за 2008 г. и Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на 



Община Варна,  Общински съвет - Варна приема  финансиране на преходни инвестиционни 
обекти от банков заем в размер на  4 736 445 лв.  с ДДС, (  Приложение Nо 15 ) 

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-28; против-1; въздържали се-6; отсъстват-16/

350-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 и чл. 12   от 
Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет 
на Република България  за 2008 г.  и Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на 
Община Варна,  Общински съвет - Варна приема разпределение на преходния остатък по 
дейности и функции:

                                                                                               в лева
* за държавни дейности                                                     200 373 

          В т.число: 

- дейност 322 “Образование” – субсидия за проекти          93 902 

- дейност 324 “Образование”- субсидия за проекти              2 680 

- дейност 326 “Образование”-ПГИ”Богоров”                          4 635 

- дейност 389 “Образование” – ОДК-проекти                      10 347 

- дейност 389 “Образование” – субсидия  транспорт           6 413 

- дейност 559 “Соц.дейности” – субсидия  транспорт        78 926 

- дейност 117 “Общ.администр.”- субсидия за избори         3 470 

    * за местни дейности:                                                    9 631 214 

           В т.число:

-  дейност 629 “БКС”:

-  субсидия за  видеокамери                                                  3 000 000 

-  субсидия за отвеждащ 

   колектор за битови води – “Буна 109”                               1 500 710 

- дейност 832 “Пътища” – субсидия  съгл.писмо                   5 000 000 

- наличност в каса                                                                   130 504                                                 

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-27; против-0; въздържали се-8; отсъстват-15/

351-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 44, ал. 1, т. 7 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 
и ал. 7 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за 
държавния бюджет на Република България  за 2008 г.  и Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на Община Варна,  Общински съвет - Варна  възлага на Кмета на 
Община Варна:
  *     Да определи конкретните права и задължения на второстепенните и третостепенните 
разпоредители с бюджетни кредити;

  *     Да ползва краткосрочен или дългосрочен заем при необходимост за мостово 
финансиране реализацията на общинските проекти като параметрите се уточнят и приемат с 
допълнително с решение на Общински съвет.  



  *     Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от 
дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите;

  * Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите средства по писма на 
Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията между Община Варна и 
Централния бюджет;

  *     Да кандидатства за финансиране от банки, Централен бюджет, Еврофондове  и други 
източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

  *     Да организира изпълнението на бюджета съобразно приетата от Общински съвет–Варна 
Наредба за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна. 

Резултати от поименно явно гласуване
/за-36; против-0; въздържали се-0; отсъстват-15/

352-5. На основание чл. 79 АПК, чл.21, ал.2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 6, 
ал.2 и чл.9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-
9302/9/12.03.2008г., Общински съвет – Варна отменя подточки “а” и “б” от раздел VІІІ, т.6 от 
Приложение 2 към  НОАМТЦУТОВ, придобива следния вид:

8.6 Съгласуване и одобряване 
на инвестиционен проект – 
заснемане за узаконяване и 
издаване на акт за 
узаконяване - § 184 от ПЗР 
на ЗУТ 

съответно 
14 дни 
или 30 
дни 

300% от 
цените за 
одобряване 
на 
инв.проект( 
не по-малко 
от 100лв.) 

  

  

А. За преустройство и 
реконструкции на 
съществуващи сгради 
( вкл.промяна на 
предназначението.) 

  50% от т.8.6  

/за-26; против-0; въздържали се-7/ 

353-5. На основание чл. 79 АПК, чл.21, ал.2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 6, 
ал.2 и чл.9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-
9302/9/12.03.2008г., Общински съвет-Варна изменя текста на т.8.10. от Приложение 2 към  
НОАМТЦУТОВ “20% от цените за одобряване на инв.проект(не по-малко от 50 лв.-150% и 
не повече от 500)”, като след изменението същия придобива следния вид: “20% от цените за 
одобряване на инвестиционен проект(не по-малко от 50 лв. и не повече от 500 лв.)”. 

/за-29; против-0; въздържали се-5/ 

354-5. На основание чл. 79 АПК, чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 6, 
ал.2 и чл.9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-
9300/9/22.02.2008г., Общински съвет Варна приема изменения и допълнения в Наредбата за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Варна, в частта на чл.87, ал.1 като създава нова т.12  със следния текст “услуги, извършвани 
от дирекция “Осигуряване и опазване на обществения ред”. 

         Изменя текста на досегашната т.12, която става т.13 и придобива следния вид:

“13. други услуги, невключени в т.1 - 12, в т.ч.:      



-цени в Зоокът - Варна; 
-цени на почивните бази към община Варна; 
-цени на услуги в Младежки дом; 
- цена на право на разполагане на будки, павилиони и др. обекти върху терени общинска 
собственост по чл. 56 и § 17 от ЗУТ; 
- цена на сметоизвозване; 

- цена за заплащане на всеки час разрешена работа след 24:00 часа;
-цени на услуги в ОП "Инвестиционна политика;
- издаване на разрешение за продажба на сезонни стоки върху открити терени, общинска 
собственост (тротоари, улични платна, паркинги и др. терени), за които не се прилага 
Наредбата за разполагане на временни обекти за търговия.”

/за-29; против-0; въздържали се-3/ 

355-5. На основание чл.79 АПК, чл. 21, ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.9 от 
ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9300/9/22.02.2008г., 
Общински съвет-Варна приема следните изменения и допълнения в Приложение 2 към 
НОАМТЦУТОВ: 

1.създава нов раздел ХІІ, както следва :

XІІ. Дирекция “ОООР" 

12.1 Издаване на 
Разрешение за удължено 
работно време 

до 30 дни  50 лв.

2. Досегашният раздел ХІІ в Приложение 2 към НОАМТЦУТОВ става раздел ХІІІ и към 
същия се включва нова услуга :
“13.11. Цена за заплащане на всеки час разрешена работа след 24:00 часа“ :
         - за заведения за хранене и развлечения  - 100 лв./час/ еднократно за срока на 
разрешението;
         - за търговски обекти  - 25 лв./час/ еднократно за срока на разрешението. 
/за-28; против-0; въздържали се-5/ 

356-5.  На основание чл. 79 АПК чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 6, 
ал.2 и чл.9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-
9302/9/12.03.2008г.,   Общински съвет – Варна създава в раздел VІІІ нова точка 25 в 
Приложение 2 към НОАМТЦУТОВ, както следва: 

8.25 Съгласуване на доброволна 
делба по чл. 200 от ЗУТ 7 дни 5 лв. 5 дни 10 лв. 3 дни 15 лв.

/за-29; против-1; въздържали се-3/ 

357-5. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9300/8/22.02.2008г. Общински съвет – Варна изменя 
чл.1 от “Методика за определяне на базисни наемни цени за квадратен метър рекламна площ 
при разполагане на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ върху места общинска 
собственост на територията на община Варна”, приета с решение на Общински съвет - Варна 
№ 475-5-2(12)05.05.2004г., като текстът придобива следният вид : 

чл.1 “Базисната месечна цена на кв.м. рекламна площ за рекламно-информационни елементи 
/РИЕ/ се определя както следва : 



площ І зона ІІ зона ІІІ зона

кв.м. едностр. двустр. едностр. двустр. едностр. двустр.

до   1,5 кв.м. 15 лв. 30 лв. 12 лв. 24 лв. 10 лв. 20 лв.

над 1,5 кв.м.
20 лв. 40 лв. 15 лв. 30 лв. 12 лв. 24 лв.

до   12 кв.м.

над 12 кв.м. 
17 лв. 34 лв. 10 лв. 20 лв. 7 лв. 14 лв.

до   18 кв.м.

над 18 кв.м. 12 лв. 24 лв. 8 лв. 16 лв. 6 лв. 12 лв.

/за-29; против-0; въздържали се-7/ 

358-5. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-8-9300/12/06.03.2008г. Общински съвет – Варна дава съгласие за 
съфинансиране на проект Реконструкция и изграждане на улично осветление със средства в 
размер до 4 000 000 лв., съгласно изискванията на Оперативна програма „Регионално 
развитие”.

 Резултати от поименно явно гласуване
/за-34; против-0; въздържали се-0; отсъстват-17/ 

359-5. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 47, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна и по предложение на Николай 
Владимиров - директор на Спортно училище „Георги Бенковски” – Варна с вх. № ОС-8-
6700/6/20.02.2008г., Общински съвет Варна увеличава режийните разноски за храна на 
ученици от Спортно училище “Георги Бенковски” –  Варна, като  сумата от 1,85 лв. става на 
2,25 лв, считано от 01.03.2008г.,  както следва:

  Било Става

закуска 0,15 лв. 0,25 лв.

обяд 1,10 лв. 1,30 лв.

вечеря 0,60 лв. 0,70

 Резултати от поименно явно гласуване
/за-34; против-0; въздържали се-0; отсъстват-17/

360-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА  и чл. 40 от Правилника за дейността на 
социалните учебно-професионално заведения /ДВ бр.1/03.01.92/ по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ФБ-7-6700/7/08.02.2008г., Общински съвет-Варна дава съгласие за 
хранене на служителите в стола на Социален учебно професионален център „д-р Анастасия 



Железкова”, като стойността на консумираната от служителите храна бъде завишена с 32% за 
покриване на допълнителните разходи по приготвяне на храната.

/за-28; против-0; въздържали се-0/ 

361-5. Общински съвет-Варна решава решения №№ 362-5 и 363-5 да бъдат гласувани анблок.

         /за-36; против-0; въздържали се-0/

362-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с решение № 3429-
10/40/04.04.2006  и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-
9302/19/19.02.2008г., Общински съвет-Варна дава съгласие за предоставяне на пет броя 
безплатни карти за цялата градска мрежа за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца 
и семейства в риск, ул. „Г. С. Раковски” № 62.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-36; против-0; въздържали се-0; отсъстват-15/ 

363-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА  и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-8-9302/20/19.02.2008г., Общински съвет-Варна дава съгласие за 
безвъзмездно предоставяне на осем броя карти за цялата градска мрежа за нуждите на децата, 
настанени в „Защитени жилища” за лица, напускащи специализираните институции, по 
приложен списък.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-36; против-0; въздържали се-0; отсъстват-15/ 

364-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с молба  вх. № 94-00-
3885/21.12.2007 г. и писмо вх. № ОС-7-9910/11/08.02.2007 г. от Администрацията на 
Президентството на Република България, Общински съвет – Варна  предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на ДИНКА БОРИСЛАВОВА 
БАШЕВА от гр. Варна,  ж.к.  “Чайка” бл. 17, вх. „Г”, ет. 8, ап. 93.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-36; против-0; въздържали се-0; отсъстват-15/

365-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 
от ТЗ, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 НРУПСЧОВКТД  и по предложение на Председателя на Общински 
съвет-Варна с вх. № ОС-8-9303/4/06.02.2008г., Общински съвет-Варна отменя свое решение 
№ 5253-2/57/19.09.2007г. Решението на Общински съвет-Варна не е приведено в изпълнение. 

Резултати от поименно явно гласуване
/за-38; против-0; въздържали се-0; отсъстват-13/

366-5. Общински съвет-Варна решава решения от № 367-5 до № 371-5 да се гласуват анблок.

/за-36; против-0; въздържали се-0/

367-5. 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-8-94.М/4/07.02.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава  Милен Кирилов Енев от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Александър Рачински” № 4.

/за-35; против-0; въздържали се-0/

368-5. 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-8-9302/18/19.02.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава  Христо Георгиев Цветков от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 



за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Г. С. Раковски” № 43.

/за-35; против-0; въздържали се-0/

369-5. 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-8-2600/12/31.01.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава  фирма „Стилекс-Е” ЕООД от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  бул. „Христо Смирненски” № 17.

/за-35; против-0; въздържали се-0/

370-5. 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-8-9100/11/07.01.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава  Еленка Паунова Димитрова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2008 г. за имоти, находящи се в гр. Варна,  ул. „д-р Пюскюлиев” № 96 и лозе в 
местност „Липов Кладенец”.

/за-35; против-0; въздържали се-0/

371-5. 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-8-9100/11/07.01.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава  Димитър Петров Димитров от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2008 г. за имоти, находящи се в гр. Варна,  ул. „д-р Пюскюлиев” № 96 и лозе в 
местност „Липов Кладенец”.

/за-35; против-0; въздържали се-0/ 

 

по точка шеста от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Собственост и стопанство” 
относно: 

- оспорване от Кмета на община Варна вх.№ ОС-8-9302/21/19.02.2008 г. на решение на ОбС-
Варна № 202-3/4/06.02.2008 г. и изменение на т. 1 от решение № 202-3/4/06.02.2008 год., в 
частта му относно приемането на предмета на дейност на "Паркинги  и гаражи – Варна” ЕАД 
– гр. Варна 

- откриване на производство за отчуждаване на поземлен имот №4 (част), кв.582, 14ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга”№ 23. 
- откриване на производство за отчуждаване на поземлен имот № 3 (част), кв.582, 14ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга”№ 25. 
- откриване на производство за отчуждаване на поземлен имот № 4(част), кв.581, 14ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес- ул.”Струга”№ 29. 
- откриване на производство за отчуждаване на поземлен имот № 3(част), кв.581, 14ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга”№ 31. 
- откриване на производство за отчуждаване на  поземлен имот № 2(част), кв.581, 14ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга” № 33. 
- откриване на производство за отчуждаване на поземлен имот № 31(част), кв.581, 14ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга”№ 37д. 
- откриване на производство за отчуждаване на поземлен имот № 4 (част), кв.565, 14ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга”№ 41 а. 



- откриване на производство за отчуждаване на поземлен имот № 2(част), кв.565, 14ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга”№ 43 а. 
- откриване на производство за отчуждаване на поземлен имот № 1(част), кв.581, 14ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Кукуш”№ 12. 
- откриване на производство за отчуждаване на  поземлен имот № 7, кв.565, 14ти подрайон на 
гр.Варна, с административен адрес- ул.”Константин Величков” № 65. 
- откриване на производство за отчуждаване на поземлен имот № 5 (част), кв.581, 14ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес- ул.”Васил Априлов”№ 27. 
- изменение на Решение № 194-3 по Протокол № 4 от 06.02.2008 г.

- даване на съгласие Община Варна да кандидатства за финансиране по Схема  за  
предоставяне  на  безвъзмездна   финансова   помощ BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за 
осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна 
инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” в рамките на ОП 
„Регионално развитие”.

- даване на съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на земя – общинска 
собственост, представляваща 23,00 кв.м. идеални части от съсобствен урегулиран поземлен 
имот УПИ VІІ-587 - целия с площ 726,00 кв.м., при граници на целия имот: 
улица,улица,улица,УПИVІІІ-585, в кв.16, по плана на с.о.Сотира – гр.Варна. 

- даване на съгласие да се прекрати съсобственост чрез продажба на земя – общинска 
собственост, представляваща 6,31 кв.м. ид.ч. от ПИ № 875, 28-ми п.р., кв. “Аспарухово”, гр. 
Варна, ул. “Кирил и Методий” № 165, целият с площ от 396,31 кв.м., при граници: ул. “Кирил 
и Методий”, тупик, ПИ 9571, ПИ 874.         

- даване на съгласие да се прекрати съсобственост чрез продажба на земя – общинска 
собственост, представляваща 11,54 кв.м. ид.ч. от ПИ № 888, 28-ми п.р., кв. “Аспарухово”, гр. 
Варна, ул. “Кирил и Методий” № 80, целият с площ от 201,54 кв.м., при граници: ул. 
“Кантона”, ПИ 887,ул. “Кирил и Методий”, ПИ 889. 

- даване на съгласие да се прекрати съсобственост чрез продажба на земя – общинска 
собственост, представляваща 56,00 кв.м. ид.ч. от УПИ XXXІІ-29026 – “за търговски 
комплекс”, целият с площ от 2 937,00 кв.м., кв.3, “Паркова зона”, район “Вл. Варненчик”, при 
граници: УПИ XІІ-29024, 29025, ул. “Ян Хунияди”, улица, УПИ XXXІ-29017.

Докл.: Цв.Тънмазова-председател ПК «СС»

Общ брой присъстващи общински съветници – 36
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я : 
372-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 45, ал. 9 ЗМСМА и във връзка с оспорване на 
Кмета на Община Варна вх.№ ОС-8-9302/21/19.02.2008 г., Общински съвет – Варна изменя т. 
1 от свое решение № 202-3/4/06.02.2008 год., в частта му относно приемането на предмета на 
дейност на "Паркинги  и гаражи – Варна” ЕАД, като от същия се заличават следните 
дейности: ”инвестиране, изграждане; строителство и изграждане на надземни и подземни 
съоръжения,  поддържане на пътната маркировка и знаково стопанство, отдаване под наем на 
индивидуални места за паркиране, контрол върху спазване на правилата за паркиране от 
водачите на пътни превозни средства, както и всякакви други дейности, насочени към 
спазване и подобряване на организацията на движение на пътни превозни средства по 
общинските пътища и площите за паркиране, както и всяка друга дейност, разрешена със 
закон”. 
         След изменението, "Паркинги  и гаражи – Варна” ЕАД – гр. Варна има следния предмет 



на дейност: ”експлоатация и поддържане на паркингите, гаражите и местата за 
паркиране-общинска собственост на територията на Община Варна; дейности, 
свързани с обслужване на паркирането; използване на технически средства за 
принудително задържане и принудително преместване на пътни превозни средства.”
         Изменя чл. 8 от Устава на "Паркинги  и гаражи – Варна” ЕАД – гр. Варна, като същият 
придобива следния вид: «Чл. 8. Дружеството има следния предмет на дейност: експлоатация 
и поддържане на паркингите, гаражите и местата за паркиране-общинска собственост на 
територията на Община Варна; дейности, свързани с обслужване на паркирането; използване 
на технически средства за принудително задържане и принудително преместване на пътни 
превозни средства.”

         Изменя чл. 18, ал. 3, т. 11 от Устава на "Паркинги  и гаражи – Варна” ЕАД – гр. Варна, 
като от същия отпада израза „и обременяване”.

         Приема Устав на "Паркинги  и гаражи – Варна” ЕАД – гр. Варна, съобразен с 
извършените промени.

372-6-2. На основание чл. 45, ал. 9 ЗМСМА, Общински съвет-Варна приема повторно 
върнатото за ново обсъждане решение № 202-3/4/06.02.2008 год., в останалата му част, като 
законосъобразно и целесъобразно.

/за-31; против-0; въздържали се-7/ 

373-6. Общински съвет-Варна решава решения от № 374-6  до № 384-6 да се гласуват анблок.

/за-32; против-0; въздържали се-0/

374-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 във връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9300/5/05.02.2008 г., Общински 
съвет – Варна открива производство за отчуждаване на поземлен имот №4 (част), кв.582, 
14ти подрайон на гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга”№ 23. 
         Съобразно влязъл в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповеди №124/ 26.11.1984 год. на 
Председателя на ИК на ОбНС и № Г-333/1994г. на Кмета на Община Варна върху част от 
горепосочения имот е предвидено изграждане на обект: “Южно платно на бул.”В.Левски” в 
отсечката от пробива на бул.”Цар Освободител” до бул. ”Сливница” /14ти подрайон”/ – 
публична общинска собственост. Имотът се засяга непосредствено от предвиденото 
строителство. Общинските нужди, за които се отчуждава имота, не могат да бъдат 
задоволени по друг начин.

         Собственици на  имота, представляващ 1/12 ид.ч. от дворно място с площ от 18 кв.м, 
цялото от 425 кв.м, съгласно НА № 172, т.VІІІ , р.№7212 , д.№ 1625/1932г., Заповед на Кмета 
на Община Варна № 1516/06.10.1992 г., удостоверение за наследници на Рада Тодорова 
Петкова от 01.07.1987 г. на І РНС – Варна и удостоверение за наследници № ІV-
454/18.04.2007 г. на район “Вл. Варненчик” към Община Варна, са: 

Екатерина Атанасова Георгиева – 1/108 ид.ч.

Ирина Стоянова Шидерова – 1/108 ид.ч.

Атанас Стоянов Иванов – 1/108 ид.ч.

Радка Иванова Стоянова - 1/36 ид.ч.

Румен Иванов Стоянов  – 1/36 ид.ч.

         Останалите 11/12 ид.ч. от имота са общинска собственост.

          Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран оценител чрез 
изготвяне на пазарна оценка е 1 367 (хиляда триста шестдесет и седем) лева без ДДС.  



          За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 743/30.03.2006г., 
презаверена на 11.12.2007г.  от отдел “К и Р” при Община Варна. 

         Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер на 1 367 (хиляда 
триста шестдесет и седем) лева без ДДС, определено от лицензиран оценител чрез изготвяне 
на пазарна оценка.

          Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна на основание чл.25, ал.2 
от ЗОС издаването на заповед за отчуждаване и връчването й на собствениците по реда на 
ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

Резултати от поименно явно гласуване
/за-31; против-0; въздържали се-3; отсъстват-17/

375-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 във връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9300/5/05.02.2008 г., Общински 
съвет – Варна открива производство за отчуждаване на поземлен имот № 3 (част), кв.582, 
14ти подрайон на гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга”№ 25. 
         Съобразно влязъл в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповеди №124/ 26.11.1984 год. на 
Председателя на ИК на ОбНС и № Г-333/1994г. на Кмета на Община Варна върху част от 
горепосочения имот е предвидено изграждане на обект: “Южно платно на бул.”В.Левски” в 
отсечката от пробива на бул.”Цар Освободител” до бул. ”Сливница” /14ти подрайон” – 
публична общинска собственост. Имотът се засяга непосредствено от предвиденото 
строителство. Общинските нужди, за които се отчуждава имота, не могат да бъдат 
задоволени по друг начин.

         Собственици на  имота, представляващ гараж  и 18 кв.м дворно място, цялото от 350 
кв.м, съгласно НА № 159, т.ХХХІV, д.№ 10499/1995г.,  НА № 126, т.ІІІ, д.№ 835/1987г. и 
Протокол по гр.д.№1989/87г.,  са:

Иванка Коева Костадинова – при квота 55,80%

Милка Иванова Коева – при квота 44,20%

         Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран оценител чрез 
изготвяне на пазарна оценка е  35 900 (тридесет и пет хиляди и деветстотин) лева без ДДС. 

         За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 743/30.03.2006г., 
презаверена на 11.12.2007г.  от отдел “К и Р” при Община Варна. 

         Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер на 35 900 
(тридесет и пет хиляди и деветстотин) лева без ДДС, определено от лицензиран оценител 
чрез изготвяне на пазарна оценка.

         Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна на основание чл.25, ал.2 от 
ЗОС  издаването на  заповед за отчуждаване и връчването й на собствениците по реда на 
ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение.

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-31; против-0; въздържали се-3; отсъстват-17/

376-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 във връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9300/5/05.02.2008 г., Общински 
съвет – Варна открива производство за отчуждаване на поземлен имот № 4(част), кв.581, 
14ти подрайон на гр.Варна, с административен адрес- ул.”Струга”№ 29. 
         Съобразно влязъл в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповеди №124/ 26.11.1984 год. на 
Председателя на ИК на ОбНС и № Г-333/1994г. на Кмета на Община Варна върху част от 
горепосочения имот е предвидено изграждане на обект: “Южно платно на бул.”В.Левски” в 



отсечката от пробива на бул.”Цар Освободител” до бул. ”Сливница”/14ти подрайон” – 
публична общинска собственост. Имотът се засяга непосредствено от предвиденото 
строителство. Общинските нужди, за които се отчуждава имота, не могат да бъдат 
задоволени по друг начин.

          Собственици на  имота, представляващ сграда и  дворно място от 96 кв.м.,  цялото от 
252 кв.м, съгласно НА № 33, т.ХІV, д.№ 4403/89г., НА № 32, т.ХІV, д.№ 4402/89г.,  са: 

Дора Димитрова Илиева – 1/3 ид.ч. 

Тоска Георгиева Антонова –  2/3 ид.ч.

         Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран оценител чрез 
изготвяне на пазарна оценка е 159 060( сто петдесет и девет хиляди и шестдесет) лева без 
ДДС.

         За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица №  743/30.03.2006г., 
презаверена на 11.12.2007г. от отдел “К и Р” при Община Варна.

         Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер на   159 060 (сто 
петдесет и девет хиляди и шестдесет) лева без ДДС, определено от лицензиран оценител 
чрез изготвяне на пазарна оценка.

         Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна на основание чл.25, ал.2 от 
ЗОС  издаването на  заповед за отчуждаване и връчването й на собствениците по реда на 
ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение.

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-31; против-0; въздържали се-3; отсъстват-17/

377-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 във връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9300/5/05.02.2008 г., Общински 
съвет – Варна открива производство за отчуждаване на поземлен имот № 3(част), кв.581, 
14ти подрайон на гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга”№ 31. 
         Съобразно влязъл в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповеди №124/ 26.11.1984 год. на 
Председателя на ИК на ОбНС и № Г-333/1994г. на Кмета на Община Варна върху част от 
горепосочения имот е предвидено изграждане на обект: “Южно платно на бул.”В.Левски” в 
отсечката от пробива на бул.”Цар Освободител” до бул. ”Сливница”/14ти подрайон” – 
публична общинска собственост. Имотът се засяга непосредствено от предвиденото 
строителство. Общинските нужди, за които се отчуждава имота, не могат да бъдат 
задоволени по друг начин.

         Собственик на имота, представляващ реална част с площ от 105 кв.м от дворно място, 
цялото с площ 261 кв.м, съгласно НА №  137, том ХI, дело № 4337/64г. е Желю Йорданов 
Недев.           

         Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран оценител чрез 
изготвяне на пазарна оценка е 81 948 (осемдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и 
осем) лева без ДДС.

         За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 743/30.03.2006г., 
презаверена на 11.12.2007г.  от отдел “К и Р” при Община Варна. 

         Община Варна дължи парично обезщетение на собственика в размер на 81 948 
(осемдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и осем) лева без ДДС, определено от 
лицензиран оценител чрез изготвяне на пазарна оценка.      

          Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна на основание чл.25, ал.2 
от ЗОС издаването на заповед за отчуждаване и връчването й на собствениците по реда на 



ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение.

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-31; против-0; въздържали се-3; отсъстват-17/

378-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 във връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9300/5/05.02.2008 г., Общински 
съвет – Варна открива производство за отчуждаване на  поземлен имот № 2(част), кв.581, 
14ти подрайон на гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга” № 33. 
         Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповеди №124/ 26.11.1984 год. на 
Председателя на ИК на ОбНС и № Г-333/1994г. на Кмета на Община Варна върху част от 
горепосочения имот е предвидено изграждане на обект: “Южно платно на бул.”В.Левски” в 
отсечката от пробива на бул.”Цар Освободител” до бул. ”Сливница”/14ти подрайон” – 
публична общинска собственост. Имотът се засяга непосредствено от предвиденото 
строителство. Общинските нужди, за които се отчуждава имота, не могат да бъдат 
задоволени по друг начин.

         Собственик на  имота, представляващ сграда и реална част с площ от 112 кв.м. от 
дворно място цялото с площ от 303 кв.м, съгласно НА № 29, т.V, д.№ 924/1952г., 
удостоверение за наследници № 6273/2008г. от район “Приморски”, НА №134, т.VІІ, 
д.2216/1990г., е: Краси Борисова Атанасова

         Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран оценител чрез 
изготвяне на пазарна оценка е 125 400 ( сто двадесет и пет хиляди и  четиристотин) лева без 
ДДС.

         За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 743/30.03.2006г., 
презаверена на 11.12.2007г. от отдел “К и Р” при Община Варна. 

         Община Варна дължи парично обезщетение на собственичката в размер на 125 400 ( сто 
двадесет и пет хиляди и  четиристотин) лева без ДДС, определено от лицензиран оценител 
чрез изготвяне на пазарна оценка.

          Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна на основание чл.25, ал.2 
от ЗОС  издаването на  заповед за отчуждаване и връчването й на собственика по реда на 
ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение.

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-31; против-0; въздържали се-3; отсъстват-17/

379-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 във връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9300/5/05.02.2008 г., Общински 
съвет – Варна открива производство за отчуждаване на поземлен имот № 31(част), кв.581, 
14ти подрайон на гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга”№ 37д . 
         Съобразно влязъл в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповеди №124/ 26.11.1984 год. на 
Председателя на ИК на ОбНС и № Г-333/1994г. на Кмета на Община Варна върху част от 
горепосочения имот е предвидено изграждане на обект: “Южно платно на бул.”В.Левски” в 
отсечката от пробива на бул.”Цар Освободител” до бул. ”Сливница” /14ти подрайон”/ – 
публична общинска собственост. Имотът се засяга непосредствено от предвиденото 
строителство. Общинските нужди, за които се отчуждава имота, не могат да бъдат 
задоволени по друг начин.     

         Собственик на  имота, представляващ 1/2 ид.ч. от сграда със застроена площ  48,30 
кв.м. и антре със застроена площ – 2,10 кв.м. съгласно НА № 109, т.XI, д.№ 1086/96г. е: 
Еленка Ефтимова Георгиева.

         Останалата част от имота е общинска собственост съгласно АОС № 2176/2001 г.



         Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран оценител чрез 
изготвяне на пазарна оценка е 14 000 (четиринадесет хиляди) лева без ДДС.  

         За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 2826/04.09.2006г., 
презаверена на 11.12.2007г.  от отдел “К и Р” при Община Варна. 

         Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер на 14 000 
(четиринадесет хиляди) лева без ДДС, определено от лицензиран оценител чрез изготвяне на 
пазарна оценка.

         Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна на основание чл.25, ал.2 от 
ЗОС издаването на заповед за отчуждаване и връчването й на собствениците по реда на ГПК, 
в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение.

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-31; против-0; въздържали се-3; отсъстват-17/

380-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 във връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9300/5/05.02.2008 г., Общински 
съвет – Варна открива производство за отчуждаване на поземлен имот № 4 (част), кв.565, 
14ти подрайон на гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга”№ 41 а. 
         Съобразно влязъл в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповеди №124/ 26.11.1984 год. на 
Председателя на ИК на ОбНС и № Г-333/1994г. на Кмета на Община Варна върху част от 
горепосочения имот е предвидено изграждане на обект: “Южно платно на бул.”В.Левски” в 
отсечката от пробива на бул.”Цар Освободител” до бул. ”Сливница”/14ти подрайон” – 
публична общинска собственост. Имотът се засяга непосредствено от предвиденото 
строителство. Общинските нужди, за които се отчуждава имота, не могат да бъдат 
задоволени по друг начин.

         Собственик на  имота, представляващ 1/36 ид.ч. от дворно място цялото с площ 233 
кв.м, съгласно НА №  129, том IV, р. 2836, дело № 757/40г. и удостоверение за наследници №
№ 68935/07г.; 38936/07г. е: Николай Янев Петров.

          С останалите съсобственици на имота ще бъде извършена замяна, като Община Варна 
ще придобие правото на собственост върху останалите 35/36 ид.ч. от дворното място.  

         Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран оценител чрез 
изготвяне на пазарна оценка е 6 248 (шест хиляди двеста четиридесет и осем) хиляди лева 
без ДДС.

         За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 2826/04.09.2006г., 
презаверена на 11.12.2007г.  от отдел “К и Р” при Община Варна. 

         Община Варна дължи парично обезщетение на собственика в размер на 6 248 (шест 
хиляди двеста четиридесет и осем хиляди) лева без ДДС, определена от лицензиран 
оценител чрез изготвяне на пазарна оценка.

         Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна на основание чл.25, ал.2 от 
ЗОС издаването на заповед за отчуждаване и връчването й на собствениците по реда на ГПК, 
в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение.

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-31; против-0; въздържали се-3; отсъстват-17/

381-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 във връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9300/5/05.02.2008 г., Общински 
съвет – Варна открива производство за отчуждаване на поземлен имот № 2(част), кв.565, 
14ти подрайон на гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга”№ 43 а. 



         Съобразно влязъл в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповеди №124/ 26.11.1984 год. на 
Председателя на ИК на ОбНС и № Г-333/1994г. на Кмета на Община Варна върху част от 
горепосочения имот е предвидено изграждане на обект: “Южно платно на бул.”В.Левски” в 
отсечката от пробива на бул.”Цар Освободител” до бул. ”Сливница”/14ти подрайон” – 
публична общинска собственост. Имотът се засяга непосредствено от предвиденото 
строителство. Общинските нужди, за които се отчуждава имота, не могат да бъдат 
задоволени по друг начин.

         Собственици на  имота, представляващ 1/3 ид.ч. от дворно място, цялото с площ 266 
кв.м.  и 1/2 ид.ч. от жил. сграда, съгласно НА №  171, том ХХI, дело № 7923/98г. и 
удостоверение за наследници  са:

Павлинка Михайлова Темелкова;     

Александър Тодоров Темелков.

          С останалите съсобственици на имота ще бъде извършена замяна, като Община Варна 
ще придобие правото на собственост върху останалите 2/3 ид.ч. от дворното място и ? ид.ч. 
от жилищната сграда.       

         Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран оценител чрез 
изготвяне на пазарна оценка е 136 780 (сто тридесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет) 
лева без ДДС.

         За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 2826/04.09.2006г., 
презаверена на 11.12.2007г.  от отдел “К и Р” при Община Варна. 

         Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер на 136 780 (сто 
тридесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет) лева без ДДС, определено от лицензиран 
оценител чрез изготвяне на пазарна оценка.

         Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна на основание чл.25, ал.2 от 
ЗОС издаването на заповед за отчуждаване и връчването й на собствениците по реда на ГПК, 
в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение.

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-31; против-0; въздържали се-3; отсъстват-17/

382-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 във връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9300/5/05.02.2008 г., Общински 
съвет – Варна открива производство за отчуждаване на поземлен имот № 1(част), кв.581, 
14ти подрайон на гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Кукуш”№ 12. 
         Съобразно влязъл в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповеди №124/ 26.11.1984 год. на 
Председателя на ИК на ОбНС и № Г-333/1994г. на Кмета на Община Варна върху част от 
горепосочения имот е предвидено изграждане на обект: “Южно платно на бул.”В.Левски” в 
отсечката от пробива на бул.”Цар Освободител” до бул. ”Сливница”/14ти подрайон” – 
публична общинска собственост. Имотът се засяга непосредствено от предвиденото 
строителство. Общинските нужди, за които се отчуждава имота, не могат да бъдат 
задоволени по друг начин.

         Собственик на  имота, представляващ 1/3 ид.ч. от сграда и 1/6 ид.ч. от дв. тоалет и 
44/237 ид.ч. от дворно място, цялото с площ 237 кв.м, съгласно НА №  114, том ХXXIV, дело 
№ 9130/96г. е:

         Донка Атанасова Баналиева. 

          С останалите съсобственици на имота ще бъде извършена замяна, като Община Варна 
ще придобие правото на собственост върху останалите ид.ч. от имота.  



         Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран оценител чрез 
изготвяне на пазарна оценка е 49 181 (четиридесет и девет хиляди сто осемдесет и един) лева 
без ДДС.

            За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 2826/04.009.2006г., 
презаверена на 11.12.2007г.  от отдел “К и Р” при Община Варна. 

         Община Варна дължи парично обезщетение на собственика в размер на 49 181 
(четиридесет и девет хиляди сто осемдесет и един) лева без ДДС, определено от лицензиран 
оценител чрез изготвяне на пазарна оценка.

         Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна на основание чл.25, ал.2 от 
ЗОС издаването на заповед за отчуждаване и връчването й на собствениците по реда на ГПК, 
в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-31; против-0; въздържали се-3; отсъстват-17/

383-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 във връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9300/5/05.02.2008 г., Общински 
съвет – Варна открива производство за отчуждаване на  поземлен имот № 7, кв.565, 14ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес- ул.”Константин Величков” № 65. 
         Съобразно влязъл в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповеди №124/ 26.11.1984 год. на 
Председателя на ИК на ОбНС и № Г-333/1994г. на Кмета на Община Варна върху 
горепосочения имот е предвидено изграждане на обект: “Южно платно на бул.”В.Левски” в 
отсечката от пробива на бул.”Цар Освободител” до бул.”Сливница”/14ти подрайон”–
публична общинска собственост.

         Собственик на  имота, представляващ сгради и дворно място, цялото с площ от 295 
кв.м, съгласно  НА № 61, т.ІХ, р.№ 8559, д.№ 1669/05г. и НА № 58, т.ІХ, рег.№ 8547, д.№ 
1666/05г., е “Монтажи-Варна” АД, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, бул. 
”Хр.Ботев” № 8, вписано в регистъра на търговските дружества при ВОС по фирмено дело № 
2622/93г., партиден № 18, том/стр. 27/70,  представлявано от

         Георги Николов Хекимов.

         Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран оценител чрез 
изготвяне на пазарна оценка е 345 900 (триста четиридесет и пет хиляди и деветстотин) лева 
без ДДС.

         За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 2826/ 04.09.2006 год. 
и презаверена на 11.12.2007г.  от отдел “К и Р” при Община Варна. 

         Община Варна дължи парично обезщетение на собственика в размер на 345 900 (триста 
четиридесет и пет хиляди и деветстотин) лева без ДСС, определено от лицензиран оценител 
чрез изготвяне на пазарна оценка.

         Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна на основание чл.25, ал.2 от 
ЗОС издаването на заповед за отчуждаване и връчването й на собственика по реда на ГПК, в 
14-дневен срок от приемане на настоящото решение.

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-31; против-0; въздържали се-3; отсъстват-17/

384-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 във връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9300/5/05.02.2008 г., Общински 
съвет – Варна открива производство за отчуждаване на поземлен имот № 5 (част), кв.581, 
14ти подрайон на гр.Варна, с административен адрес- ул.”Васил Априлов”№ 27. 



         Съобразно влязъл в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповеди №124/ 26.11.1984 год. на 
Председателя на ИК на ОбНС и № Г-333/1994г. на Кмета на Община Варна върху част от 
горепосочения имот е предвидено изграждане на обект: “Южно платно на бул.”В.Левски” в 
отсечката от пробива на бул.”Цар Освободител” до бул. ”Сливница”/14ти  подрайон” – 
публична общинска собственост. Имотът се засяга непосредствено от предвиденото 
строителство. Общинските нужди, за които се отчуждава имота, не могат да бъдат 
задоволени по друг начин.

         Собственици на  имота, представляващ реална част от дворно място с площ от 98 кв.м., 
цялото с площ от 230 кв.м при равни квоти, съгласно НА № 175, т.ІІІ , д.№ 1235/1978 год., 
НА № 187, т.VІ, д.№ 2224/1977г., са: 

         Красимир Василев Манолов;

         Райничка Антонова Петрова.

         Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран оценител чрез 
изготвяне на пазарна оценка е 103 700 (сто и три хиляди и седемстотин) лева без ДДС.

         За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица №  743/30.03.2006г., 
презаверена на 11.12.2007г. от отдел “К и Р” при Община Варна. 

         Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер на  103 700 ( сто 
и три хиляди и седемстотин) лева без ДДС, определено от лицензиран оценител чрез 
изготвяне на пазарна оценка.

         Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна на основание чл.25, ал.2 от 
ЗОС  издаването на  заповед за отчуждаване и връчването й на собствениците по реда на 
ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-31; против-0; въздържали се-3; отсъстват-17/ 

385-6. На основание чл. 62, ал. 2 АПК и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна допуска поправка на очевидна фактическа грешка в свое Решение № 194-3 по 
Протокол № 4 от 06.02.2008 г., като вместо:

ж.к.“Вл.Варненчик” бл. 19    вх. 1  ет. 3 ап. 7 - АОС  2551/02 г.

да се чете:

ж.к.“Възраждане” бл. 19    вх. 1  ет. 3 ап. 7 - АОС  2551/02 г.

/за-31; против-0; въздържали се-0/

386-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1, т.3 и т. 7 от ЗМСМА и по 
предложения от Кмета на Община Варна с вх.ОС-8-9302/35/04.03.2008 г., Общински съвет - 
Варна, дава съгласие, Община Варна да кандидатства за финансиране по Схема  за  
предоставяне  на  безвъзмездна   финансова   помощ BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа 
за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна 
инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” в рамките на ОП 
„Регионално развитие”, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, 
Операция 1.1. „Социална инфраструктура”, по следните компоненти:

компонент 1 – Образователна инфраструктура със следните обекти, находящи се в 
гр.Варна: 
1.  ЦДГ  № 2   “Пламъче”   - ж.к.”Владиславово” до бл. 402

2.  ЦДГ  № 13 “Звездичка” - ул.”Жулио Кюри” № 14



3.  ЦДГ  № 39 “Звънче”      - ж.к. “Възраждане” до бл. 56

4.  ЦДГ  № 44 “Крилатко”  - ж.к. “Възраждане” до бл. 53

5.  ОДЗ  № 8  “Лястовичка”- ж.к. “Възраждане” до бл. 53

6.  ОДЗ  № 31 “Боров кът”   - с.Каменар

7.  ОДЗ  № 12 “Първи юни” - ж.к.”Владиславово” до бл. 308

8.  ЦДГ  № 17 “В.Терешкова”- ул.”К.Пейчинович” № 19

9.  ЦДГ  № 38 “Ян Бибиян”  - ул.”Дойран” № 9

10. ЦДГ № 30 “Мечо Пух”   - ж.к. Чайка до бл. 43

11. ЦДГ № 21 “Калина Малина”- ж.к. Чайка до бл.40

12. ОДГ № 9   “Ален мак”- ж.к. “Чайка” до бл. 61

13. ЦДГ № 15 “Гълъбче”- ул.”Васил Петлешков” № 33

14. ЦДГ № 45 “Пролет”- ул.”Милосърдие” № 10

15. ОДЗ № 11 “Детски свят”- ж.к. “Владиславово” до бл. 9 

16. ОДЗ № 13 “Детска радост”-кв. “Победа”  до бл. 10 

17. ОДЗ № 14 “Дружба”-ул.”Дубровник” № 56

18. ОДЗ № 15 “Морска звездица”-кв. “Петлешев” до бл. 104

19. ОДЗ № 1   “Маргаритка”- ж.к. “Владиславово” до бл. 20

20. ОДЗ № 16 “Българче”- ж.к. “Владиславово” до бл. 21

21. ОДЗ № 4   “Чайка”- ж.к. “Чайка” 30  до бл. 3

22. ЦДГ № 35 “Незабравка”- ул.”Евлоги Георгиев” до бл. 25

23. ОДЗ № 5   “Славейче”- ул.”Студентска” № 7

24. ЦДГ № 43 “Синчец”-2 сгради – ж.к. “Младост” до бл. 110

25. ЦДГ № 32 “Моряче”-2 сгради – ж.к.”Младост” до бл. 146

26. ОДЗ № 10 “Приказка” – ж.к. “Владиславово” до бл. 208

27. ЦДГ № 16 “Пушкин” – ул.”Стефан Караджа” № 24

28. Средношколско общежитие - бул. “Цар Освободител” № 150А 

компонент 3 – Културна инфраструктура  със следните обекти, находящи се в гр.Варна:

1. Археологически музей – бул.Мария Луиза № 14

2. Музей за Нова история – ул.8-ми ноември № 5

3. Етнографски музей – ул.Панагюрище

4. Експозиционни и обслужващи сгради “Аладжа манастир”

5. Природонаучен музей в “Морска градина”

6. Художествена галерия-Варна

7. Музей галерия “Георги Велчев” – ул. “Р.Димитриев” № 8

                Общински съвет Варна декларира, че предназначението на сградите, обект на 
интервенцията по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след 
приключване на дейностите по проекта. 



/за-31; против-0; въздържали се-0/

387-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, по реда на чл.97, във 
връзка с чл.59, ал.1, т.1, чл.92, ал.5 от НРПУРОИ  и по предложение от Кмета на Община 
Варна с вх. № ЗАО-17163/06.03.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се 
прекрати съсобствеността между Община Варна от една страна, и от друга страна – Нели 
Димова Атанасова и Благовест Панайотов Атанасов, чрез продажба на земя – общинска 
собственост, представляваща 23,00 кв.м. идеални части от съсобствен урегулиран поземлен 
имот VІІ-587 - целия с площ 726,00 кв.м., при граници на целия имот: улица, улица, улица, 
УПИVІІІ-585, в кв.16, по плана на с.о.Сотира – гр.Варна, на съсобствениците Нели Димова 
Атанасова и Благовест Панайотов Атанасов, при равни квоти. 

         За горепосоченият имот – общинска собственост е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 4284/30.08.2007г.

            Продажбата да се извърши по пазарни цени за сумата общо в размер на 
4700,00(четири хиляди и седемстотин) лева без включен ДДС.

           Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка.

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-36; против-0; въздържали се-0; отсъстват-15/

388-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, по реда на чл.97, във 
връзка с чл.59, ал.1, т.1, чл.92, ал.5 от НРПУРОИ и по предложение от Кмета на Община 
Варна с вх. № ЗАО-44617/11.03.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се 
прекрати съсобствеността между Община Варна от една страна, и от друга страна Виолета 
Крумова Иванова, Мария Крумова Папучарова, Габриела Борисова Петрова и Диян Ангелов 
Панайотов, чрез продажба на земя – общинска собственост, представляваща 6,31 кв.м. ид.ч. 
от ПИ № 875, 28-ми п.р., кв. “Аспарухово”, гр. Варна, ул. “Кирил и Методий” № 165, 
целият с площ от 396,31 кв.м., при граници: ул. “Кирил и Методий”, тупик, ПИ 9571, ПИ 874, 
на гореописаните съсобственици.

         Продажбата да се извърши по пазарна цена, определена от лицензиран оценител в 
размер на 2 030 лв./ две хиляди и тридесет лева/, както и ДДС в размер на 406,00 
лв./четиристотин и шест лева/.

         За имота е съставен АЧОС № 4176/15.02.2007 г.

           Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка.

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-35; против-0; въздържали се-0; отсъстват-16/

389-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, по реда на чл.97, във 
връзка с чл.59, ал.1, т.1, чл.92, ал.5 от НРПУРОИ и по предложение от Кмета на Община 
Варна с вх. № ЗАО-43697/11.03.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се 
прекрати съсобствеността между Община Варна от една страна, и от друга страна Еленка 
Иванова Сотирова, Маргаритка Иванова Петрова, Донка Иванова Димитрова, Росен Иванов 
Русев и Петър Иванов Русев чрез продажба на земя – общинска собственост, представляваща 
11,54 кв.м. ид.ч. от ПИ № 888, 28-ми п.р., кв. “Аспарухово”, гр. Варна, ул. “Кирил и 
Методий” № 80, целият с площ от 201,54 кв.м., при граници: ул. “Кантона”, ПИ 887,ул. 
“Кирил и Методий”, ПИ 889, на горепосочените съсобственици.



         Продажбата да се извърши по пазарна цена, определена от лицензиран оценител в 
размер на 3 738 лв./ три хиляди седемстотин тридесет и осем лева/, както и ДДС в размер на 
747,60 лв./седемстотин четиридесет и седем лева и шестдесет/.

         За имота е съставен АЧОС № 4464/11.06.2007 г.

 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на разпоредителната 
сделка.

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-36; против-0; въздържали се-0; отсъстват-15/

390-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, по реда на чл.97, във 
връзка с чл.59, ал.1, т.1, чл.92, ал.5 от НРПУРОИ и по предложение от Кмета на Община 
Варна с вх. № ЗАО-23235/11.03.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се 
прекрати съсобствеността между Община Варна от една страна, и от друга страна – 
Валентин Симеонов Стоянов,  чрез продажба на земя – общинска собственост, 
представляваща 56,00 кв.м. ид.ч. от УПИ XXXІІ-29026 – “за търговски комплекс”, целият с 
площ от 2 937,00 кв.м., кв.3, “Паркова зона”, район “Вл. Варненчик”, при граници: УПИ XІІ-
29024, 29025, ул. “Ян Хунияди”, улица, УПИ XXXІ-29017 на Валентин Симеонов Стоянов.

         Продажбата да се извърши по пазарна цена, определена от лицензиран оценител в 
размер на 23 507 лв./ двадесет и три хиляди петстотин и седем лева/, както и ДДС в размер на 
4 701,40 лв./четири хиляди седемстотин и един лева и четиридесет/.

         За имота е съставен АЧОС № 4585/17.09.2007 г.

         Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка.

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-34; против-0; въздържали се-0; отсъстват-17/

 

по точка седма от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК «Здравеопазване» относно:

- удължаване на срока за ползване на помещенията на общопрактикуващите лекари с анекс 
към настоящите договори. 

  - даване на съгласие за съфинансиране на проект „Програма за интервенция при деца и 
юноши със затлъстяване” 

-   даване на  съгласие за съфинансиране на проект   “Център за обучение на хора с диабет и 
превенции на диабетните усложнения” 

-  даване на съгласие за съфинансиране на проект   “Проблем за профилактика на ранната 
слухова загуба при новородените, за нейното ранно откриване, лечение и рехабилитация” 

- отмяна на решение 4724- 4/51/21.02.2007 г. на Общински съвет-Варна. 

-   предоставене за нуждите на МБАЛ „Света Анна” 4 броя апарати за хемодиализа и  за 
нуждите на  МБАЛ „Света Марина” 2 броя апарати за хемодиализа.

- отпускане на еднократна финансова помощ 

Докл.: проф.А.Клисарова-председател ПК “Здравеопазване”

Общ брой присъстващи общински съветници – 35



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

391-7. На основание чл.21, ал.1,  т. 8 и т. 23 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 общопрактикуващите лекари за удължаване 
срока на договорите за наем за ползване на кабинети в лечебните заведения при досегашните 
условия за нов тригодишен срок, като задължава управителите на лечебните заведения да 
включат в анексите условия за ремонти и поддръжка на кабинетите от ползващите ги лекари.  

         Резултати от поименно явно гласуване
         /за-35; против-0; въздържали се-0; отсъстват-16/ 

392-7. Общински съвет-Варна решава решения №№ 393-7, 394-7 и 395-7 да бъдат гласувани 
анблок.

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

393-7. На основание чл.21, ал.1,  т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна дава съгласие 
за съфинансиране на проект „Програма за интервенция при деца и юноши със затлъстяване” 
и изготвяне количествено-стойностна сметка със средства в размер на  50 000 лв. /петдесет 
хиляди лв./

         Резултати от поименно явно гласуване
         /за-34; против-0; въздържали се-1; отсъстват-16/ 

394-7. На основание чл.21, ал.1,  т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна дава съгласие 
за съфинансиране на проект   “Център за обучение на хора с диабет и превенции на 
диабетните усложнения” и изготвяне количествено-стойностна сметка със средства в размер 
на  50 000 лв. /петдесет хиляди лв./

         Резултати от поименно явно гласуване
         /за-34; против-0; въздържали се-1; отсъстват-16/ 

395-7. На основание чл.21, ал.1,  т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна дава съгласие 
за съфинансиране на проект   “Проблем за профилактика на ранната слухова загуба при 
новородените, за нейното ранно откриване, лечение и рехабилитация” и изготвяне 
количествено-стойностна сметка със средства в размер на  50 000 лв. /петдесет хиляди лв./

         Резултати от поименно явно гласуване
         /за-34; против-0; въздържали се-1; отсъстват-16/ 

396-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  ЗМСМА, Общински съвет – Варна отменя точки от 1 
до 4 включително от свое решение 4724- 4/51/21.02.2007 г.

         /за-34; против-0; въздържали се-0/

397-7. На основание чл.46, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна решава да удължи работното време за провеждане на заседанието на Общински 
съвет до 18 часа.

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

398-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА, Общински 
съвет-Варна решава да бъдат предоставени за нуждите на МБАЛ „Света Анна” 4 броя 
апарати за хемодиализа и  за нуждите на  МБАЛ „Света Марина” 2 броя апарати за 
хемодиализа от закупените в изпълнение на т.5 от решение 4724-4/51/21.02.2007г. на 
Общински съвет-Варна 6 броя апарати.



         Резултати от поименно явно гласуване
         /за-33; против-0; въздържали се-0; отсъстват-18/ 

399-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6  и т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от 
ЗМСМА, във връзка с решение № 4774-2/52/16.03.2007 г. на Общински съвет – Варна и във 
връзка с молба  с вх. № ЗР-7-94.Г/16/20.11.2007г., Общински съвет – Варна отпуска на Георги 
Иванов Доков, гр.Варна, ж.к.”Възраждане” бл. 66, вх. 1, ет. 12, ап. 67 - 2 000 лв. за 
оперативно лечение за дъщеря му Велина Георгиева Докова, която е с диагноза, подробно 
описана в молбата и приложенията към нея.  

         Резултати от поименно явно гласуване
         /за-35; против-0; въздържали се-0; отсъстват-16/ 

 

по точка осма от дневния ред 

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

- отпускане на еднократна финансова помощ  

-  отпускане на персонална пенсия  

-  разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на деца с увреждания 
като делегирана общинска дейност  

- разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на лица, претърпели 
насилие или жертви на трафик като делегирана общинска дейност  

 - разкриване на “Дневен център за стари хора” като социална услуга в общността  

Докл.: доц.Л.Петкова-председател ПК “СДЖП”

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

Р Е Ш Е Н И Я :
400-8. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 и чл.52, ал.1 от 
ЗМСМА и във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 4774-2/52/16.03.2007 г. и на 
база социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински съвет – Варна отпуска еднократна 
финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение.

         Резултати от поименно явно гласуване
         /за-29; против-0; въздържали се-0; отсъстват-22/ 

401-8. Общински съвет – Варна решава решения №№ 402-8, 403-8 и 404-8 да бъдат гласувани 
анблок.

         /за-31; против-0; въздържали се-0/

402-8. 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-8-94.П(10)11.02.2008г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
отпускане на персонална пенсия на детето Петър Диянов Дамянов от гр. Варна, ж.к 
“Младост” бл. 136, ап. 1408. 

         /за-32; против-0; въздържали се-0/

403-8. 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-8- 94.П(9)04.02.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
отпускане на персонална пенсия на детето Петър Янков Киров от гр. Варна, ж.к “Младост” 
бл. 146, вх. 2, ап. 31.

         /за-32; против-0; въздържали се-0/

404-8. 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-8- 94.Д(19)04.02.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
отпускане на персонална пенсия на детето Ихтиан Пламенов Станчев от гр. Варна, ж.к 
“Младост” бл. 108, вх. 9, ап. 43.

         /за-32; против-0; въздържали се-0/

405-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, 
т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, ал. 2, т. 1 от   Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-
9302(31)27.02.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за разкриване на “Център за 
социална рехабилитация и интеграция” на деца с увреждания, като делегирана държавна 
дейност с капацитет 20 места и численост на персонала 8 бройки.

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

406-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, 
т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, ал. 2, т. 1 от  Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-
9302(32)27.02.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за разкриване на “Център за 
социална рехабилитация и интеграция” на лица, претърпели насилие или жертви на трафик, 
като делегирана държавна дейност с капацитет 30 места и численост на персонала 12 бройки.

         /за-34; против-0; въздържали се-0/

407-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 
от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, ал. 2, т. 1 от  Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8- 
9302(16)18.02.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за разкриване на Дневен център 
за стари хора, като социална услуга в общността, делегирана държавна дейност, с капацитет 
30 места и численост на персонала 9 щатни бройки. 

         Дата на откриване 1 юни 2008 година.

            /за-34; против-0; въздържали се-0/

 

                                               ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №400-8
1. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАЛЧЕВА – гр.Варна, ул. "Кирил и Методий" 36, вх.Е, ет. 2, ап. 21, 
молба вх.№ ОС-8-94.М/5/28.02.2008 г. – 1 000 лв. Лицето е сляпа жена, първа група с чужда 
помощ и пожизнена инвалидност. Средствата са нужни, за да може да си осигури социален 
асистент, от който се нуждае.

2. ПЕЙКА НИКОЛОВА РАДИЧКОВА –   гр.Варна, ж.к "Трошево" № 10, ет. 4, ап. 20, молба 
вх. № СДЖ-8- 94.П(4)22.01.2008 г. – 1 000 лв. Лицето е неомъжено, има две деца. Живее в 
общинско жилище. Не работи и няма доходи. След катастрофа е неподвижна в момента я 
обслужва 6 – годишната й дъщеря. Има и син, който не е способен да се грижи финансово за 
нея. 
 



по точка девета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК «Култура, вероизповедания, 
медии» относно: 

-  отмяна на Решение № 3105-14/38/22.02.2006 г.  за изграждане на конен паметник на Цар 
Калоян на пл. “Независимост”, гр. Варна.

-  изграждане на конен паметник на Цар Калоян в градинката на площад “Съединение” в 
гр. Варна.

-  промяна на статута на Къща – музей “Георги Велчев” от отдел на Регионалния исторически 
музей във филиал на Градската художествена галерия “Борис Георгиев” – Варна, с 
наименование “Художествен музей “Георги Велчев”.
-  приемане на Статут и Правилник за устройството и дейността на художествен музей 
“Георги Велчев” – филиал на Градската художествена галерия “Борис Георгиев” – Варна.

-  решаване през 2008 година да не се организират и финансират, както и да не се 
съорганизират и съфинансират други фестивали и конкурси, освен изброените в приложение 
№ 13, разшифровка по §10-98 на д.759 “Други дейности по културата – 2008 г.” от Бюджета 
на Община Варна за 2008 г. 

- решаване средствата по т. “Творчески проекти” и “Производство на културни продукти и 
продукции” да се изразходват само с решение на Общински съвет – Варна. 

Докл.: П.Анчев-председател ПК “КВМ”

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

Р Е Ш Е Н И Я :
408-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-8-9302/16/18.02.2008 г., Общински съвет – Варна отменя свое Решение № 
3105-14/38/22.02.2006 г.  за изграждане на конен паметник на Цар Калоян на пл.  
“Независимост”, гр. Варна. 

         /за-32; против-0; въздържали се-0/

409-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23,във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 3 от 
Правилника за поставяне на Паметници, мемориални знаци и художествени пластики на 
територията на Община Варна, както и въз основа на Решение на Експертния съвет по 
естетизация на градската среда при Община Варна от 31.01.2008 г. и по предложение на 
Кмета на Община Варна  с вх. № РД-8-9302/16/18.02.2008 г., Общински съвет – Варна решава 
да бъде изграден конен паметник на Цар Калоян в градинката на площад “Съединение” в 
гр. Варна.

         /за-33; против-0; въздържали се-2/

410-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т.5 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 13, 
чл. 14, ал. 1 и ал. 3 и чл. 25 от Правилника за устройството на дейността на държавните и 
общински музеи и художествени галерии на Република България и във връзка с предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9302/17/18.02.2008 г., Общински съвет – Варна 
променя статута на Къща – музей “Георги Велчев” от отдел на Регионалния исторически 
музей във филиал на Градската художествена галерия “Борис Георгиев” – Варна, с 
наименованието “Художествен музей “Георги Велчев”.
         /за-33; против-0; въздържали се-0/

411-9. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 5 и от 



ЗМСМА и по предложение на   Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9302/17/18.02.2008 г., 
Общински съвет – Варна приема Статут и Правилник за устройството и дейността на 
художествен музей “Георги Велчев” – филиал на Градската художествена галерия “Борис 
Георгиев” – Варна, съгласно приложение № 1.

 

         /за-34; против-0; въздържали се-0/

412-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна решава през 2008 година да не се организират и финансират, както и 
да не се съорганизират и съфинансират други фестивали и конкурси, освен изброените в 
приложение № 13, разшифровка по §10-98 на д.759 “Други дейности по културата – 2008 г.” 
от Бюджета на Община Варна за 2008 г.

         /за-28; против-0; въздържали се-0/

413-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна решава средствата по точки “Творчески проекти” и “Производство 
на културни продукти и продукции” от Бюджета на Община Варна за 2008 г. да се 
изразходват само с решение на Общински съвет – Варна.

         /за-29; против-0; въздържали се-0/

 

по точка дeсета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Европейски въпроси и 
международно сътрудничество” относно:

- побратимяване с град Новосибирск  

- побратимяване с град Ливърпул, град Ставангер  и град Барселона 

- избиране на  членове на Работна група  за създаване на  Стратегия  за европейско 
присъствие на Община Варна 

Докл.: Н.Михайлов-председател ПК “ЕВМС”

Общ брой присъстващи общински съветници –31 
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
414-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 85, чл. 86 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-8-9300/7/22.02.2008г.,  Общински съвет-Варна решава:

         1. Град Варна да установи отношения на побратимяване с град Новосибирск, Руската 
федерация, на основата на взаимноизгодно сътрудничество.

         2. Възлага на Кмета на Община Варна  Кирил Йорданов да подпише Договор за 
побратимяване  между град Варна и  град Новосибирск. 

         /за-28; против-0; въздържали се-0/

415-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка чл. 25, т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и 
чл. 85, чл. 86 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-
Варна решава: 

         1. Град Варна да установи отношения на побратимяване с град Ливърпул, Англия,  град 



Ставангер, Норвегия  и град Барселона, Испания, на основата на взаимноизгодно 
сътрудничество.

         2. Възлага на Кмета на Община Варна  Кирил Йорданов и на Председателя на 
Общински съвет-Варна да подпишат Договор за побратимяване  между град Варна и  град 
Ливърпул, град Ставангер  и град Барселона за срок до 30.06.2008г. 

         /за-31; против-0; въздържали се-0/

 416-10. На основание чл.  21, ал. 1, т. 23, от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет Варна, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, Общински съвет-Варна избира  членове на Работна група 
 за създаване на  Стратегия  за европейско присъствие на Община Варна, създадена с 
решение № 297-13/4/06.02.20089 г. на ОбС-Варна, в следния състав:

1. Неделчо Михайлов- координатор 
2. Константин Трошев 
3. Цвета Георгиева 
4. д-р Ивайло Бояджиев 
5. Валентин Милков 
6. Петър Радушев 
7. Борислав Борисов 
8. д-р Ралица Жекова 

         /за-31; против-0; въздържали се-0/

 

по точка единадесета от дневния ред 

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

-  приемане на “Наредба за условията за финансово подпомагане на спортните клубове за 
високо спортно майсторство за 2008 г.”

-  приемане на “Наредба  за материалното стимулиране на варненските спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и Европейски 
първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди през 2008 г.”

 - приемане на “Статут за определяне на Годишна поименна награда на Община Варна, за 
студенти от Варненски висши учебни заведения за 2008 г.”,    

-  приемане на “Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на 
неправителствени организации за 2008 г.”

- приемане на Програма “Младежки дейности” 2008 г.”

- приемане на Програма “Спорт” 2008 г.”

- приемане на Програма “Превенции на наркомании, превенция на противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни, превенция и противодействие на трафика на хора и 
превенция на ХИВ/СПИН – 2008 г.”

Докл.: Т.Мутафов-председател ПК “МДС”

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
417-11. Общински съвет-Варна решава решенията от ПК “Младежки дейности спорт” да се 
гласуват анблок.



         /за-34; против-0; въздържали се-0/

418-11. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна, приема “Наредба за условията за финансово подпомагане на спортните 
клубове за високо спортно майсторство за 2008 г.”, съгласно приложение 1.

         Финансирането на проектите и мероприятията, залегнали в програмата, се извършва 
след одобряване на финансовите планове от ПК “Младежки дейности и спорт” 

         До един месец, след провеждане на всяка една проява, организаторите представят 
технически отчет в ПК “Младежки дейности и спорт”.

          /за-30; против-0; въздържали се-0/

419-11. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна, приема “Наредба  за материалното стимулиране на варненските спортисти, 
треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди през 2008 г.”, 
съгласно приложение 2.

          /за-30; против-0; въздържали се-0/

420-11. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна, приема “Статут за определяне на Годишна поименна награда на Община 
Варна, за студенти от Варненски висши учебни заведения за 2008 г.”, съгласно приложение 3. 

         /за-30; против-0; въздържали се-0/

421-11. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна, приема “Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на 
неправителствени организации за 2008 г.”, съгласно приложение 4.

          Финансирането на проектите и мероприятията, залегнали в програмата, се извършва 
след одобряване на финансовите планове от ПК “Младежки дейности и спорт”.

         До един месец, след провеждане на всяка една проява, организаторите представят 
технически отчет в ПК “Младежки дейности и спорт”.

         /за-30; против-0; въздържали се-0/

422-11. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна, приема Програма “Младежки дейности” 2008 г.”, съгласно приложение 5.

         Финансирането на проектите и мероприятията, залегнали в програмата, се извършва 
след одобряване на финансовите планове от ПК “Младежки дейности и спорт”.

         До един месец, след провеждане на всяка една проява, организаторите представят 
технически отчет в ПК “Младежки дейности и спорт”. 

         /за-30; против-0; въздържали се-0/

423-11. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна, приема Програма “Спорт” 2008 г.”, съгласно приложение 6.

         Финансирането на проектите и мероприятията, залегнали в програмата, се извършва 
след одобряване на финансовите планове от ПК “Младежки дейности и спорт”.

         До един месец, след провеждане на всяка една проява, организаторите представят 
технически отчет в ПК “Младежки дейности и спорт”.

          /за-30; против-0; въздържали се-0/

424-11. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна, приема Програма “Превенция на наркомании, превенция на 



противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, превенция и противодействие 
на трафика на хора и превенция на ХИВ/СПИН – 2008 г.”, съгласно приложение 7.

         Финансирането на проектите и мероприятията, залегнали в програмата, се извършва 
след одобряване на финансовите планове от ПК “Младежки дейности и спорт”. 

         До един месец, след провеждане на всяка една проява, организаторите представят 
технически отчет в ПК “Младежки дейности и спорт”.

            /за-30; против-0; въздържали се-0/ 

 

по точка дванадесета от дневния ред 

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

Докл.: Кр.Маринов-председател ПК «ОРС»

Общ брой присъстващи общински съветници – 28
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
425-12. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и по 
предложение на  Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-9302/6/18.01.2008г. и във връзка с 
изменението на ЗУТ от 27.07.2007г. /ДВ бр. 61/2007г./, във връзка с отмяната на чл. 179 от 
ЗУТ и новата редакция на чл. 195, ал. 5 от ЗУТ, Общински съвет-Варна допълва Наредбата за 
обществения ред,  като създава нов член 45а в раздел VІІ със следното съдържание:

         1. При установяване наличието на обект, посочен в чл. 195, ал. 5 от ЗУТ, служебно или 
по сигнал на заинтересовани лица, от длъжностните лица по чл. 223 от ЗУТ при съответния 
район по местонахождение на обекта или от длъжностните лица по чл. 223 от ЗУТ при 
Община Варна, същите  незабавно съставят констативен протокол с подробно описание на 
състоянието и характеристиките на обекта, съдържащ всички необходими реквизити за 
издаване на Заповед на Кмета на Община Варна по  чл. 195, ал. 5 от ЗУТ.

         2. Съставеният констативен протокол се връчва на собствениците на обекти по 
предходната алинея по надлежния ред. Собствениците на обекти могат да направят 
възражения в тридневен срок от датата на връчването му.

         3. Въз основа на съставения по ал. 3 протокол, Кметът на Община Варна издава заповед, 
с която задължава собствениците на обекти по ал. 1 да ги премахнат, преобразуват или 
ремонтират, както и да извършат необходимите работи в интерес на сигурността, 
безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и 
спокойствието  гражданите.

         4. Заповедта на Кмета на Община Варна се съобщава на заинтересованите лица 
съгласно чл. 196, ал. 4 от ЗУТ и може да се обжалва по реда на 215 от ЗУТ.

         5. В случай, че в заповедта на Кмета на Община Варна е допуснато предварително 
изпълнение или тя не е изпълнена в определения в нея срок, обектите по ал. 1 се премахват, 
преобразуват или ремонтират принудително. Действията по принудителното изпълнение на 
Заповедта  се извършват от физически и/или юридически лица, определени от Община 
Варна. Принудителното изпълнение на заповедта се извършва със съдействието на общинска 
полиция, РДВР-Варна, „ВиК” ООД, „Е.ОН-България мрежи” АД и всички институции, 
свързани с изпълнението на заповедта на Кмета на Община Варна.

         6. Контрол по изпълнение на Заповедта се възлага от Кмета на  Община Варна в 
нарочна заповед.



         7. За извършените разходи по принудителното изпълнение на заповедта на Кмета на 
Община Варна се съставя констативен протокол от комисия, назначена от Кмета на Община 
Варна, включваща представители на ОП „Инвестиционна политика”, на съответния район по 
местонахождението на обекта и на лицето, извършило СМР по принудителното изпълнение 
на заповедта. Въз основа на  влязлата в сила  заповед на Кмета на Община Варна и протокола 
за извършените разходи, се извършват необходимите действия за издаване на изпълнителен 
лист в полза на Община Варна и принудително събиране на вземанията й по реда на     
Гражданския процесуален кодекс.

         /за-27; против-1; въздържали се-0/

 

по точка тринадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Туризъм, търговия и рекламна 
дейност” относно изменение и допълнение на “Наредба за разполагане на преместваеми 
обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и други съгласно чл. 56 от ЗУТ”  
Докл.: Кр.Симов-председател ПК «ТТРД»

Общ брой присъстващи общински съветници – 37
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я : 
426-13. На основание чл. 79 АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета – Кирил Йорданов с вх. № РД-8-9300(2)24.01.2008 г., Общински съвет 
– Варна изменя и допълва “Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия 
– маси, павилиони, кабини и други съгласно чл. 56 от ЗУТ”, както следва:

- в чл. 1, ал. 5, изречение второ, след израза “Забраната в изречение 1-во отнасяща се до 
изброените улици, както и на 20-те метра по тяхното протежение не се отнася за пунктовете 
за продажба на периодичен печат и сезонните обекти” се добавя израза “предлагащи 
единствено изделия на хранително – вкусовата промишленост, отговарящи на изискванията 
на РИОКОЗ и РВМС.”

След направените изменения и допълнения, текстът на чл. 1, ал. 5, изречение второ 
придобива следния вид:

“Забраната в изречение 1-во отнасяща се до изброените улици, както и на 20-те метра по 
тяхното протежение не се отнася за пунктовете за продажба на периодичен печат и сезонните 
обекти, предлагащи единствено изделия на хранително – вкусовата промишленост, 
отговарящи на изискванията на РИОКОЗ и РВМС.” 
         /за-22; против-9; въздържали се-4/

427-13. На основание чл. 79 АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета – Кирил Йорданов с вх. № РД-8-9300(2)24.01.2008 г., Общински съвет 
– Варна изменя и допълва “Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия 
– маси, павилиони, кабини и други съгласно чл. 56 от ЗУТ”, както следва: 

- в чл. 2, ал. 1, т. 4 отпада израза “предлагащи единствено изделия на хранително – вкусовата 
промишленост, отговарящи на изискванията на РИОКОЗ и РВМС.” 

След направените изменения, текстът на чл. 2, ал. 1, т. 4 придобива следния вид:

“Сезонни обекти, функциониращи за времето от 01 април до 30 октомври всяка година”.

            /за-23; против-11; въздържали се-3/

 



по точка четиринадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК «Структури и общинска 
администрация» относно:

- увеличаване щата на Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания “Св. Йоан 
Златоуст” с четири длъжности. 
- увеличаване щата на Дом за деца, лишени от родителски грижи “Княгиня Надежда” 
- увеличаване щата на Дом за деца, лишени от родителски грижа “Другарче”.
- предвиждане на средства за заплати и осигурителни вноски на допълнителните длъжности, 
посочени в предходните решения. 
 - преобразуване на 12 длъжности “детски учител” в 11 длъжности “възпитател” и 1 
длъжност “социален работник” в длъжностното разписание на Дом за деца, лишени от 
родителски грижа “Другарче”. 
- увеличаване числеността на Общинско предприятие „Управление и реализация на 
национални програми и проекти” с 41 бройки

- промяна на т. 5 от Решение № 1270-7/21/08.12.2004 г. на Общински съвет-Варна.

- преобразуване на отдел “Вътрешен контрол” в дирекция “Вътрешен контрол” с отдели: 
“Координация, методология и контролна дейност и оценка на риска” и “Предварителен 
финансов контрол” и увеличаване числеността на общинската администрация с 8 /осем/ 
щатни бройки, с оглед обезпечаване дейността на новосъздадената дирекция.

- създаване на отдел “Общински план за развитие” към Дирекция “Международно 
сътрудничество и програми” на Община Варна и увеличаване числеността на общинската 
администрация – местни дейности с 6 / шест/ щатни бройки, с оглед обезпечаване дейността 
на новосъздадения отдел. 

- разкриване на две нови щатни бройки към дирекция “Превенции” на Община Варна. 

Докл.: О.Мустафов-председател ВрК «СОА»

Общ брой присъстващи общински съветници – 41
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
428-14. Общински съвет-Варна решава решения №№ 429-14, 430-14 и 431-14 да бъдат 
гласувани анблок.

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

429-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на домовете за деца, издаден от МТСП и МОН 
/обн. ДВ бр. 31/13.04.2007 г./ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-
9302/210/26.11.2007 г., Общински съвет – Варна увеличава щата на Дневен център за деца и 
младежи с умствени увреждания “Св. Йоан Златоуст” с четири длъжности, считано от 
01.01.2008 година, както следва:

- Социален работник – 1 бр.

- Социален педагог – 1 бр.

- Психолог – 1 бр.

- Шофьор – 1 бр.

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



430-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на домовете за деца, издаден от МТСП и МОН 
/обн. ДВ бр. 31/13.04.2007 г./ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-
9302/210/26.11.2007 г., Общински съвет – Варна увеличава щата на Дом за деца, лишени от 
родителски грижи “Княгиня Надежда”, считано от 01.01.2008 г., както следва:

- готвач – 1 бр.

- хигиенист – 2 бр.

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

431-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на домовете за деца, издаден от МТСП и МОН 
/обн. ДВ бр. 31/13.04.2007 г./ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-
9302/210/26.11.2007 г., Общински съвет – Варна увеличава щата на Дом за деца, лишени от 
родителски грижа “Другарче”, считано от 01.01.2008 г., както следва:

- социален работник – 1 бр.

- психолог  – 1 бр.

- медицинска сестра – 1 бр.

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

432-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна задължава Кмета на Община Варна при изготвяне на бюджета на Община Варна за 
2008 година да бъдат предвидени средства за заплати и осигурителни вноски на 
допълнителните длъжности, посочени в предходните решения.

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

433-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на домовете за деца, издаден от МТСП и МОН 
/обн. ДВ бр. 31/13.04.2007 г./ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-
9302/210/26.11.2007 г., Общински съвет – Варна решава в длъжностното разписание на Дом 
за деца, лишени от родителски грижа “Другарче” да бъдат преобразувани 12 длъжности 
“детски учител” в 11 длъжности “възпитател” и 1 длъжност “социален работник”.

 

        /за-36; против-0; въздържали се-0/

434-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 54 от ЗОС  и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-9302/7/22.01.2008 г., Общински съвет 
– Варна увеличава числеността на Общинско предприятие „Управление и реализация на 
национални програми и проекти” с 41 бройки, както следва:

Шофьор – 3 бр. 

Комунално  - битова дейност – 38 бр.

         Трансформира 10 бройки от длъжност „Социален асистент” в длъжност “Комунално  - 
битова дейност”.

         /за-24; против-3; въздържали се-8/

435-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 54 от ЗОС  и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-9302/7/22.01.2008г., Общински съвет – Варна изменя т. 
5 от свое решение № 1270-7/21/08.12.2004г. и същата придобива следния вид: „Приема 
организационно управленската структура на Общинско предприятие „Управление и 
реализация на национални програми и проекти” в размер на 80 броя численост на персонала, 



съгласно Приложение № 1 към Правилника за дейността на Общинско предприятие 
„Управление и реализация на национални програми и проекти”.
         Резултати от поименно явно гласуване
         /за-27; против-10; въздържали се-3; отсъстват-11/

         ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5 и чл. 7 от Закон за 
финансовото  управление и контрол в публичния сектор обн., ДВ., бр. 21 от 10.03.2006 г. и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9302/27/28.02.2008 г., Общински съвет 
– Варна реши:

1.Преобразува отдел “Вътрешен контрол” в дирекция “Вътрешен контрол” с отдели: 
“Координация, методология и контролна дейност и оценка на риска” и “Предварителен 
финансов контрол”.

2.Увеличава числеността на общинската администрация с 8 /осем/ щатни бройки, с оглед 
обезпечаване дейността на новосъздадената дирекция и по-ефективното й функциониране.

         Резултати от поименно явно гласуване
         /за-23; против-9; въздържали се-6; отсъстват-13/

         Решението не се приема.
436-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, чл. 27 и чл. 28 от 
Закона за регионалното развитие и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-
9300/13/27.02.2008 г., Общински съвет – Варна реши:

1.Създава отдел “Общински план за развитие” към Дирекция “Международно 
сътрудничество и програми” на Община Варна.

2.Увеличава числеността на общинската администрация – местни дейности с 6 / шест/ щатни 
бройки, с оглед обезпечаване дейността на новосъздадения отдел и по-ефективното му 
функциониране.

         /за-27; против-2; въздържали се-8/

         ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД-8-9302/19/21.02.2008 г., Общински съвет – Варна разкрива две нови щатни бройки 
към дирекция “Превенции” на Община Варна.

        /за-23; против-0; въздържали се-14/

            Решението не се приема.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКО 

ПРЕДПРИЯТИЕ “УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 
И ПРОЕКТИ” КЪМ ОБЩИНА ВАРНА

1. Управител – 1 бр. 
2. Организационен секретар – 1 бр. 
3. Гл. Счетоводител – 1 бр. 
4. Счетоводител – 1 бр. 
5. Завеждащ “ Човешки ресурси” – 1 бр. 
6. Специалист ТРЗ – 1 бр. 



7. Изчислител КСС – 2 бр. 
8. Организатор трудова дейност – 5 бр. 
9. Техник – озеленител – 3 бр. 
10.Залесител – 7 бр. 
11.Шофьор – 11 бр. 
12.Комунално – битова дейност – 47 бр. 

 

по точка петнадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК «Архитектура, строителство, 
устройство, организация и развитие на общината и населените места» относно съгласуване 
на План за регулация и застрояване на УПИ VІІ-117, 124 „за жилищна сграда”, кв. 20 по 
плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена”  

Докл.: Пл.Войков-председател ПК «АСУОРОНМ»

Общ брой присъстващи общински съветници – 33
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
437-15. На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на 
кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-49878/11.02.2008г., Общински съвет-Варна съгласува  
План за регулация и застрояване – план извадка за УПИ VІІ- 117, 124 ”за жилищна сграда”,  
кв. 20 по плана на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна.

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

 

по точка шестнадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Потвържаване на действията на представителя ва Община Варна в Общото 
събрание на «Водоснабдяване и канализация» ООД – Варна във връзка с проведено Общо 
събрание на дружеството на 05.03.2008 г. 

Докл.: Б.Гуцанов-Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници –33 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
438-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 7/1/ от НРУПСЧОВКТД и във връзка с 
писмо вх. № ОС-8-2600/14/11.02.2008 год. от управителя на „Водоснабдяване и канализация” 
ООД – гр. Варна, Общински съвет-Варна одобрява и потвърждава действията на 
представителя на Община Варна в общото събрание на съдружниците на „ВиК” ООД – гр. 
Варна, извършени на проведеното на 05.03.2008 год. общо събрание на съдружниците на 
дружеството, на което са приети решения, както следва:

         1. Решение за продължаване срока на договора на управителя на „ВиК” ООД – гр. Варна 
за срок от 3 години; 

         2. Упълномощаване на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за 
сключване на договор за възлагане на управление на управителя, във връзка с решението по 
т. 1;

         3. Решение за даване на съгласие за продажба на недвижими имоти, собственост на 
„ВиК” ООД – гр. Варна, ползвани като ведомствени жилища, по приложен към настоящата 
покана списък;



         4. Упълномощаване на управителя на „ВиК” ООД – гр. Варна да извърши необходимите 
правни и финансови действия във връзка с продажбата на недвижимите имоти по т. 3 та 
служители на дружеството и в съответствие с Правилата за условията и реда за разрешаване 
продажбата и замяната на жилища, ателиета и гаражи-дълготрайни активи на търговските 
дружества от системата на МРРБ с над 50 % държавно участие и на държавни предприятия, 
одобрени със Заповед № РД-02-14-641/20.07.2007 год. На Министъра на регионалното 
развитие и благоустройството;

         5. Даване на съгласие за отдаване под наем на част от недвижим имот, собственост на 
дружеството, представляващ постройка със застроена площ 60 кв.м. и зема към нея за 
поставяне на временен обект с площ 252 кв.м., намиращи се в района на ЦУ на „ВиК” ООД – 
гр. Варна в гр. Варна, ул. „Прилеп” № 33;

         6. Даване на съгласие за отдаване под наем на част от недвижим имот, собственост на 
дружеството, представляващ част от фоайе с площ 11.11 кв.м., намиращо се в 
Административна сграда ІІ на „ВиК” ООД – гр. Варна в гр. Варна, ул. „Прилеп” № 33;

         7. Упълномощаване на управителя на „ВиК” ООД – гр. Варна да извърши необходимите 
правни и финансови действия във връзка с отдаването под наем на недвижимите имоти, 
посочени в т. 5 и т. 6, в съответствие с Правилата за процедурата, по която Министърът на 
регионалното развитие и благоустройството взема решения за извършване на разпоредителни 
действия, отдаване под наем и бракуване на ДМА на търговските дружества с над 50 % 
държавно участие;

         8. Промяна на фирмата на дружеството от„Водоснабдяване и канализация” ООД на 
„Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД;

         9. Промяна в дружествения договор в частта му за фирмата на дружеството, а именно: в 
чл. 1, ал. 1 „Фирменото наименование на дружеството е  „Водоснабдяване и канализация-
Варна” ООД. Фирмата се изписва на български език ръкописно, печатно или щемпелувано. 

         Резултати от поименно явно гласуване
         /за-21; против-0; въздържали се-12; отсъстват-18/

439-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от НРУПСЧОВКТД, Общински 
съвет-Варна овластява представителя на Община Варна в общото събрание на съдружниците 
на „ВиК” ООД – гр. Варна да представлява Община Варна при провеждане на общи събрания 
на дружеството между сесиите на Общински съвет-Варна, като гласува както намери за добре 
с оглед защитата на интересите на Община Варна. 

         /за-22; против-0; въздържали се-0/

439-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от НРУПСЧОВКТД, Общински 
съвет-Варна задължава представителя на Община Варна в общото събрание на съдружниците 
на „ВиК” ООД – гр. Варна, след провеждане на общо събрание на съдружниците незабавно 
да уведоми за това Общински съвет-Варна, с цел одобряване и потвърждаване на 
извършените от него действия. 

         /за-32; против-0; въздържали се-0/

 

по точка седемнадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Наименования” относно:

- създаване на работна група за техническо определяне на номерацията на улици, 
новопостроени сгради и обекти в селищните образувания на територията на Община Варна.

- именуване на  улици  



- промяна на наименованието на ул. „Кап. Радко Димитриев” на „Ген. Радко Димитриев”. 

Докл.: доц.К.Трошев-председател ВрК «Наименования»

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

Р Е Ш Е Н И Я :
440-17. На основание чл.  21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет Варна, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, Общински съвет-Варна създава работна група за 
техническо определяне на номерацията на улици, новопостроени сгради и обекти в 
селищните образувания на територията на Община Варна, в състав определен от Общински 
съвет-Варна.

         /за-26; против-0; въздържали се-0/

441-17. На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и  по предложение на инж. В. Уруков - 
председател на Съюза по парково и ландшафтно устройство  с вх. № ОС-8-
6200/1/09.01.2008г., Общински съвет-Варна именува пространството, заключено между  
колонадата на входа на Морската градина на гр. Варна, Фестивален и конгресен център и 
хотел „Одесос”, находящи се в гр. Варна,  с наименованието  площад "Антон Новак".

         /за-26; против-0; въздържали се-0/

442-17. На основание чл.  21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет Варна, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, Общински съвет-Варна създава работна група за 
индивидуална преценка и прецезиране на необходимостта от превод на български език на 
чуждоезичните наименования на улици и обекти на територията на Община Варна в състав, 
определен от Общински съвет-Варна.

         /за-26; против-0; въздържали се-0/

443-17. Общински съвет-Варна решава решения №№ 444-17 и 445-17  да бъдат гласувани 
анблок.

         /за-26; против-0; въздържали се-0/

444-17. На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и  по предложение на Кмета на район 
„Приморски” с вх. № ОС-7-1000/92/18.09.2007г., Общински съвет-Варна именува улицата, 
очертана с начална о.т. 142 и крайна о.т. 138, находяща се в кв. „Виница”, гр. Варна с 
наименованието улица “Свети Атанасий".

         /за-26; против-0; въздържали се-0/

445-17. На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и  по предложение на Кмета на район 
„Приморски” с вх. № ОС-7-1000/92/18.09.2007г., Общински съвет-Варна именува  улицата, 
очертана с начална о.т. 54 и крайна о.т. 49/319/, находяща се в кв. „Виница”, гр. Варна с 
наименованието улица "Свети Мина".

         /за-26; против-0; въздържали се-0/

446-17. Общински съвет-Варна решава решения №№ 447-17, 448-17 и 449-17 да бъдат 
гласувани анблок.

         /за-27; против-0; въздържали се-0/

447-17. На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и  по предложение на Кмета на район 
"Младост" при Община Варна с вх. № ОС- 8-1000/6/28.01.2008г., Общински съвет-Варна 
именува улицата, очертана с начална о.т. 400, о.т. 401 и крайна о.т. 402, находяща се в ж.к. 



„Възраждане”, І м.р., гр. Варна, с наименованието улица “ Д-р.п.н Лиляна Ставрева".

         /за-27; против-0; въздържали се-0/

448-17. На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и  по предложение на Кмета на район 
"Младост" при Община Варна   с вх. № ОС- 8-1000/6/28.01.2008г., Общински съвет-Варна 
именува улицата, очертана с начална о.т. 85 и крайна о.т. 403, находяща се в ж.к. 
„Възраждане”, І м.р., гр. Варна, с наименованието улица " Атанас Стоев".

         /за-27; против-0; въздържали се-0/

449-17. На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и  по предложение на Кмета на район 
"Младост" при Община Варна   с вх. № ОС- 8-1000/6/28.01.2008г., Общински съвет-Варна 
именува улицата, очертана с начална о.т. 404, о.т. 403  и крайна о.т. 402, находяща се в ж.к. 
„Възраждане”, І м.р., гр. Варна, с наименованието улица "Петко Маринов".

         /за-27; против-0; въздържали се-0/

450-17. На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и  по предложение на Кмета на район 
"Младост" при Община Варна   с вх. № ОС- 8-1000/6/28.01.2008г., Общински съвет-Варна 
именува улицата, очертана с начална о.т. 405, о.т. 404, о.т. 406  и крайна о.т. 101, която е 
продължение на ул. „Владимир Висоцки”,  находяща се в ж.к. „Възраждане”, І м.р., гр. 
Варна, с наименованието улица "Владимир Висоцки".

         /за-27; против-0; въздържали се-0/

451-17. На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и  по предложение с вх. № ОС-8-
94.Г/6/19.02.2008г., Общински съвет-Варна изменя наименованието на ул. „Кап. Радко 
Димитриев” на „Ген. Радко Димитриев”.

         /за-34; против-0; въздържали се-0/

 

по точка осемнадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура и определяне 
на комисия по самооценяване на “СБАГАЛ “Проф.д-р Д.Стаматов” - Варна“ ЕООД.

Докл.: Б.Гуцанов-Председател ОбС

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

Р Е Ш Е Н И Е :
452-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 86, ал. 1 ЗЛЗ, чл. 24 от Наредба № 
18/20.06.2005 год. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните 
заведения и докладна от управителя на СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов-Варна” ЕООД изх. 
№ 247/12.03.2008 год., Общински съвет-Варна дава съгласие за провеждане на 
акредитационна процедура на „СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов-Варна” ЕООД и съгласува 
комисия за самооценка на лечебното заведение в следния състав:

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р У.Петкова– началник РО

         ЧЛЕНОВЕ: 1. д-р В. Черноокова – началник НО

         2. д-р Б. Герджиков – началник ГО 

         3. д-р С. Иванова– началник ПБ

         4. д-р З. Борисова– началник клинична лаборатория

         5. Св. Георгиева– гл. акушерка



         6. И. Иванов– Директор ИАСД

         7. Д. Добрева– гл. счетоводител

         8. Г. Колева– личен състав

/за-34; против-0; въздържали се-0/ 

 

по точка деветнадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Отпускане на средства за покриване  на разходите по изпращане на лагер на деца 
на загинали полицаи.

Докл.: Борислав Гуцанов - Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 36
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е :
453-19. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна решава да 
бъде отпусната сумата от 3 908 лв. за организиране и провеждане на петдневен пролетен 
лагер на 18 души – деца на загинали полицаи и техните майки в хотел “БОР”, находящ се в 
курорта “Семково”. Разходът в размер на 3 908 лв. общо, от които 2 052 лв. за престой в 
хотела, пълен пансион, и 1 856 лв. за пътни разноски, да бъде за сметка на Общински съвет-
Варна.

         Резултати от поименно явно гласуване
/за-36; против-0; въздържали се-0; отсъстват-15/

         

по точка двадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Попълване съставите на постоянните и временни комисии към Общински съвет-
Варна.

Докл.: Борислав Гуцанов - Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 35
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е : 
454-20. На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА, Общински съвет-Варна решава да удължи 
срока за влизане в сила на решение № 192-2/4/06.02.2008 г. до провеждане на следващото 
заседание на Общински съвет-Варна.

         /за-34; против-1; въздържали се-0/

 

по точка двадесет и първа от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение относно ползване на полагаем платен 
отпуск на Председателя на Общински съвет-Варна.

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

Р Е Ш Е Н И Е :
455-21. На основание чл.155 и чл.156, ал.2 от Кодекса на труда, чл.26, ал.2 от ЗМЗМА, чл.9 от 



Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и решение № 2164-2/45/29.09.1999 г., 
Общински съвет-Варна дава съгласие Председателят на Общинския съвет да ползва полагаем 
платен годишен отпуск от 25.03.2008 г. до 02.04.2008 г. включително.

         /за-34; против-0; въздържали се-0/

 

по точка двадесет и втора от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за определяне на деня 24 април в Община Варна 
като ден за отбелязване паметта на жетвите на арменския народ в Османската империя през 
периода 1915 г. - 1922 г.

Общ брой присъстващи общински съветници – 32
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:
456-22. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна решава да се 
проведе среща на Председателския съвет при Общински съвет-Варна с представители на 
арменската общност във Варна, във връзка с отбелязване паметта на жертвите на арменския 
народ.

         /за-32; против-0; въздържали се-0/

         

по точка двадесет и трета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за премахване на камерите за видеонаблюдение от 
съблекалните на басейн “Приморски” и вземане на отношение към действията на управителя 
на ОП “Спортни имоти”.

Общ брой присъстващи общински съветници – 36
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я: 
457-23. На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА, Общински съвет-Варна задължава ОП 
“Спортни имоти” да изпълни охранителната дейност с камерите за видеонабюдение на 
басейн “Приморски”, съгласно нормативните изисквания за тази дейност.

         /за-30; против-0; въздържали се-0/

458-23. На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА, Общински съвет-Варна препоръчва на Кмета 
на Община Варна да отстрани от длъжност Петър Пасев-управител на ОП “Спортни имоти” 
за неизпълнение на служебните му задължения.

         /за-34; против-1; въздържали се-1/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
В А Р Н А

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/


