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ПРОТОКОЛ 

No39 

На 01 март 2006 г. от 09.00 до 17.00 ч. се проведе Тридесет и

деветото заседание на Общински съвет - Варна, под ръководството на

Председателя на Общински съвет - Варна г-н Борислав Гуцанов. 

Присъстват 47 бр. общински съветници, отсъстват 4: 

д-р Ивайло Симеонов БОЯДЖИЕВ 

Иван Стоянов СЛАВКОВ 

Пламен НА ЧКОВ Печев 

проф. Темелко Добролюбов ТЕМЕЛКОВ 

Борислав ГУЦАНОВ 

Колеги, преди да започнем обсъждането на днеDпил ред, на всички 

искам да честият Баба Марта - всички да сме живи и здрави и да имаме 

една действително успешно и красива 2006 г. и дано тази специализирана 

сесия по образование, която случайно се провежда на 1 март - този 

символ - най-вероятно идва свише, тъй като за мен действително 

образованието е бъдещето на нашите деца, бъдещето на нашия град и 

бъдещето на нацията! Това е за което ние действително трябва да работим 

с всички свои сили, на които сме способни да отдадем на нашите деца и на 

образованието. 

Откривам дебатите по проекта за дневен ред. 

Г-н Панко АНЧЕВ предложи да бъде включена точка за разглеждане 

на две предложения от ПК "Култура, вероизповедания, медии" относно: 
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- допълване на чл. 6 от "Статут за удостояване с почетни звания и

отличия на Община Варна"; 

- удостояване със званието "Почетен гражданин на Варна" - Олеr

Барановски - генерален консул на Украйна във Варна. 

Г-н Г. ДЮЛГЕРОВ направи предложение за включване на нова 

точка в дневния ред за разглеждане на предложения за решения от ВрК 

"Наименования" относно: 

- наименуване на улица в с. Константиново;

- наименуване на алеята пред сградата на Математическа гимназия

"Д-р П. Берон" на името на акад. Никола Обрешков. 

Г-жа Ст. ГОСПОДИНОВА на прави предложение за включване на 

нова точка в дневния ред за разглеждане на предложения за решения от 

ПК нФинанси и бюджет" относно: 

- предложения за намаляване на такса нБитови отпадъци" за лица с

намалена работоспособност; 

разглеждане молби на граждани за освобождаване и 

неосвобожданане от такса "Битови отпадъци" за 2005 r. и 2006 г.; 

- даване на съгласие за изплащане на разходите във функции

"Образование" и "Здравеопазване" за храна в детските градини, ясли и 

поевтиняване на храна в учебните заведения до провеждане на процедура 

по ЗОП и сключване на договор. 

Г-н Б. ХАСАНОВ направи предложение за включване на нова точка 

в дневния ред за разглеждане на проекти за решения от ПК "Опазване и 

възпроизводство на околната среда" относно: 
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3171-5. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна, във връзка с молба с вх. № ОС-5-94.Г(З 1)/23.12.2005 г., 
Общински съвет - Варна не освобождава Георги Лечев Атанасов и Людмила 
Георгиева Атанасова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2006 г. за имот, находящ се в гр. Варна, 

/за- 36, против - 1, въздържали се - О/ 

3172-5. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цепи на услуги на територията на 
Община Варна, във връзка с молба с вх. No ОС-5-94.Л(?)/27.12.2005 r., 
Общински съвет - Варна не освобождава ЕТ "Ариана-46-Любен Монов" от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за периода от 2001 г. до 
2006 г. за временен обект, находящ се в гр. Варна, . 

/за - 3 5, против - 1, въздържали се - О/ 

3173-5. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна, във връзка с молба с вх. No OC-5-94.C(65)/21. l2.2005 г., 
Общински съвет - Варна не освобождава Стоянка Димитрова Дишкова и 
Кирил Ботев Дишков от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2006 г. за имот, находящ се в местност 

/за - 35, против - 1, въздържали се - О/ 

3174-5. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, във връзка с молба с вх. No ОС-5-9100(121)/21.12.2005 г., 
Общински съвет - Варна не освобождава Николина Димова Кокърчина, 
Костадин Райчев Кокърчин, Ралица Костадинова Кокърчина-Дефлорио и 
Детелина Костадинова Кокърчина от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2006 г. за имот, находящ се в местност · 

/за - 35, против - 1, въздържали се - О/ 














































































