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 Янко СТАНЕВ - СДС 

 Г-н Кмете, госпожи и господа съветници, На 23.07.03 г. ВОС 

постановява Решение съгласно разглеждането на една жалба от фирма 

"Профилактика-2000"-ООД, Пазарджик за определянето на изпълнител в 

открития конкурс по обществена поръчка за дезакаризация и дератизация на 

територията на Община Варна, дезинсекция и дератизация в училищата, 

детските градини, детските ясли и другите общински обекти през 2003 г. 

Жалбата и разгледания проблем са относно становището на фирма 

"Профилактика", която е една от четирите кандидати за конкурса, че има 

незаконосъобразност на Вашата заповед № 0507/14.03.03 г. и че има 

нарушени правила при вземането на решение за подредбата на кандидатите 

по въпросната поръчка. В Решението на ВОС се казва, че се отменя Вашата 

заповед и по-точно заповедта на Вашия заместник-кмет издадена въз основа 

на Вашата заповед за делегирани правомощия, поради това че в конкурса 

има от страна на фирмата класирана на първо място - "Дезинфекционна 

станция - Варна"-ЕАД - не се отговаря на предвидените конкурсни условия, 

поради което незаконосъобразно "Дезинфекционна станция"-ЕАД е 

допусната до участие в процедурата. Като е определено същото дружество 

да спечелва откритата процедура с обжалваната заповед при наличието на 

допуснати процесуални нарушения при провеждането на конкурса е 

постановен незаконосъобразен индивидуален административен акт, който 

следва да бъде отменен. Това решение на ВОС е обжалвано пред Върховния 

съд и ВАС на 10.02.04 г. се е произнесъл, като е потвърдил /най-общо 

казано/ решението на ВОС, като е оставил в сила Решението от 23.07.03 г. 

постановено от ВОС. Въпроса ми към Вас е: Известно е, че т.нар. открити 

конкурси по обществени поръчки са с предварителни условия в тях, при 

които определено може да се твърди за някои от тях, както в случая с 

озеленяването, че се толерират определени фирми по начина, по който са 

подготвени документите. От дълго време при тези конкурси се елиминират 



дребните и средни бизнесмени участващи в тях, като се получават резултати 

които в една или друга степен са свързани с определени фирми, които са 

свързани с хора работещи в администрацията или общински съветници. Все 

пак, аз мисля че този въпрос ще бъде предмет на едно по-широко обсъждане 

по време на цялостното обсъждане на темата по откритите конкурси за 

обществените поръчки. В случая аз бих желал да Ви запитам кой носи 

административна отговорност за това, че е допуснал такива нарушения по 

време на провеждането на конкурса; вероятно какви ще бъдат щетите за 

Община Варна по отношение на финансовата част и какво наказание ще 

бъде наложено на виновното лице? 

 

 Григори БОНЕВ - СДС 

 Уважаеми г-н Йорданов, Първият ми въпрос към Вас е във връзка с 

окаяното състояние на пътната мрежа в гр. Варна: - бул. "В. Левски" - пред 

стадион Варна; - бул. "В. Левски" - надлеза над ул. "Мир"; - бул. "В. Левски" 

- отбивката посока ул. "Мир" към ОМВ; - бул. "В. Левски" - между 

сп."Дубровник" и сп.ХЕИ; - ул. "Ян Палах" - между сп. "Спартак" и "ВиК"; - 

ул. "Цар Освободител" - пропаднали водоотводни шахти на кръстовището с 

бул. "Трети март"; - бул. "Цар Освободител" - пропаднала шахта на сп. 

"Възраждане"; - бул. "Цар Освободител" - дълбоки дупки в района на бл.106 

и бл. 107; - кръстовището на ул. "Дубровник" и ул. "Хр. Смирненски"; - 

всички отводнителни шахти по ул. "Хр. Смирненски" са по-ниски от нивото 

на пътя с 10-15 см.; - голяма неравност по ул. "Студентска" пред 

кръстовището с ул. "Мир"; - бул. "Княз Борис І" - посока Златни пясъци; - 

пътя за кв. Виница - акцентирал съм на р-н Приморски. Въпросът ми е: В 

какви срокове ще бъде възстановена пътната мрежа в гр. Варна? Има ли 

такъв план и кои ще са приоритетните улици? Коя е фирмата изпълняваща 

ремонта и рехабилитацията на пътната мрежа? Колко средства са 

изразходвани целево през изтеклия Ваш мандат? Има ли гаранционен срок и 

какъв е той? Кой е органа изпълняващ контрол по технологията, качеството 

и срока на ремонтите? Вторият ми въпрос е във връзка със слуховете и 

създаденото напрежение от предстоящо строителство на Понеделничния 

пазар: Има ли одобрен работен проект за строителство? Има ли инвеститор 

и изпълнител на такъв проект и ако има такива - кои са те и процедурата по 

която са избрани? Каква е цената на 1 кв.м търговска площ и срока на 

договор? Какви са условията, реда и процедурата за желаещи кандидати да 

закупят /или ползват, наемат/ новопостроените търговски обекти? Кой ще е 

органа определящ /класиращ/ желаещите кандидати, какъв ще е реда, 

условията и критериите? Ще се ползват ли с предимство настоящите 

собственици и ползватели на търговски обекти на Понеделничния пазар? 

  

  

Александър ТОДОРОВ - СДС 



Уважаеми колеги, уважаеми г-н Кмете, На 22.03.2002 г. сте издал 

заповед Р-75 на основание чл. 86 и чл. 90 от ППЗТСУ и във връзка с чл. 6, т. 

7 от ЗТСУ, с която заповед Вие сте одобрили купуване на имот пл.№ 10А, 

кв.39 по кадастралния план на VІІІ м.р. в гр. Варна, съгласно приложена 

скица. Тази заповед е отменена изцяло от ВОС от 11.02.т.г. Моля Ви да 

изложите какви са мотивите, каква е хронологията и какви са фактическите 

обстоятелства довели и мотивирали Вас за издаването на тази заповед? 

  

Илия КАФАЛИЙСКИ - Коалиция "Справедливост за Варна" 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, предлагам да прекъснем 

заседанието си и с едноминутно мълчание да отдадем почит на паметта на 

македонския президент Борис Трайковски.  

 

С едноминутно мълчание общинските съветници отдадоха почит в 

памет на загиналия македонски президент Борис Трайковски. 

  

 Веселин ДАНОВ - Коалиция "Справедливост за Варна" 

 Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги, 

Имам няколко питания по отношение на неща които стават и са станали в 

гр. Варна, те са към г-н Кмета на града г-н Кирил Йорданов: 1. На ул. 

"Балчик" № 7 - точно зад читалище "Маяковски" от 15 години работи 

абсолютно незаконно автотенекеджийски сервиз, който е разположен с цел 

боядисване не на леки коли, а на камиони и каросерии в тревната площ 

отредена за детски кът. Направената справка в архива на р-н "Приморски" 

установи, че не съществува такава фирма и такава дейност. Никой нищо не 

плаща. От тогава са изпратени множество писма до р-н Приморски и до р-н 

ОРС и никакви отговори няма. Ще Ви дам копие от последната жалба от 

09.07.2003 г. и моля за Вашето съдействие! 

 2. Приключи ремонта по пътя за "Виница" и доколкото зная фирмата, 

която е извършила ремонта има задължението след извършването на този 

ремонт да възстанови настилката. Пътят е в безобразно състояние. Ще бъде 

ли санкционирана тази фирма, ще има ли някакви неустойки и кой ще се 

погрижи този път да бъде оправен? 

 3. Третият ми въпрос касае пътя между Горна и Долна Трака. Не знам 

кой гений е направил този път /той не е направен, защото не е довършен; не 

е довършен защото не може да бъде довършен, тъй като някой се е опитал 

да направи бордюри, тротоари и т.н. - много хубаво, но се е получила една 

писта - ако се пуснете от Горна Трака надолу и карате малко по-бързо и има 

спряла кола - катастрофата е неизбежна! Там ще има много пътно-

транспортни произшествия! 

 4. Последното ми питане е свързано с питането на колегата Григори 

Бонев, но аз имам малко по-конкретни данни за този въпрос - това е за така 

нашумелия "Понеделничен пазар". Категорично заявявам още веднъж, че 



дълбоко в себе си Ви уважавам като Кмет на Варна и всичките спорове, 

които бяха между мен и Вас в предизборното време са приключили и ще 

подкрепям абсолютно всичко, което е коректно и е в интерес на Варна. 

Винаги съм тиражирал, че сте честен човек  радеете за Варна - сигурен съм 

в това, защото мисля че не се познаваме от вчера. Не съм убеден обаче, че 

същото нещо е и във Вашата администрация и във фирма "Пазари". 

Инвеститорът на Понеделничния пазар ще бъде фирма "Пазари" доколкото 

аз съм запознат - над 100 обекта ще бъдат. Тук има обаче един много 

фрапантен момент - аз направих лично проучване - себестойността на един 

обект с площ около 14 кв.м ще бъде около 100 евро на кв.м, или това говори 

за около 1400 евро себестойност на строителството, тъй като това е само 

една бетонна плоча и отгоре е алуминиева постройка. Цената, която е 

предложена доколкото знам от фирма, която ще строи евентуално тези 

павилиони, е около 9000 лв., която ще струва на варненския данъкоплатец. 

Мисля, че такава провеждана антисоциална политика е като чист геноцид 

към дребния бизнес, тъй като ако този човек заплати сумата от 15 х.лв. той 

няма да се занимава да продава кинкалерия и т.н. с които да изкарва дребни 

пари за издръжка на семейството си. А ако той ги тегли и от банка, сметнете 

с банковата лихва от 15 % за каква сума говорим. Освен това, вече "на 

черно" -категорично го заявявам - вървят по около 2000 лв. разпределението 

на по-качествените обекти. Много често с тези павилиони ставата тези 

проблеми и аз апелирам към Вас първо, защото съм убеден, че наистина 

радеете за този бизнес във Варна - да разгледате този въпроси и да решите 

трябва ли да се иска за един павилион наемна цена авансово от 15-17 хиляди 

лева и нагоре и след 3 години даденият човек остава този павилион - как ще 

работи и как ще ги изкара тези пари? Нужна ли е тази печалба от някъде от 

около 700 % авансово на фирма "Пазари", след като ние провеждаме 

политика за социално равноправие?! Крайно време е във фирма "Пазари" да 

влезе комисия от общински съветници, за да установи какво става в тази 

фирма, защото това е Ахилесовата пета на общината и никой няма интерес 

от ръководството няколко души там да си устройват собствения живот за 

сметка на всички граждани! Благодаря Ви за вниманието и времето, което 

Ви ангажирах. ВРП има решения и няколко души вече ще имат дела по тази 

линия - лично аз също ще сезирам ВРП за тези неща, за които в момента 

говорим. И като последно, уведомявам всички колеги, че внасям днес 

следобед иск в съда във Варна срещу незаконосъобразността на паяците във 

Варна. За да може да се санкционира неправилното паркиране, трябва 

Община Варна, държавата да създаде възможност за паркиране на 

автомобилите на хората. Всичко друго си е чист рекет! 

  

  

 

Христо КОНТРОВ - СДС 



Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Йорданов, питането ми е във 

връзка с една забележителност на нашия град, която е изграждана в края на 

ХІХ и началото на ХХ век и продължава да се изгражда и в наши дни - 

Морската градина. Живеещите в кв. Чайка и във вече новия обособил се 

район около "Почивка" ми зададоха въпроса на какво основание тази част 

на Морската градина, която е след Канала на Зоопарка в посока 

североизток, се разрешава масово строителство и защо се изсичат дърветата 

в градината? Направих посещение на тази част - живописен кът от Морската 

градина, но започна масово строителство от бившия р-т Хоризонт, който 

вече е превърнат в комплекс Хоризонт; на североизток са реституирани 

много от имотите на гражданите. Хвалебствено е, че действително някои от 

тях са ги направили, ремонтирали и живописно оградени с огради, но има 

някои от тях в безобразно състояние, особено около Делфинариума - 

порутени сгради, една от които е превърната в морга за леки коли. 

Разрешава се строителство на монолитни сгради около пътя Варна-Златни 

пясъци, вкл.и с подземни гаражи. Разрешава се да се секат поголовно 

дърветата - около вилата "Буров" например. Вярно, че някои от старите 

дървета трябва да се обновят в парка - на какво основание, г-н Йорданов, се 

разрешава това строителство в тази част на парка? Задължават ли се 

собствениците да завършат и да реконструират тези сгради? Има ли фирма, 

на която е възложено да поддържа и възстановява парка? 

  

Янко КОРЕНЧЕВ - СДС 

Уважаеми колеги, г-н Симов, г-н Кмете, пролетта е време на 

съзидание и вярвам, че всички ще бъдем обладани от това чувство през 

цялата година! Ще задам един въпрос свързан с водоснабдяването в 

Аспаруховския район. Водоснабдяването на Боровец, Прибой и Ракитника 

на много от нас в тази зала ни е вършило много работа преди избори, 

заемайки популистки функции успокояваме хората - ще видим, ще 

проверим - и аз съм го правил. Убедени сме, че част от бъдещото развитие 

на Варна е свързано с южния район, Аспаруховски район. Занапред нека 

всеки който отговаря за отделен въпрос да бъде в залата - районни кметове, 

директори на дирекции - за да можем да им задаваме въпроси във 

функциите си на общински съветници. Нашата функция е не да обобщаваме 

работата на администрацията и ние да гласуваме тази работа. На следващо 

място - въпроса с Боровец, Ракитника и Прибой е довършен от много 

администрации и е доведен до някъде. Няколко общински, няколко районни 

администрации направиха необходимото, вложени са много средства на 

данъкоплатеца, отчужден е терена откъдето ще стане генералното 

захранване, в подробности са запознати много от хората в тази зала; 

говорим за преработка в момента на проекта и мисля, че часът на истината 

за водата на хората е настъпил. Варна я сбъркахме през десетилетията - и на 

запад, и на север в последните години, защото не отчитаме мнението на 



специалистите. Вярвам, че всеки един от нас ще се включи и нека г-н 

Йорданов чрез своите сътрудници на следващата сесия каже нещо наистина 

вярно за тези варненци - независимо как ги наричаме - виладжии или 

постоянно живеещи там. Това е бъдещето на Варна, както и да погледнем, 

нашите погледи ще бъдат насочени натам. 

  

Балин БАЛИНОВ - СДС 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Йорданов, поводът за моето 

питане е едно решение в комисията по архитектура, което е подготвено за 

гласуване днес, по повод на строителство с допуснати отклонения: "На 

основание чл. 36, ал. 4 от ЗУТ, предлага на Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството да се допуснат по-големи отклонения от 

установените в ал. 1, 2 и 3 на чл. 36 от ЗУТ по отношение на изградените в 

УПИ ХІ-17 в и УПИ ХІІ-17б, кв. 722, 3 м.р. на гр.Варна сгради с цел 

одобряване на проекта за ПУП-ПЗ и РУП на цитираните УПИ." Както е 

известно, става въпрос за сградите които се намират на бул. "Цар 

Освободител" и "Славянска" - историята е стара. Имайки предвид, че ние на 

практика сме поставени пред свършен факт - хората вече са се нанесли там, 

водена е преписка между РДНСК, към Министерството, но крайния 

резултат е да отидем към узаконяване и аз също съм гласувал да се узаконят 

тези сгради, защото хората живеят там, т.е. няма изход! Коя институция, г-н 

Йорданов, носи отговорността за стигане до това положение? Какви мерки 

биха се предприели за бъдеще, тъй като ни е известно, че това нещо може да 

ескалира - във Варна има достатъчно такива случаи? 

 

Кирил ЙОРДАНОВ - Кмет на Община Варна 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, уважаеми 

съграждани, Честит Първи март! Редно е да се започне с поздравление - 

току-що ми връчиха една брошура на проф.д-р Чирков и ми позволете в 

рамките на дължимите и от сърце отправени към вас пожелания да 

използвам два цитата от него: "Мислете само за приятни неща, очистете 

душата си от злобата и завистта, освободете я от червея на съмнението!" 

"Избягвайте сблъсъците, нека конфликтите минават покрай ушите. Така ще 

избегнете личните драми и излишния стрес." Допълвайки това пожелание, 

естествено от тук трябва да се извадят онези принципни конфликти, които 

са в полза на всички. Пожелавам успешна работа на днешната сесия. Държа 

на някои от въпросите да дам предварителна информация, защото те 

зададени от тази трибуна в присъствието на медиите ще получат своята 

гражданственост и пак повтарям - това ще бъде предварителна информация 

в някои отношения, обаче тя ще бъде и точна там, където не съм в 

състояние да ви отговоря по памет /нямам необходимата подготовка в 

момента/ ще изчакате следващата сесия, когато надявам се, че моите колеги 

ще успеят да съберат информацията така, че аз да формулирам отговорите 



на вашите въпроси. Първо - пътищата - Вашия списък не е актуален. От 

изброените участъци с изключително лоша настилка, някои от тях са 

аварийно ремонтирани, това обаче не означава, че гледам с лека ръка на 

проблема. Аз въведох този проблем на една от редовните седмични 

пресконференции пред нашите съграждани, че това е един то най-тежките 

текущи и бъдещи проблеми /това е от управлението от миналото на нашия 

град - състоянието на уличната настилка. Всяка седмица контролирам в 

рамките на възможното, защото атмосферните условия не винаги 

позволяват това, да се ремонтира аварийно уличната настилка в града. И по 

памет мога да ви кажа, че някои от изброените от Вас участъци са 

ремонтирани, но списъка и по друго съображение не е изчерпателен, защото 

на практика е много трудно, почти невъзможно да се обхване цялостното 

състояние на уличната настилка в града чрез един такъв примерен списък. 

Работим по списъци на районните кметове, работим по списъци на КАТ, 

работим и по лични впечатления, когато човек се натъкне на нещо 

нетърпимо - така беше на "Опълченска", на "Л. Каравелов"... В какви 

размери и в какви срокове оттук нататък ще се работи, до голяма степен ви 

е известно - зависи от сумата, която ще бъде заложена, приета от вас в 

бюджета. По отношение на сроковете - не се съмнявайте, че ще направя 

всичко възможно дадените срокове да бъдат съкратени; излишно е да 

казвам, че в тази насока сме дали и примери на грижовно отношение в 

рамките на онова, което позволява бюджета, на това което вие ще гласувате 

като размер - в крайна сметка обема ще е производен от гласуваните от вас 

средства. Вие поставяте други въпроси, на които ще ви бъде отговорено 

изчерпателно. Принципно само мога да кажа, че при избора на следващата 

фирма или следващите фирми, които ще се занимават с тази дейност, 

принципно винаги имате свое участие в комисиите, които провеждат тези 

обществени поръчки, в лицето на общински съветници. Пазари - 

Понеделничния пазар - На последния ми приемен ден дойдоха хората от 

пазарите; за мен този въпрос съществува и е актуален от момента, в който 

получихме заповед на Областния управител, по силата на която терена е 

деактуван от държавен в общински. Сега съществуващите на законно 

основание обекти са 52, проектите които се изготвят /но в никакъв случай 

не може да се каже, че те са перфектни във финалната си част/ са за около 

170 обекта. Всичко това, което беше повдигнато във въпроса Ви е 

изключително основателно, буди голяма тревога и притеснение и докато 

той не бъде изчистен откъм тази му страна, проекта не би могъл да започне. 

На приемния ми ден дойдоха 22 души, 52 са законните и съм насрочил 

работна среща - поканил съм Председателя на ОбС, председателите на 

съответните комисии, директорите на съответните дирекции и всички хора, 

които на законно основание са там, за да обсъдим бъдещето на този проект. 

Това мога да кажа към момента, в никакъв случай не бива да се допусне 

социално напрежение; знам - правилно или криво разбрано, това е момент 



на социална политика в миналото - не можем да се отървем до този момент 

с лека ръка от този проблем на този етап, дори и в обозримото бъдеще. Така 

че от момента, в който е деактуван терена, аз съм се сезирал с тези неща; 

разбира се вие много добре и даже в някои отношения по-добре от мен 

знаете отговорите на въпросите, които поставяте. Разбира се, като общински 

съветници сте длъжни да им дадете гласност на тези въпроси - кой ще е 

инвеститора, кой ще определя и т.н. всичко това са неща, до които ще се 

стигне при положение че се гарантира една търпимост вътре в рамките на 

този микроколектив, ако и да знаете много добре, че интересите на града 

налагат създаването на такива обекти, които да поемат хората от други 

места. Не би могло да бъде търпяно в бъдеще присъствие на търговски 

обекти независимо от формулировката дали тя ще бъде наречена социална 

политика. Обаче това, което мога да кажа и което ще изпълня е, да се 

срещна с всички хора и да проуча този въпрос най-съзнателно - това си е 

мое вътрешно убеждение и принцип! - Пътя Виница - положена беше 

канализация; в рамките на 500 х.лв. лотът който трябва да положи два 

пласта от Горна Трака до моста на стадион "Варна" може да бъде усвоен - 

но той е под въпрос - при положение, че се постави, намери се ресурс, 

възможност - при това в кратки срокове - да се извърши газификацията на 

този район плюс полагането на водопровод, защото трайността на 

полаганата настилка е между 5 и 6 години. С други думи, възложено е на 

администрацията, на заинтересованите служби, да се намери ресурса, в 

който да се изпълнят тези условия, за да може лота да мине при положение, 

че централната изпълнителна власт не се отметне от това, което се говореше 

около изборите. И веднага тук свързвам отговора си с въпроса а пътя - 

отсечката Горна - Долна Трака - начина по който е направена не 

удовлетворява, но това е работата на Агенцията - тази отсечка не е в онази 

част от мрежата, която е собственост на Общината и за която Общината 

отговаря - не ми харесва, но това е положението. Отговора е от гледна точка 

на общинска администрация. Паркирането и паяка - много дълга и обширна 

тема. Не се колебая нито за миг, че при изпълнение на преките си 

задължения, паяците допускат нарушения; да не го казвам нарушения - 

различен подход към всяка една конкретно възникнала житейска ситуация - 

не се съмнявам! От друга страна не се съмнявам, че паяците са 

необходимото средство, а ако си спомняте Правилника за тяхната дейност 

го бяхме уточнили в три посоки: че те действат при предотвратяване на 

ПТП, отстраняване на пречки, които се създават за движението. Но пак 

казвам, ако това е бил кръга от проблеми, който им е бил възложен, аз не 

подлагам на съмнение и не влизам в дискусии че те излизат от този кръг на 

своите задължения. Това също не го подлагам на съмнение. Само за да 

илюстрирам мисълта си, че те са необходими, както и че те излизат от 

рамките на задълженията си възложени им с Наредбата, искам да ви кажа 

примера с ул. "Съборни", която разрешихме за паркиране от дясната страна 



прилежаща на Стоматологията, защото ширината, натоварването позволяват 

това. От друга страна, за да не бъде повече привлекателно място за тях 

трябва да погледнем например ул. "Ст.Караджа" - паркирането от двете 

страни до степен, която прави невъзможно разминаването на автомобилите. 

Единият пример е в подкрепа на това, което мотивира г-н Данов да ми 

зададе въпроса, другият е в подкрепа на това, че паяците са необходимо 

средство също. Друг е въпроса златното сечение как би могло да бъде 

намерено. По отношение на задълженията на Общината да предостави на 

гражданите възможност да паркират свободно, вариантите са няколко: 

тепърва сме възложили на комисия, която да проучи този въпрос. 

Задължително това се свързва с онези задачи, които възлагаме, след 

обсъждане с Обществения съвет по архитектура. Една от задачите на тази 

комисия е организация на паркирането. Второ, там задължително - още не 

сме стигнали до окончателния вариант на това решение - при приемането на 

определени варианти за развитието на дадени части от града задължително 

трябва да се предвиди възможността и това е елемент на заданието, което 

сме дали за "Сливница", "Княз Борис І", от Общината светофара, минавайки 

през х-л Черно море, стигайки до ВИНС - че трябва заедно с това задание 

относно бъдещото предназначение на тази отсечка да се дадат варианти 

относно паркирането - подземно и надземно. Ние сме длъжни да отидем 

вече на тези стъпки и да имаме яснота къде ще бъдат изградени такива 

места, където съвременните норми с оглед на почти удвояването на МПС за 

периода 1999 г.към днешна дата да се намери едно такова решение. Това е и 

задачата на комисията, която ще работи по тези въпроси. С други думи, 

извън съмнение е необходимостта Общината също да предприеме действия 

в тази посока не само да гони и да санкционира хората, които по една или 

друга причина извършват нарушения. Но и това е неизбежно! Боровец - ще 

ви информираме относно свършеното и относно предприетите стъпки за 

осигуряване на първия етап от строителството на милион и половина 

лв.средства за начало и за значителна степен реализация на този проект - 

налага се корекция в плана, най-вече относно материалите и стойността. 

Това е частичен отговор на въпросите, които поставихте, иначе те ще ви 

бъдат предоставени в писмен вид на следващата сесия. Някой постави 

въпроса защо районните кметове не са тук - оказа се, че сме задвижили 

системата на редовните понеделнични оперативки, на които оттук нататък 

отивам да присъствам и аз. Успешна работа! 

  

  



Препис-извлечение! 

 

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 

№ 9/01.03.2004 г. 
по точка втора от дневния ред  

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Финанси и бюджет": - определяне на цени на услуги за посещение в НАОП 

"Н. Коперник"; - такси за участие за децата в Х Национален детски 

фолклорен конкурс; - опрощаване на държавни вземания; - молби от 

граждани за освобождаване от наем и от цена на сметоизвозване; - 

допълване на решение на ОбС № 2813-7(47)/23.07.03 г.; - отпускане на сума 

от Бюджет 2004 г. на Фондация "Съпричастие"; - осигуряване на средства от 

Бюджет 2004 г. за ремонтни дейности в Летен театър - Варна; - опрощаване 

на неплатени в пълен размер такси за ползвани социални услуги; - 

определяне на ред за публично обсъждане на Проекто-бюджет 2004 г. на 

Община Варна; - определяне на ред и цени за сключване на граждански 

брак между чужди граждани; - освобождаване на дете от такса за ползване 

на детска градина. 

 

Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА - Председател ПК "Финанси и бюджет" 

  

 Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 

 

Общински съвет - Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 

254-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА; чл. 9 

от ЗМДТ Общински съвет - Варна изменя раздел VІІІ на Приложение 2 от 

"Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Варна" за определяне цени за посещение 

в НАОП "Н. Коперник": 

 А. За български граждани: 

 - за деца от предучилищна възраст - 0,50 лв. 

 - за ученици и студенти - 1,00 лв. 



 - за пенсионери - 1,00 лв. 

 - за граждани - 3,00 лв. 

 - за ръководители на групи - безплатно за един ръководител 

 на всеки 20 души от групата 

 Заб. Посещението в НАОП "Н. Коперник" за ученици от училищата и 

детските градини от Община Варна за часове по учебен план е безплатно и 

по предварително заявен график. 

 Б. За чужденци: 

 - за деца и ученици до 18 години - 2,00 лв. 

 - за посетители над 18 години - 5,00 лв. 

 - за ръководители на групи - безплатно за един ръководител на всеки 

20 души от групата 

 /Резултати от гласуването:  

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

  

255-2. На основание чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна определя такси за участие за децата в Десети 

национален детски фолклорен конкурс, както следва: 

 - индивидуален изпълнител - 10,00 лв. 

 - оркестри и състави - 5,00 лв. за 1 дете 

  /Резултати от гласуването: 

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

 

256-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 

предлага на Президента на Република България да не опрости задължението 

на Николай Ганчев Колев от гр. Варна, ул. "Княз Борис І" № 28. 

  /Резултати от гласуването:  

за - 31, против - 1, въздържали се - 1/ 

  

257-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 

предлага на Президента на Република България да опрости задължението на 

Дочо Маринов Дочев от гр. Варна, ул. "Георги Бакалов" бл. 17, вх. 9, ет. 1, 

ап. 10. 

/Резултати от гласуването:  

за - 31, против - 1, въздържали се - 0/ 

  

258-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 

предлага на Президента на Република България да опрости задължението на 

Стойчо Йорданов Стоев от гр. Варна, ул. "Стефан Стамболов" № 9. 

/Резултати от гласуването:  

за - 31, против - 1, въздържали се - 0/ 

 



259-2.На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги и чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ, 

Общински съвет - Варна решава Илко Димитров Георгиев, наемател на 

обект павилион по чл. 56 от ЗУТ, находящ се между ул. "Ж.врата" и ул. 

"Дубровник" да бъде освободен от заплащане на цена на сметоизвозване и 

цена на разполагане за период от 01.01.03 г. до 31.12.03 г. 

  /Резултати от гласуването: 

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

  

260-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от "Наредба 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Варна", Общински съвет - Варна решава Никола 

Тенев Николов - собственик на обект в ж.к. "Възраждане" І м.р. до бл. 20, да 

не бъде освободен от заплащане на дължимия наем и от цена на 

сметоизвозване за период от 01.04.01 г. до 31.12.02 г 

/Резултати от гласуването:  

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

 

261-2. Общински съвет - Варна допълва свое решение № 2813-

7(47)/23.07.03 г., като фиксира периода за освобождаване от заплащане на 

такса смет за временен обект "Миралекс"-ООД със думите: "... , считано от 

10.01.2002 г. до 31.12.2003 г." 

/Резултати от гласуването:  

за  - 28, против - 5, въздържали се - 0/ 

  

262-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 

предложение рег.№ РД-3-9909/22/10.01.04 г., Общински съвет - Варна дава 

съгласие да бъде отпусната сумата от 13 560 лв. за продължаване дейността 

на Маршрутна служба за хора с функционални увреждания в Община Варна 

до 31.12.04 г. от дейност "469", Функция "Здравеопазване". 

/Резултати от гласуването:  

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

  

263-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 4, ал. 

2, чл. 9, ал. 1 и 3 от ЗОБ, Общински съвет - Варна дава съгласието си от 

Бюджет 2004 г. да бъдат осигурени средства от Дейност "Други дейности по 

икономика" в размер на 50 000 лв.за изграждане на нов дървен подиум на 

сцената и за подмяна на седалките в амфитеатъра на Летен театър-Варна.  

 /резултати от поименно явно гласуване:  

за - 31, против - 4, въздържали се - 1, отсъстват - 15/ 

 

264-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 6 

от ЗМДТ и предложение с рег. № ЗСР-4-9200/4/20.02.04 г., Общински съвет 



- Варна дава съгласие за опрощаване на неплатените в пълен размер такси за 

ползвани социални услуги от граждани на Варна, по приложен списък на 

стойност 936,33 лв. за периода от 01.01.01 г. до 30.11.03 г. 

/Резултати от гласуването: 

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

  

265-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11, 

т. 6 от ЗОБ, Общински съвет - Варна реши: 

 1. Определя ред за публично обсъждане на Проекто-Бюджет 2004 г. 

на Община Варна. 

 1.1 Пресконференция с участието на представители на местните 

медии 

 1.2 Публикуване на материал на проекта в местната преса и интернет-

страницата на Общината (08.03.04 г.) 

 1.3 Публично обсъждане на проекта на бюджета в зала Пленарна 

(10.03.04 г.) 

 2. Възлага на Кмета на Община Варна да организира процедурите по 

т.1 и да състави протокол за постъпилите предложения и ги внесе в 

Общинския съвет с материалите по проекто-бюджета. 

  /Резултати от гласуването:  

за   - 29, против - 0, въздържали се - 2/ 

  

  

266-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ и 

във връзка с предложение рег. № ОС-4-9901/5/06.02.04 г. Общински съвет - 

Варна реши: 

 1. Сключването на граждански брак между чужди граждани да се 

извършва в специалните за целта зали пред държавните символи на 

Република България. 

 2. Определя цени за провежданите ритуали, както следва: 

 - подписване в зала без музикален фон - 30.00 лв. 

 - с музикално изпълнение на синтезатор - 50.00 лв. 

 - битов ритуал - 80.00 лв. 

 3. При смесени бракове между българи и чужденци, цените да бъдат 

тези определени за български граждани. 

  /Резултати от гласуването: за 

 - 31, против - 2, въздържали се - 2/ 

  

267-2. На основание чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ; 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 рег. № ОС-4-

94В/3/15.01.04 г., Общински съвет - Варна освобождава от такса за ползване 



на детска градина детето Александра Александрова Александрова, ЕГН 

********** от гр.Варна, ул. "Божур" № 18, ет. 4, ап. 13. 

  /Резултати от гласуването:  

за - 29, против - 0, въздържали се - 2/ 

  

 

 

 

 

  



Препис-извлечение! 

 

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 

№ 9/01.03.2004 г. 
по точка трета от дневния ред  

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Образование" относно: промяна на Статута на награда "Варна" в системата 

на народната просвета; определяне на НАОП "Н. Коперник"-Варна за 

икономическа организация. 

 Докл.: Д. ДАСКАЛОВ - Председател ПК "Образование" 

  

 Общ брой присъстващи общински съветници - 39 

 

 Общински съвет - Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 268-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 

променя "Статут на награда "Варна" в системата на народната просвета", 

както следва: - създава т. 3.21 със следния текст: "За юридически и 

физически лица, подпомагащи образованието в Община Варна." съгласно 

приложение. 

  /Резултати от гласуването:  

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

 

 269-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна определя НАОП "Н.Коперник"-Варна за икономическа организация в 

съответствие с Наредба № 6/26.06.94 г. на МОН. 

  /Резултати от гласуването:  

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

   



Препис-извлечение! 

 

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 

№ 9/01.03.2004 г. 
по точка четвърта от дневния ред  

 

 

ОТНОСНО:Разглеждане на предложения за решения от 

ПК"Социални дейности" относно: молба за освобождаване на молителка от 

такса за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия; създаване 

на Обществен съвет за социално подпомагане; отпускане на персонална 

пенсия; отпускане на финансови помощи на нуждаещи се граждани за 

здравни, битови или социални нужди; извършване на основен ремонт на 

жилище в ж.к. "Вл. Варненчик" бл. 302; откази за отпускане на финансови 

помощи. 

Докл.: Пл. НАЧКОВ - член на ПК "Социални дейности" 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 42 

 

 

 

 Общински съвет - Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 270-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с молба вх. 

№ РД-4-94.К/13/22.01.04г и по предложение на Кмета на Община Варна с 

вх. № РД-4-94.К/13/29.01.04 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да 

бъде отпусната персонална пенсия, във връзка с чл. 92, т. 3 от КЗОО на 

Кичка Николова Митева от гр.Варна, кв. Аспарухово ул. "Чонгора" № 39. 

  /Резултати от гласуването:  

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

 

 271-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № ЗСД-3-2400/15/30.01.04 г., Общински съвет 

- Варна дава съгласие за отпускане на еднократна парична помощ в размер 

на 800 лв. на Георги Николов Георгиев гр.Варна, ж.к. "Вл.Варненчик", 

бл.403 ,вх.13, ет.1, ап.53. 

  /Резултати от гласуването:  



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

 

 272-4. На основание чл. 33, ал. 2, т. 8 от Правилника за приложение 

на ЗТТИ и чл. 69 от Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Варна и във връзка с 

молба вх. № ОС-3-94.П/24/22.01.04 г., Общински съвет - Варна не 

освобождава Пенка Желязкова Стойкова от такса за издаване на разрешение 

за търговия с тютюневи изделия. 

  /Резултати от гласуването: 

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

 

 273-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с молба 

вх. № РД-3-94С/208/06.10.03. и по предложение на Кмета на Община Варна 

с вх. № РД-3-94.С/208/19.11.03 г., Общински съвет - Варна дава съгласие 

Община Варна да направи основен ремонт на общинско жилище на Стамат 

Великов Стаматов - гр.Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 302, вх. 8, ет. 1, ап. 1 

в размер на 3100 лв., съгласно приложената количествено стойностна 

сметка. 

/Резултати от гласуването:  

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

 

 274-4. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с молба 

вх. № РД-3-94.М/228/30.10.2003г., Общински съвет - Варна дава съгласие за 

отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв. на Мария 

Стоянова Драганова за консумативи и учебници - гр. Варна, ж.к. "Чайка" бл. 

47, вх. В, ап. 64. 

  /Резултати от гласуването: 

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

 

 275-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с молба 

вх. № РД-3-94.С/205/03.10.03 г., Общински съвет - Варна дава съгласие за 

отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв. на Стефанка 

Желязкова Томова за учебни материали за внука й -полусирак Мирослав 

Андреев - гр.Варна, ул. "Царевец" № 55, вх. Г, ет. 2, ап. 32. 

  /Резултати от гласуването:  

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

 

 276-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с молба 

вх. № ОС-3-94.К/22/12.11.03 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да 

бъде опростена сума в размер на 228 лв. за погасяване на дължимия наем на 

общинско жилище на територията на район "Младост" за периода 01.01.02 

г. до 31.12.02 г. на Красимир Борисов Парушев от гр. Варна, ж.к. "Младост", 

бл. 158, ет. 5, ап. 40. 



  /Резултати от гласуването:  

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

 

 277-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с молба 

вх. № ЗСД-3-94.С/11/14.01.04 г., Общински съвет - Варна дава съгласие за 

отпускане на еднократна парична помощ от 100 лв. на Сали Яшар Бекир за 

неотложни нужди - гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 226, вх. 3, ет. 1, ап. 

55. 

/Резултати от гласуването: 

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

 

 278-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с молба 

вх. № РД-4-94.А/4/08.01.04 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна парична помощ от 100 лв. на Анка Томова 

Йорданова за битови нужди - гр. Варна, ул. "Кап. Райчо" № 107. 

  /Резултати от гласуването:  

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

 

 279-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с молба 

вх. № ЗСР-4-94.Х/2/22.01.04 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна парична помощ от 300 лв. на Христо Демиров 

Михайлов за лекарства на сърдечно - болно дете - гр. Варна, с. Каменар, 

обл. Варненска, ул. "Невен" № 5А. 

/Резултати от гласуването:  

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

  

280-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с молба 

вх. № ОС-3-94.Л/5/17.11.03 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна парична помощ от 200 лв. на Любомир Парушев 

Атанасов - гр. Варна,ж.к. "Възраждане", бл. 28, вх. 7, ап. 153. 

  /Резултати от гласуването:  

за - 40, против - 0, въздържали се - 1/ 

  

 281-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна взема решение да не отпуска финансова помощ на следните лица: 

 1. Екатерина Костова Калудова - молба вх. № РД-3-94.Е/75/13.11.03 г. 

- гр. Варна, ул. "Ивайло" № 41А - изготвения социален доклад не дава 

основание за отпускане на средства. 

/Резултати от гласуването:  

за - 36, против - 0, въздържали се - 1/ 

  

 2. Величка Димитрова Русева - молба вх. № ОС-3-94.В/23/27.10.03г. - 

гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Св.св.Кирил и Методий" бл. 36, вх. А, ет. 



3, ап. 52 -  изготвения социален доклад не дава основание за отпускане на 

средства. 

/Резултати от гласуването:  

за - 40, против - 0, въздържали се - 1/ 

  

 3. Веса Стефанова Иванова - молба вх. № ОС-4-94.В/1/05.01.04 г. - гр. 

Варна, бул. "Вл. Варненчик" бл. 12, вх. Е, ап. 37 - изготвения социален 

доклад не дава основание за отпускане на средства. 

  /Резултати от гласуването:  

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

  

 4. Пенка Желязкова Стойкова - молба вх. № ОС-3-94.П/24/18.11.03 г. 

- гр. Варна, ж.к. "Младост", бл. 140, вх. 1, ет. 2 - изготвения социален доклад 

не дава основание за отпускане на средства. 

  /Резултати от гласуването: 

 за - 41, против - 0, въздържали се - 1/ 

  

 5. Йовка Георгиева Янева - молба вх. № РД-4-94.Й/6/19.01.04 г. -гр. 

Варна, ж.к. "Вл.Варненчик", бл. 402, вх. 13, ет. 5, ап. 265 - изготвения 

социален доклад не дава основание за отпускане на средства. 

/Резултати от гласуването:  

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

  

 6. Димитър Николаев Димитров - молба вх. № РД-3-94.П/112/04.09.03 

г. - гр. Варна, ул. "Цанко Дюстабанов" № 32 - лицето си е платило здравните 

осигуровки. 

  /Резултати от гласуването:  

за - 40, против - 0, въздържали се - 1/ 

 

 282-4. На основание на чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социалното подпомагане, Общински съвет - Варна дава съгласие 

за създаване на Обществен съвет за Социално подпомагане в следния 

състав: 

 1. Гергана Господинова - председател на ПК"Социални дейности" 

 2. д-р Делян Друмев - общински съветник 

 3. Таня Николова - председател на Съюз на пенсионерите, гр.Варна 

 4. Живка Тишева - председател на "SOS-семейства в немилост", гр. 

Варна 

 5. Яна Георгиева - председател на Сдружение на жените с 

онкологични заболявания, гр. Варна 

 6. Ивелина Кирилова - "Демократичен съюз на жените", гр. Варна 

 7. Маргарита Пеева - председател на Фондация "Помогнете", гр. 

Варна 



 8. Тони Милева - "За по-добро психично здраве", гр. Варна 

 9. Тодорка Иванова - Фондация "Карин дом", гр. Варна 

  /Резултати от гласуването:  

за - 34, против - 0, въздържали се - 8/ 

 

 10. Иван Лилов - общински съветник 

  /Резултати от гласуването: 

 за - 32, против - 0, въздържали се - 7/ 

  

 

 

 

 

 

 

  



Препис-извлечение! 

 

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 

№ 9/01.03.2004 г. 
по точка пета от дневния ред  

 

 

ОТНОСНО:Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Младежки дейности и спорт" относно приемане на: "Условия и критерии за 

финансово подпомагане на спортните клубове през 2004 г."; Програма 

"Спорт-2004"; Програма "Социален туризъм-2004"; Програма "Младежки 

дейности-2004"; "Условия и критерии за финансово подпомагане на проекти 

за младежки дейности през 2004 г."; "Програма за развитие на физическото 

възпитание и спорта, социалния туризъм и младежките дейности в Община 

Варна за периода 2004-2007 г." 

 Докл.: Т. МУТАФОВ - Председател ПК "Младежки дейности и 

спорт" 

  

 Общ брой присъстващи общински съветници – 43 

 

 

 Общински съвет - Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

283-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна приема "Общинска програма спорт 2004 г.", съгласно приложение. 

  /Резултати от гласуването:  

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

  

284-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна приема "Условия и критерии за финансово подпомагане на спортните 

клубове за 2004 г.", съгласно приложение. 

  /Резултати от гласуването:  

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

  

285-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна приема "Програма Социален туризъм 2004 г.", съгласно приложение. 

/Резултати от гласуването: 



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

  

286-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна приема "Програма Младежки дейности 2004 г.", съгласно 

приложение. 

  /Резултати от гласуването: 

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

  

287-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна приема "Условия и критерии за финансово подпомагане на проекти 

за младежки дейности през 2004 г.", съгласно приложение. 

  /Резултати от гласуването: 

 за - 38, против - 0, въздържали се - 1/ 

 

 288-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна приема "Програма за физическо възпитание и спорта, социалния 

туризъм и младежките дейности в Община Варна за периода 2004-2007 г.", 

съгласно приложение. 

  /Резултати от гласуването:  

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

  

 

 

 

 

 

 

  



Препис-извлечение! 

 

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 

№ 9/01.03.2004 г. 
по точка шеста от дневния ред  

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

"Структури и общинска администрация" относно: одобряване 

трансформации в щата на р-н "Одесос", "Приморски", "Младост", 

"Аспарухово", "Вл. Варненчик"; разкриване на щатни бройки в звено 

"Център за екологично образование"; прехвърляне на длъжността 

Ст.инспектор "Репатриране на МПС". 

 

 Докл.: Кр. МАРИНОВ - Председател ВрК "Структури и общинска 

администрация" 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 44 

 

 

 

 Общински съвет - Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

 

 289-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна одобрява трансформациите в щата на район "Одесос", съгласно 

приложение. 

/Резултати от гласуването:  

за - 35, против - 0, въздържали се - 4/ 

  

290-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна решава от наличните бройки в сектор "Контролни дейности" в щата 

на р-н "Одесос", р-н "Приморски", р-н "Младост", р-н "Аспарухово", р-н 

"Вл. Варненчик" да бъде трансформирана една бройка в "Началник сектор" 

на контролния блок. 

  /Резултати от гласуването: 

 за - 42, против - 0, въздържали се - 2/ 



  

291-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна одобрява трансформациите в щата на район "Приморски", съгласно 

приложение. 

  /Резултати от гласуването:  

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

 

 292-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна одобрява трансформациите в щата на район "Младост", съгласно 

приложение. 

  /Резултати от гласуването:  

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

 

 293-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна одобрява трансформациите в щата на район "Аспарухово", съгласно 

приложение. 

  /Резултати от гласуването: 

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

 

 294-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна одобрява трансформациите в щата на район "Вл. Варненчик", 

съгласно приложение. 

  /Резултати от гласуването: 

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

 

 295-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна одобрява разкриването на 3 щатни бройки в звено "Център за 

екологично образование", Други дейности по икономика към дирекция 

"Осигуряване и опазване на обществения ред", както следва": 

 1. Гл. експерт "Завеждащ Център за екологично образование" 

 2. Мл. експерт "Еколог" 

 3. Технически сътрудник "Домакин" 

/Резултати от гласуването:  

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

 

 296-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА Общински съвет - 

Варна одобрява промени в структурата на общинската администрация, 

както следва: Длъжността Ст.инспектор "Репатриране на МПС" от щата на 

р-н "Вл. Варненчик" се прехвърля в сектор "Обществен ред", отдел 

"Опазване на обществения ред", дирекция "Осигуряване и опазване на 

обществения ред" при Община Варна. 

/Резултати от гласуването:  

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



  

Препис-извлечение! 

 

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 

№ 9/01.03.2004 г. 
по точка седма от дневния ред  

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Здравеопазване" относно: утвърждаване на комисия за самооценяване в 

"ДКЦ І "Св.Клементина"-Варна"-ЕООД; намаляване капитала на "ДКЦ-ІІ-

Варна"-ЕООД; отмяна на решение на ОбС № 1240-2(24)/21.08.97 г.; 

отпускане на финансови помощи за лечение на нуждаещи се граждани; 

откази за отпускане на финансови помощи. 

 

 Докл.: Бр. БАЛАЧЕВ - Председател ПК "Здравеопазване" 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 42 

 

 

Общински съвет - Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

 297-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Наредба 

№ 13/30.07.03 г. на МЗ за критериите, показателите и методиката за 

акредитация на лечебните заведения, Общински съвет - Варна реши: 

 1. Утвърждава комисия за самооценяване в ДКЦ І "Св.Клементина" - 

Варна ЕООД в следния състав: 

 - Кортензия Бончева - гл.счетоводител 

 - д-р Иванка Добрева - отговорен лекар 

 - Гергина Златева - гл.медицинска сестра 

 2. Приема доклада на комисията по самооценяване. 

 3. Взема решение за акредитация на ДКЦ І "Св.Клементина"-Варна 

ЕООД.  

  /Резултати от гласуването: за - 38, против - 0, въздържали се - 0/ 

  

298-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна възлага на Дирекции "Правно нормативно обслужване" и "Здравно и 



социално развитие" в срок от 15 дни да представят правни анализи на 

всички лечебни заведения и търговски дружества, общинска собственост, 

касаещи здравеопазването. 

  /Резултати от гласуването:  

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

 

 299-7. До приключване на конкурсите за избор на управители на 

общинските дружества - лечебни заведения, Общински съвет - Варна налага 

мораториум за отдаване на площи под наем в тези заведения. 

  /Резултати от гласуването:  

за - 34, против - 0, въздържали се - 2/ 

 

 300-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет-

Варна отпуска на МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ПОПОВА - гр.Варна, 

бул."Владислав" № 47 - 200 лв. за лечение на онкологично заболяване. 

  /Резултати от гласуването:  

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

 

 301-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна отпуска на МАРИЯ ИВАНОВА ГАНЕВА - гр.Варна, жк "Младост" 

бл.134 А, вх.4, ет.2, ап.3 - 200 лева за лечение на онкологично заболяване. 

  /Резултати от гласуването:  

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

 

 302-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна отпуска на ИВАН АНГЕЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ - гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик", бл.9, вх.2, ет.6, ап.46, 300 лв. за лечение на дъщеря му 

АНЕЛИЯ ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА с диагноза "хронична миелогенна 

левкемия". 

  /Резултати от гласуването:  

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

  

303-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна отпуска на МАРИЯНА ИВАНОВА БАНЧЕВА - гр.Варна, 

ул."Мусала" № 4, таван - 150 лв. за заплащане на транспортните разходи до 

София и престоя в болница за операция на сина й Ангел Мариянов Иванов с 

диагноза "хипоспадия скроталис". 

  /Резултати от гласуването:  

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

 

 304-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна отпуска на ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ - гр.Варна, ул."Бук" 



№ 3, ет.3, ап.6 - 500 лв. за лечение на онкологично заболяване - диагноза 

"Астроцитом". 

/Резултати от гласуването:  

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

 

305-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна отпускана на ЖЕЛЬО ЯНЧЕВ ВЛАЕВ - гр.Варна, 

бул."Вл.Варненчик" № 214, бл.11, вх.А, ет.5, ап.90 - 200 лв. за лечение на 

онкологично заболяване. 

/Резултати от гласуването:  

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

 

 306-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна отпуска на ВИОЛЕТА ИВАНОВА СЛАВЧЕВА - гр.Варна, ул."Отец 

Паисий" № 24, ет.3, ап.40 - 1000 лв. за лечение на сина й Димитър Николаев 

Димитров с диагноза "Сарком на Юинг". 

  /Резултати от гласуването:  

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

 

 307-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна взема решение да не се отпуска финансова помощ на следните лица: 

 1. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ - гр.Варна, Дом за стари 

хора - оперирано е ляво око през м. юни 2003 г. с диагноза "катаракта" - 

операцията не е животоспасяваща и по социални индикации лицето не се 

нуждае от подпомагане. 

  /Резултати от гласуването:  

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

 

 2. СТАНКА ПАВЛОВА КОСТАДИНОВА - гр. Варна, кв. 

"Владиславово" бл.11, вх.10, ап.13 - получения социален доклад не дава 

основание да се отпуснат исканите средства. 

/Резултати от гласуването:  

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

 

 3. ФОНДАЦИЯ "СЛЪНЦЕ" - Община Варна не отпуска помощи на 

фондации. 

/Резултати от гласуването:  

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

  

 

  



Препис-извлечение! 

 

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 

№ 9/01.03.2004 г. 
по точка осма от дневния ред  

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ВрК 

"Наименования" относно именуване на улицата от магазин "Метро" до 

крайезерния път. 

 

 Докл.: Г. ДЮЛГЕРОВ - Председател ВрК "Наименования" 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 

 

 

 Общински съвет - Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

308-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна именува улицата, която започва от Т-образното кръстовище пред 

магазин "Метро", спуска се на юг към кръговото кръстовище между 

"Виталакт" и "Агрима Бриз" и стига до крайезерния път на името на Атанас 

Москов. 

  /Резултати от гласуването:  

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

  

 

  



Препис-извлечение! 

 

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 

№ 9/01.03.2004 г. 
по точка девета от дневния ред  

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 

територията на общината и населените места" относно: предоставяне на 

делегирани функции по ЗУТ; предложение до Министъра на МРРБ относно 

чл. 36 от ЗУТ.* 

 Докл.: Г. ТАШКОВ - Председател ПК "Архитектура, строителство, 

устройство, организация и развитие на територията на общината и  

населените места" 

  

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 

 

 Общински съвет - Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

 309-9. На основание § 1, ал. 4 от ДР на ЗУТ, Общински съвет - Варна 

предоставя делегираните с Решение № 998-6/25/18, 21.05.01 г. на ОбС-

Варна функции по ЗУТ при отсъствие на Гл.архитект на Район на архитект 

от районната администрация изрично и писмено определен от Гл.архитект 

на района. 

  /Резултати от гласуването:  

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

 

 310-9. Общински съвет - Варна на основание чл. 36, ал. 4 от ЗУТ, 

предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да се 

допуснат по-големи отклонения от установените в ал. 1, 2 и 3 на чл. 36 от 

ЗУТ по отношение на изградените в УПИ ХІ-17в и УПИ ХІІ-17б, кв. 722, 3 

м.р. на гр.Варна сгради с цел одобряване на проекта за ПУП-ПЗ и РУП на 

цитираните УПИ. 

  /Резултати от гласуването:  

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



Препис-извлечение! 

 

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 

№ 9/01.03.2004 г. 
по точка десета от дневния ред  

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Собственост и стопанство" относно: промяна на решение на ОбС № 2638-

7(46)/21.05.03 г.; отмяна на решение на ОбС № 2185-5(40)/06.11.02 г.; 

промяна на решение на ОбС № 1343-8(28)/25.09.01 г.; прехвърляне на 

жилища от фонд "Настаняване наематели" във фонд "Продажби"; търг за 

продажба на лекотоварни автомобили на "Стопанска и спомагателна 

дейност"-ЕАД; одобряване Протокол № 2/30.07.03 г. на Общинска служба 

по земеделие и гори - Варна; търг за продажба на МПС от "Обреди"-ЕООД; 

промяна на решение № 2506-4(45)/09.04.03 г.; промени в "Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество"; 

изменение и допълнение на решение на ОбС - Варна № 140-6(8)/28.01.04 г. 

  

Докл.: Пл. НАЧКОВ - Председател ПК "Собственост и стопанство";  

М. ТОДОРОВА - Председател ВрК "Правилници, наредби и инструкции по 

въпроси от местно значение и жалби на граждани" 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 43 

 

 

 Общински съвет - Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 311-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна изменя свое решение № 2638-7/46/21.05.03 г., както следва: В ред 7 от 

решението след текста "...с равностоен гараж в" се добави "13-ти, 15-ти и 

17-ти подрайони по плана на гр.Варна, собственост на Миглена Янакиева 

Тачева". 

  /Резултати от гласуването: 

 за - 38, против - 0, въздържали се - 2/ 

 



 312-10. Общински съвет - Варна отменя свое решение № 2185-

5/40/06.11.02 г. 

  /Резултати от гласуването:  

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

 

 313-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА, Общински 

съвет-Варна изменя и допълва свое решение № 1343-8/28/25.09.01 г. и 

16.10.01 г., като последното придобива следния вид: 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1 и 

4, чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 149-153 от ТЗ, Общински съвет - Варна намалява 

капитала на ДКЦ І "Св.Клементина"-Варна ЕООД със седалище гр.Варна и 

адрес на управление: гр.Варна, бул. "Съборни" № 40, вписано в Търговския 

регистър, воден при от ВОС по ф.д. № 445/2000 г. като на основание чл. 149, 

ал. 3, т. 1 от ТЗ намалява стойността на дела на Община Варна в капитала на 

дружеството от 1 005 500 лв. на 941 400 лв.  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна изважда от капитала на дружеството следните недвижими имоти: 

 - Пункт за майчина кърма и млечна кухня - АОС № 226/01.08.1997 г. 

и № 227/01.08.1997 г. - гр.Варна, бул. "Цар Освободител" № 64 с балансова 

стойност 20 665.48 лв; 

 - млечна кухня - АОС № 852/12.10.98 г. - гр.Варна, ул. "Цар Симеон 

І" № 14 с балансова стойност 1 576.00 лв; 

 - Детска консултация и кухня - АОС № 946/13.01.99 г. и № 

947/13.01.99 г. - гр.Варна, ул. "Яне Сандански" № 1, вх. А и вх. Б с 

балансова стойност 39 289.53 лв., което е цел на намаляването на капитала. 

 3. Разликата между балансовата стойност на извадените от капитала 

имоти /61 531.01 лв./ и сумата, с която се намалява капитала /64 100 лв./, в 

размер на 2568.99 лв. е за сметка на дружеството. 

 4. На основание чл. 137, ал. 1, т. 1 и 4 и чл. 149, ал. 3, т. 1 от ТЗ, 

Общински съвет - Варна изменя чл. 5 от Устава на дружеството, както 

следва: "Капиталът на дружеството е в размер на 941 400 лв., разпределен в 

94 140 дяла, по 10 лв. всеки едн дял, внесени изцяло като апротна вноска на 

Община Варна-едноличен собственик на капитала на дружеството, по 

балансова стойност на ДМА, съгласно чл. 38 от ЗЛЗ." 

 5.Общински съвет - Варна задължава управителя на "ДКЦ І 

"Св.Клементина" - Варна" ЕООД да предприеме необходимите действия за 

обнародване на решението за намаляване на капитала на дружеството в 

Държавен вестник, на основание чл. 150 от ТЗ, в 7 дневен срок от датата на 

настоящето решение и за вписване на извършената промяна в Търговския 

регистър при Варненския окръжен съд, в 7 дневен срок след изтичане на 

визирания в хипотезата на чл. 150, ал. 2 тримесечен срок. 

  /Резултати от гласуването: 

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



 

 314-10. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна 

прехвърля от фонд "Настаняване наематели" във фонд "Продажби" 

жилищата, находящи се в:  

ж.к. Възраждане бл. 72 , вх. Д, ет. 1, ап. 82 АОС № 1415/99 г.;  

ул. "Мадара" бл.3, ет. 6, ап. 29 АОС № 1060/99 г.  

ж.к. Изгрев бл.40, ет. 2, ап. 15 АОС № 2099/00 г. 

ул. "Евлоги Георгиев" бл. 4, ет. 1, ап. 2 АОС № 379/97 г. 

/Резултати от гласуването:  

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

 

 315-10. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна 

прехвърля от фонд "Настаняване наематели" във фонд "Продажби" жилище, 

находящо се в ж.к. Възраждане бл. 57, вх. 2, ап. 26 АОС № 1202/99 г. 

/Резултати от гласуването:  

за - 37, против - 0, въздържали се - 1/ 

 

 316-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от 

НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна дава съгласие "Стопанска и 

спомагателна дейност" ЕАД-Варна да обяви търг за продажба на два 

лекотоварни автомобила "Москвич", собственост на дружеството, както 

следва: 

 1. Москвич - ИЖ рег. № В 51-69 ТВ с пробег 156 056 км. 

 2. Москвич - ИЖ рег. № В 12-18Т с пробег 164 931 км. 

 Търгът се организира след оценка от лицензиран експерт-оценител. 

  /Резултати от гласуването:  

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

 

 317-10. На основание чл. 16, ал. 1 от Наредбата за оземляване на 

безимотни и малоимотни граждани, Общински съвет - Варна одобрява 

Протокол №2/30.07.2003 г. на Общинска служба по земеделие и гори-Варна 

съгласно приложение. 

  /Резултати от гласуването:  

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

 

 318-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал.1 от 

НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна дава съгласие "Обреди ЕООД да 

обяви търг за продажба на моторно превозно средство ГАЗ 53, модификация 

фургон-бензинов, регистрационен № В 9581 А, номер на шасито 36730, 

номер на двигателя 2178522. Търгът се организира след оценка от 

лицензиран експерт-оценител. 

  /Резултати от гласуването:  

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



 

319-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна изменя свое решение № 2506-4/45/09.04.2003 г., а именно: "На 

основание чл. 137, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 147, ал. 1 от ТЗ, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и чл. 11, т. 4 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост 

върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, във 

връзка с чл. 2, ал. 4 от ЗОС, Общински съвет - Варна дава съгласие 

"Жилфонд" ЕООД-Варна да учреди право на ползване на "Стопанска и 

спомагателна дейност" ЕАД-Варна за срок от 7 (седем) години, считано от 

01.04.2003 г. върху част от имот-частна общинска собственост, включен в 

капитала на "Жилфонд" ЕООД-Варна, находящ се в гр.Варна, м. "Планова", 

складова база на "Жилфонд" ЕООД, актуван с АОС № 671/1998 г., 

представляващ 12 (дванадесет) броя помещения с обща площ 213 (двеста и 

тринадесет) кв.м., разположени в едноетажна панелна сграда (т.1 от АОС № 

671/1998 г.) цялата със застроена площ 537,60 кв.м., срещу задължението 

ползвателя да извърши реконструкция и модернизация на помещенията 

(разходите равностойни на цената на правото на ползване). Цената на 

правото на ползване се определя от независим експерт-оценител. 

  /Резултати от гласуването:  

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

 

320-10. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 от 

ЗМСМА и чл. 224 ал. 2 от ТЗ изменя и допълва свое решение № 140-

6(8)/28.01.04 г., както следва:  

Решение № 140-6(8)/28.01.04 г., т. 4 на дневния ред, се изменя и 

допълва както следва: - "4. Промени в състава на Съвета на директорите - 

освобождаване на членове на СД, избор на нови членове; проект за решение 

- Общото събрание освобождава като членове на Съвета на директорите 

Гинка Христова Радева, Петър Христов Колев и Александър Благовестов 

Тодоров. Общото събрание избира за членове на Съвета на директорите: 

 1. Добромир Стефанов Андонов, с постоянен адрес: гр. Варна, 

 ж.к. "Младост" бл. 144, вх. 5, ап. 18 и професионална квалификация 

юрист и следдипломна квалификация "Мениджмънт на стопанския бизнес"; 

 2. Януарий Марков Вичев, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. "Петра" 

№ 6, ап. 77 и професионална квалификация инженер - "Машинна обработка 

на информацията"; 

 3. Димчо Георгиев Георгиев, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. 

"Георги Бенковски" № 41 и професионална квалификация юрист. 

  /Резултати от гласуването:  

за - 32, против - 0, въздържали се - 11/ 

 

321-10. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна изменя и допълва Наредба за реда за придобиване, управление и 



разпореждане с общинско имущество", приета с решение № 466-

3/27.09.2000 г. и изменена с решения № 788-3/28,29.03.2001г.; 2313-

4/17.17.2002 г. и 2386-3/42/05.02.2003 г., както следва: 

 Глава І - Общи разпоредби 

 Чл. 1, ал. 1 се изменя, както следва: 

 "Тази наредба определя принципите, правомощията, условията и реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 

съответствие със Закона за общинската собственост и законодателството на 

Република България." 

 Към чл. 1 се създават нови алинеи 2, 3 и 4, като се променя 

номерацията на съществуващите - ал. 2 и 3 стават съответно ал. 5 и 6. 

   /Резултати от гласуването:  

за - 34, против - 0, въздържали се - 4/ 

 

 Нова ал. 2 "Наредбата има за цел ефективно регулиране на 

обществените отношения, свързани с придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на основата на принципите на 

законност, прозрачност, публичност на процедурата, осигуряване на равни 

условия за конкуренция и гарантиране на ефективен обществен и 

институционален контрол." 

  /Резултати от гласуването:  

за - 29, против - 0, въздържали се - 9/ 

 

 Нова ал. 3 "Общинската собственост се управлява в интерес на 

населението в общината, съгласно разпоредбите на закона, с грижата на 

добър стопанин, съобразно предназначението й за нуждите, за които е 

предоставена." 

   /Резултати от гласуването: 

 за - 30, против - 0, въздържали се - 8/ 

 

 Нова ал. 4 "Придобиването, управлението и разпореждането със 

собствеността на общината се извършва под прякото ръководство и 

контрола на Общинския съвет." 

   /Резултати от гласуването:  

за - 28, против - 0, въздържали се - 10/ 

 

 Глава ІІІ - Управление на имоти и движими вещи 

 Раздел ІІ - Управление на недвижими имоти, частна общинска 

собственост по чл. 14, ал. 1 от ЗОС 

 Към чл. 8 се създават нови алинеи 2 и 3, като се променя номерацията 

на съществуващите - ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5. 

 Нова ал. 2 "Конкурсът е процедура, която се провежда при 

необходимост от комплексна оценка във връзка с управлението на обекта, 



като се избира най-изгодната оферта по отношение качество, срок, цена и 

начин на плащането й и гаранции за изпълнение и др. при цялостно 

спазване на конкурсните изисквания. По изключение конкурсът може да е 

неприсъствен." 

   /Резултати от гласуването:  

за - 35, против - 0, въздържали се - 7/ 

 

 Нова ал. 3 "Търгът е процедура, която се провежда, когато с оглед 

характера на дейността от съществено значение е размерът на предложената 

тръжна цена. По изключение търгът може да бъде с тайно наддаване." 

  /Резултати от гласуването:  

за - 35, против -1, въздържали се - 7/ 

 

 Глава V - Разпореждане с имоти и вещи-частна общинска собственост 

 Раздел І - Общи разпоредби 

 Към чл. 103 се създава нова ал. 5 със следния текст: "Ежегодно 

Кметът на Община Варна провежда конкурс за избор на лицензирани 

оценители на недвижими имоти и движими вещи - частна общинска 

собственост по условия и ред, определени от Общинския съвет." 

 /резултати от поименно явно гласуване:  

за - 26, против - 2, въздържали се - 14, отсъстват - 9/ 

 

 Раздел ІІ - Разпореждане с недвижими имоти - частна общинска 

собственост, чрез извършване на правни сделки 

 Към чл. 107 се създава нова ал. 2, като се променя номерацията - 

съществуващата ал. 2 става съответно ал. 3. 

 Нова ал. 2 "Замяна на недвижими имоти - частна общинска 

собственост с недвижими имоти - собственост на физически, юридически 

лица и държавата се извършва в следните случаи: 

 1. след мотивирано писмено предложение при условията на чл. 104, 

след изчерпване на възможностите за продажба чрез конкурс или търг; 

 2. при изпълнение на конкретна целева програма на Община Варна за 

обезщетяване на граждани, чиито имоти ще се отчуждават по реда на Глава 

ІІІ ЗОС." 

 /резултати от поименно явно гласуване:  

за - 34, против - 0, въздържали се - 3, отсъстват - 13/ 

 

 Създава се нова Глава VІІІ а - Публичност на сделките със следните 

членове, както следва: 

 Нов чл. 143 а: 

 Ал. 1 "Всяка година до 28.02. Кметът на Община Варна публикува в 

два местни ежедневника програма за сделки на управление и разпореждане 

с общинско имущество по реда на ЗОС на стойност над 10 000 лв. за 



съответната година, която съдържа описание на отделните обекти - предмет 

на сделките." 

 Ал. 2 "Програмата се отразява и в интернет-страницата на 

Общината." 

   /Резултати от гласуването:  

за - 29, против - 0, въздържали се - 3/ 

 

 Нов чл. 143 б: 

 Ал. 1 "Община Варна създава и поддържа информационен фонд на 

сключените сделки, в който се включват всички сделки на управление и 

разпореждане с общинско имущество." 

 Ал. 2 "Информационният фонд на сделките се води по обекти." 

 Ал. 3 "Информационният фонд е публичен - всеки може да иска 

справка за сключена сделка, както и за условията и реда, по който е 

сключена." 

 Ал. 4 "Информационният фонд се води от Председателя на Общински 

съвет - Варна." 

 Ал. 5 "В интернет-страницата на общината се отразява информация за 

условията и реда на сключените сделки, като посочването на 

съдоговорителя е съгласно българското законодателство." 

   /Резултати от гласуването:  

за - 32, против - 1, въздържали се - 3/ 

 

 Глава Преходни и заключителни разпоредби 

 Създава се нов § 6 със следния текст: 

 "Информация по чл. 143 а, ал. 1 за 2004 г. се представя от Кмета на 

Община Варна в срок 2 /два/ месеца от приемането на измененията в 

Наредбата.", като съществуващия § 6 става § 7. 

  /Резултати от гласуването:  

за - 32, против - 1, въздържали се - 3/ 

  

  



Препис-извлечение! 

 

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 

№ 9/01.03.2004 г. 
по точка единадесета от дневния ред  

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

"Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на ОбС, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация" 

относно промяна в текстове на Правилника. 

 

 Докл.: А. ТОДОРОВ - Председател ВрК "Изработване на проект за 

Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 

 

 Общински съвет - Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 322-11. На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна изменя "Правилник за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация", както следва: 

 Глава V - Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и 

други актове, Раздел І, чл. 32, Ал.1 - В края на изречението точката става 

запетая и се добавя следния текст: "..., като копия от проектите от 

правилници, наредби и инструкции от местно значение се изпращат и на 

ВрК "Правилници, наредби, инструкции по въпроси от местно значение и 

жалби на граждани." 

   /Резултати от гласуването:  

за - 28, против - 0, въздържали се - 3/ 

 

 Ал.4 - отпадат следните текстове: "на председателя на Общинския 

съвет" и "на вносителя на проекта за решение мотивирано становище" 

   /Резултати от гласуването:  



за - 29, против - 0, въздържали се - 3/ 

 

 Ал.6 - добива вида: "Водещата комисия се произнася с проект за 

решение, с което предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне 

на предложения проект." 

  /Резултати от гласуването:  

за - 32, против - 0, въздържали се - 3/ 

 

 Създава се нова ал. 7 - "Проектът за решение се разглежда и подлага 

на гласуване на заседанието на Общинския съвет." 

  /Резултати от гласуването:  

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

 

 В чл. 32 - навсякъде думите "проектите за решения" се заменят с 

думите "проекти за правилници, наредби и инструкции от местно значение" 

   /Резултати от гласуването:  

за - 27, против - 0, въздържали се - 3/ 

 

 Към Глава ІХ - Обществен контрол върху работата на общинския 

съвет, кмета и общинската администрация се създава нов чл. 80, както 

следва: 

 Ал.1 - "Писмени предложения, сигнали и молби на граждани, 

подадени до Общинския съвет, се разпределят между различните комисии 

от председателя по компетентност." 

   /Резултати от гласуването:  

за - 31, против - 0, въздържали се - 1/ 

 

 Ал.2 - "Писмени жалби, подадени до общинския съвет, се разглеждат 

от ВрК "Правилници, наредби, инструкции по въпроси от местно значение и 

жалби на граждани" при условия, максимално защитаващи личната сфера на 

жалбоподателя и запазващи достойнството и доброто му име в обществото, 

както и предпазващи от неблагоприятни последици заинтересованите 

страни. Срокът за разглеждане на жалби и изготвяне на отговор е съгласно 

закона." 

   /Резултати от гласуването: 

 за - 31, против - 0, въздържали се - 1/ 

 

 Старите чл.80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, и 87 се преномерират и стават 

съответно 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 и 88. 

  

  



Препис-извлечение! 

 

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 

№ 9/01.03.2004 г. 
по точка дванадесета от дневния ред  

 

 

ОТНОСНО: Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински съвет 

 - Варна. 

 

 Докл.: Кр. СИМОВ - Председател ОбС 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници - 36 

  

 

Общински съвет - Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 323-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна избира за член на ВрК "Структури и общинска администрация" и 

ВрК "Правилници, наредби и инструкции по въпроси от местно значение и 

жалби на граждани" общинския съветник Владимир Караджилов. 

   /Резултати от гласуването:  

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

 

 324-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна освобождава от състава на ПК "Корупция" общинската съветничка 

Снежана Донева. 

   /Резултати от гласуването: 

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

 

 324-12-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна избира за член на ВрК "Структури и общинска администрация" и 

ВрК "Правилници, наредби и инструкции по въпроси от местно значение и 

жалби на граждани" общинската съветничка Снежана Донева. 

   /Резултати от гласуването:  

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

 



 325-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна избира за член на ПК "Благоустройство и комунални дейности" 

общинския съветник проф. Калю Донев. 

   /Резултати от гласуването:  

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

 

 326-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна освобождава от състава на ПК "Социални дейности" общинския 

съветник Иван Иванов. 

  /Резултати от гласуването: 

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

 

 326-12-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна избира за член на ПК "Финанси и бюджет" общинския съветник 

Иван Иванов. 

   /Резултати от гласуването: 

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

 

 327-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна избира за член на ПК "Здравеопазване" общинския съветник Веселин 

Марешки. 

   /Резултати от гласуването: 

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

 

 328-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна избира за член на ВрК "Правилници, наредби и инструкции по 

въпроси от местно значение и жалби на граждани" общинския съветник 

Георги Дюлгеров. 

   /Резултати от гласуването:  

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

 

329-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна избира за член на ВрК "Правилници, наредби и инструкции по 

въпроси от местно значение и жалби на граждани" общинския съветник 

Христо Контров. 

  /Резултати от гласуването:  

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

 

330-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна избира за член на ВрК "Правилници, наредби и инструкции по 

въпроси от местно значение и жалби на граждани", ВрК "Изработване на 

проект за Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите 



комисии и взаимодействието му с общинската администрация" и ВрК 

"Наименования" общинския съветник Иван Недялков. 

   /Резултати от гласуването:  

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

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Препис-извлечение! 

 

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 

№ 9/01.03.2004 г. 
по точка тринадесета от дневния ред  

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ПК 

"Корупция" относно включване на общински съветник - член на ПК 

"Корупция" във всички комисии назначавани от Кмета на Община Варна за 

провеждане на търгове, конкурси и процедури по ЗОП. 

 

 Докл.: Делян ДРУМЕВ - Председател ПК "Корупция" 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 

 

 

Общинските съветници гласуваха следния 

  

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

 Общински съвет - Варна предлага на Кмета на Община Варна във 

всички случаи на определяне на състава на комисиите за провеждане на 

търгове, конкурси и процедура по ЗОП да бъде включен общински съветник 

- член на ПК "Корупция". 

  /Резултати от гласуването:  

за - 1, против - 1, въздържали се - 32/ 

 Проекторешението не се приема. 

  

 

 

 

  



Препис-извлечение! 

 

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 

№ 9/01.03.2004 г. 
по точка четиринадесета от дневния ред  

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от общинския съветник 

Стелиян Севастиянов за допълване на Глава VІІІ "Контрол и питания към 

Кмета" на "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация". 

 

 Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ - общински съветник 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 

 

 

 Общински съвет - Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 331-14. На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна изменя "Правилник за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация", както следва: 

 - в Глава VІІІ "Контрол и питания към Кмета" създава нов чл. 78А със 

следния текст: чл. 78А "Кметът на Община Варна присъства на заседанието 

на Общинския съвет, заемайки място на председателската маса." 

   /Резултати от гласуването:  

за - 30, против - 0, въздържали се - 6/ 

  

     


