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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
 Янко СТАНЕВ – СДС 
 Първо, по отговора Ви, г-н Кмете на питането ми от миналата сесия. 
Съжалявам, но в него липсва конкретното нещо, което търся за да може да 
разберем всъщност защо резултатите от конкурса за обществена поръчка 
се разминават с това, което съдът приема като резултат; кой е виновен за 
това и какви са евентуалните щети за Община Варна. Ясно е, че някой в 
комисията не е изпълнил своите задължения, ясно е че решението на 
комисията е незаконосъобразно и по тази причина е било отменено от 
съда. Ясно е, че поради късното произнасяне на съда е невъзможно да се 
изпълнят някои от процедурите в условията на конкурса за обществена 
поръчка. Но не става ясно, ако тази практика продължава и ако има и 
други такива конкурси, къде е всъщност елемента на стопиране на това? В 
такъв случай може всяка една комисия при конкурс за обществена 
поръчка да реши каквото си иска и след това да чака съдът да се произнесе 
и ако той се произнесе в срока след като е изтекло всичко, в това време 
нещата ще си вървят и не тези, които са дали най-добри икономически 
показатели и най-добри формули за решаване на даден обществен 
проблем, както в случай е за декаризацията, а става въпрос за това, че 
някой е спечелил търга по неизвестно какви критерии. Затова Ви моля, за 
следващия път да видим как е станала тази работа в тази комисия, че 
авторитета на Общината да бъде малко загробен по отношение на нашите 
решения да падат в съда. 
 Днешния ми въпрос е по отношение на озеленяването. Със заповед 
№ 0156/01.02.04 г. на Кмета на Общината е обявена открита процедура по 
ЗОП за избор на изпълнители за подържане на зелените площи и 
чистотата около тях и в тях разположени на територията на Община 
Варна, обособени в 9 позиции, която е за срок от 4 години. И включва 



голям обем работи със стойност обявена до... разбира се 11 млн.лв! При 
обявяването на поръчката и приемането на документите са допуснати 
съществени нарушения по ЗОП и други нормативни актове. Създават се 
неравнопоставени условия за участие в процедурата, като се залагат 
критерии които да обуславят субективизъм. /По-нататък ще ги разгледаме 
и тях/. Съгласно т.5 от заповедта възложителят допуска кандидатите да 
подават предложения само за една от обособените позиции за поддържане 
на зелените площи на територията на Община Варна и съществува едно 
специално изискване участниците в процедурата за всяка обособена 
позиция поотделно да не са свързани лица по смисъла на параметър 1, т. 3 
от ЗКПО с останалите участия в обособената позиция. След запознаване с 
фирмите участващи в процедурата се натъкнахме на грубо нарушение на 
това условие, а именно: В процедурата участват ЕТ “Паралел-60-Ваньо 
Иванов”, като фирмата е собственост и представлявана от Ваньо Иванов с 
домашен адрес кв.Чайка бл.68, а фирмата има  седалище кв. Чайка бл.68, 
вх. Б, ет. 6, ап. 66. Посоченото лице Ваньо Павлов Иванов с домашен 
адрес има регистрирано и ЕООД “Паралел-60” регистрирано отново на 
същия адрес. Със съдебно решение от 04.02.04 г. по ф.д. № 1932 на ЕООД 
“Паралел-60” регистрирано по ф.д. № 1932 от 2003 г. на ВОС, се извършва 
промяна като нов едноличен собственик на капитала и управител става 
Александър Симеонов Генов с ЕГН 69и т.н. с адрес: гр. Варна, ул. 
“Момина сълза” № 4, ет. 2, ап. 27. Тази промяна обаче се извършва след 
издаването на Вашата заповед от Община Варна, която е от 02.02.04 г., 
откъдето е видно и става ясно, че това е едно фиктивно прехвърляне на 
фирмата на подставено лице и се прикрива, че са налице две свързани 
лица по ЗКПО, а това би следвало да доведе до невъзможност на една от 
фирмите да участва в процедурата по ЗОП. Следва да се има предвид, че в 
процедурата участва и фирма “МИГСТРОЙ”-ЕООД регистрирана по ф.д. 
№ 1598/99 г. на която първоначалния адрес на регистрацията е отново 
домашния адрес на лицето Ваньо Павлов Иванов, а именно “Чайка” бл. 68, 
като той е 100 % собственик на капитала и управител на ЕООД, а с 
решение от 05.11.03 г. отново е извършено прехвърляне на дружествените 
дялове на друго лице Величко Димов. До края на 2003 г. титуляр по 
банковите сметки и на трите горепосочени фирми е едно и също лице, а 
именно Ваньо Павлов Иванов. Фактически лицето Ваньо Павлов Иванов, 
живущ на адрес в гр. Варна, кв. “Чайка” бл. 68 участва с три свои фирми, 
като в две от тях е извършил фиктивно прехвърляне на дяловете на трети 
лица непосредствено преди процедурата, а в едната от фирмите и след 
излизането на заповедта за обявяване на обществената поръчка. 
Посочените три фирми са получили изпълнение на обществени поръчки 
от Община Варна нееднократно през 2002 и 2003 г. И длъжностното лице, 



което приема документите им като член на комисията, е Директорът на 
ПНО в Общината г-н Владимир Кънчев. При това положение, той има 
информация за тези хора и ги познава лично. Въпреки това се приемат 
документите им като несвързани лица, като по този начин се създават 
условия въпреки подписаните декларации,че не са свързани лица, да се 
декларира едно невярно обстоятелство, което е проверимо по силата на 
тези, които са упълномощени да приемат документите или да решават 
нещата в комисиите. 
 Моите въпроси са свързани с огромния проблем в озеленяването на 
града, който в същност не е само с този конкурс по обществена поръчка, а 
датира още преди две години с предишния конкурс за обществена 
поръчка, като за този конкурс само искам да Ви уведомя, че при 
отварянето на документите в присъствието на участниците е обявено 
първоначално, че документите са редовни, включително внесените 
гаранции за обект Морска градина, в размер на 38 х.лв. Всичко това е 
декларирано отново от г-н Кънчев. По-късно, след няколко дни е обявено, 
че част от фирмите не са внесли гаранциите си или не са в пълен размер. 
При положение, че вече има декларирано от участниците редовност на 
документите, това според мен обстоятелство може да се тълкува само като 
измама или толкова груба грешка, която не подхожда на висш държавен 
служител и то от Община Варна! 
 Моите въпроси са:  

Кои са фирмите невнесли гаранции и защо са били 
протекционирани? 
 Ако са елиминирани – кога и защо са елиминирани, при положение 
че първоначално е било прието, че те са? 
 Какво наказание ще се наложи на длъжностното лице, което в 
присъствието на Вили Жечев, Димо Стоев, Дертлийска, Красимир 
Маринов, Ради Радев и Тодорка Павлова е извършило това действие?! 
 Каква ще бъде съдбата на този конкурс за обществена поръчка? 
 Защото за миналите търгове през 2002 г. в началото бяха проведени 
конкурси с почти същите параметри на икономически показатели, 
особено. В р-н Младост и р-н Владиславово, въпреки че най-добрите 
икономически показатели тогава бяха на фирма “Ландшафт” и на ЕТ 
“Гергана-84” те не спечелиха конкурсите. Двете фирми обжалваха 
решенията. С фирма “Гергана-84” беше постигнато споразумение и тя 
участва като подизпълнител, неознам до колко това е било в условията на 
търга или като служители в дейността на фирмата, която беше обявена за 
спечелила конкурса, а в “Младост” не беше обявено класиране. 
Първоначалното обявеното класиране, след това не беше обявено и 
продължи да работи фирмата, която беше обжалвала. При всички 



положения би трябвало или фирмата, която е спечелила да влезе или да 
чакаме при другите. 
 Главните ми въпроси са: 

Възможно ли е в община Варна фирмите, които се явяват на 
конкурси за обществени поръчки с най-добри икономически показатели, 
да не спечелят и защо това е практика? Това нещо може да се докаже с 
резултатите от почти всеки един конкурс. Не означава ли това, че 
спечелват конкурсите за обществени поръчки фирми, които са 
представили най-скъпа дейност или са представили най-високи 
икономически показатели, не означава ли това, че се намалява обема 
дейност по същество?! Ако в р-н Приморски е спечелила фирма, която 
има най-висока часова ставка, това автоматически означава, че тези 
средства ще стигнат за практически по-малко дейност по обем!  
 Аз лично смятам, че професионално са правени нещата, за да не 
може да се носи персонална отговорност, но също така смятам, че 
паричните потоци се насочват чрез тези конкурси за обществени поръчки 
с предварително зададени условия за определени фирми. И аз мисля, че г-
н Кметът трябва да прекрати тази практика, защото ако Вие, г-н Кмете не 
знаете и ние не Ви казваме, се питаме какво става? Ако знаете – става още 
по-лошо! 
 
 Григори Бонев – СДС 
 Получих отговора на питането си от предходната сесия. На първия 
въпрос във връзка с окаяното състояние на пътната мрежа във Вашия 
отговор казвате, че със срок от 2 години през 2003/04 г.за рехабилитация в 
степен текущ ремонт има сключени договори с трите големи 
специализирани фирми в тази област – “Инжстройинженеринг”, Пътища и 
мостове-ЕООД и “Черно море”-АД. Въпроса ми е и трите фирми ли 
работят едновременно, имат разпределени участъци ли, как стоят нещата 
след като има сключен договор и  с трите фирми?  

За 2000 и 2001 г. има ли през Вашия мандат сключен договор със 
същите или с други такива фирми? 

Разбирам, съгласно отговора Ви, че става въпрос за пари и няма 
такива. През Вашия период 8 млн.лв. са изразходени за рехабилитация на 
уличната мрежа. Смея да твърдя, че при изборите уличната мрежа беше в 
по-добро състояние, което ме води до мисълта, че за този кратък период 
от време да е в същото окаяно – явно, действително тук въпроса с работата 
на съответните фирми, без да персонифицирам това, с качеството на 
изпълнението и технологията не са в ред! 

Задавам въпрос: Има ли установени от съответните органи в 
гаранционния срок от двете години някакви констатации, протоколи при 



Вас? Ще си изпълнят съответните фирми, с които има сключени такива 
Община Варна своите ангажименти? 

На втория ми въпрос - разбирам, че сте затруднен в отговора на 
другото ми питане – за Понеделничния пазар – нямам отговор, вероятно 
ще го получа по-късно. Тъкмо по тази причина аз на прима-виста 
направих едно предложение “На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 9 от 
ЗМСМА да се създаде временната комисия за анализ на дейността и 
управлението на ОФ Пазари”. В срок от два месеца от създаването й 
комисията да подготви доклад, който да се представи на вниманието на 
ОбС – Варна. Временната комисия да се състои на квотен принцип на база 
създадените групи в ОбС.” Казвам го чисто информативно, то не се прие 
от общинските съветници от лявата част и други наши колеги, а мисля, че 
хората трябва да знаят нещата в тази фирма. 

 
Веселин ДАНОВ – Коалиция Справедливост за Варна 
Първо, получих отговор на мое питане от минало заседание, в което 

аз повдигам въпроса за Автосервиз находящ се на ул. Балчик № 7 – 
абсолютно незаконен, разположен в зелените площи, тормози целия 
квартал. Мога да кажа, че не обвинявам г-н Йорданов, но в отговора който 
получих са ми пратили моето питане, т.е. аз задавам въпрос: “Вярно ли е 
че има такъв сервиз? Вярно ли е, че от км.Приморски е препратен към 
Дирекция ОРС миналата година м.март да се вземат необходимите 
мерки?” Отговора е: “Да, всичко е вярно!” Какво правим със сервиза! Той 
е там от десетина години, още толкова ли ще чакам да получа отговор? 
Нека си свършат работата хората на г-н Павлов. 

Новото ми питане е с много подточки, затова ще дам питането си в 
писмен вид към г-н Йорданов и към ОбС. Уважаеми колеги, аз се 
придържам към това, което г-н Бонев каза – ние не гласувахме за комисия, 
която да влезе във фирма “Пазари”. Аз от своя страна ще поставя въпроса 
в комисията по корупция и смятам тогава медиите, които ще присъстват 
на тази комисия да отразят кои от тази комисия по корупция ще гласуваме 
за това комисията по корупция да влезе в “Пазари”, след като друга 
комисия не може да влезе. 

По моя жалба към Прокуратурата Варна е образувано вече 
предварително производство и разследва дейността на фирма “Пазари”. 
Само ще ви кажа, че на 36 страници са изложени внесените от нас факти 
до момента. 

Знае ли г-н Йорданов къде се намира в момента входа на фирма 
Пазари, т.е. на Централен Кооперативен Пазар – Варна; къде е арката, на 
която беше надписа за входа? Захвърлена е в една детска градина. Защо? 



Защото някои хора взеха скромната сума от 10 хил.щатски долара, за да си 
сложат един магазин на нейно място.  

Защо се провежда търг, конкурс за поставяне на плочки в същия 
Кооперативен пазар от фирма “Инжстройинженеринг” има оферта за 19 
лв.на кв.м, а се приемат 57 лв. цена и аз посетих г-н Тодоров; той каза, че 
това не е платено. Не е вярно, платено е! Чии интереси обслужваме. Да не 
говорим за това, че сума от 87 х.лв. е приведена на частно лице - роднина 
на известна личност от гр. Варна, за да прави някакви проучвания в София 
/просто ей-така са му приведени тези пари/! 

Да не говорим за това, че има абсолютно незаконно – човекът е 
направо за затвора! – 56 дървета 20-30 годишни. Тук са г-н Вили Жечев и 
арх. Куцарова – нека да погледнат одобрената схема за Кооперативен 
пазар – Варна и да се види, че тези площи които са дадени за зелени, в 
момента вътре абсолютно незаконно са построени магазини и тези 
дървета са изсечени! Нека да видим кой носи отговорност. Не за нещо 
друго, а защото рано или късно тази отговорност ще бъде потърсена. И аз 
най-малкото искам и г-н Йорданов и някои от директорите, или ние от 
ОбС да носим тази била индивидуална, била колективна отговорност! И 
когато след няколко месеца – аз съм убеден, че във фирма “Пазари” ще 
има хора с предявени обвинения – нека да не се сърдим! 

Казвам  искрено и честно молбата си - нека г-н Йорданов се 
постарае да разтурим едно свърталище на няколко души от фирма 
“Пазари”, които работят само за себе си! Мисля, че са не повече от 6 
души! 

Благодаря Ви! 
 
 Веселин МАРЕШКИ – Партия БСДП 
 За никого в гр.Варна не е тайна, че основна част в моята 
предизборна програма беше съсредоточена в областта на 
здравеопазването, още по-малка тайна е че в процеса на изборите аз 
получих подкрепата равняваща се на двама и половина общински 
съветници, което ми дава самочувствието да мисля, че хората наистина 
търсят и подкрепят едни такива виждания, които имам аз за промяна в 
здравеопазването. 
 Половината от управителите в здравните заведения са от т.нар. 
“Добринмитева чета” – любима на варненци. Другата половина са от не 
по-малко любимата на варненци “Здравкомаркова чета”. Тази комбинация 
от любимци на варненци според мен е пагубна за варненското 
здравеопазване и затова моя конкретен въпрос е следния: 

Г-н Кмете, смятате ли че един “овехтял” администратор в кавички – 
имам предвид не външния вид /д-р Здравко Марков изглежда доста добре, 



да е жив и здрав/ имам предвид “овехтял” като концепция за развитие на 
здравеопазването. На последната комисия по здравеопазване се видя, че 
всъщност такава негова концепция въобще липсва. Смятате  ли, че този 
човек е способен да промени в положителна посока варненското 
здравеопазване и ако не – склонни ли сте да направите един конкурс за 
това място “Директор на Дирекция” на който да се появят достатъчно 
достойни хора и да се преборят за мястото. 

И понеже виждам, че Вие и някои от БСП сте се вкопчили в този 
човек като един-единствен и незаменим в тази посока, аз искам да Ви 
кажа следното: във Варна има доста успели и уважавани лекари и ако Вие 
не ги познавате /мисля, че в предизборната си кампания сте направил 
срещи с тях/ аз съм готов да Ви направя друга среща, на която да Ви 
запозная с тях и да имате възможност за по-голям избор, откъдето да 
намерите човек способен да промени здравеопазването в положителна 
посока. 

Накрая искам да Ви кажа следното: Варна и варненци могат да 
изтърпят още един мандат Ваш и на д-р Здравко Марков в 
здравеопазването, но със сигурност следващия път ще направя така, че 
хора които подкрепят моите виждания за процесите в здравеопазването 
ще имат още по-голямо представителство в ОбС и тогава сами ще 
направим тази промяна. 

Затова аз наистина Ви моля да помислите по този въпрос, да 
направите един конкурс, на който да изберем наистина способен човек, в 
името на Варна, варненци и на варненското здравеопазване, за което 
всички говорихме предизборно! 

Благодаря! 
 
 
Александър ТОДОРОВ – СДС 
Г-н Кмете, не съм удовлетворен от отговора на моя въпрос поставен 

на предната сесия на ОбС, защото първо никога не съм питал Кмета за 
някаква проджаба  очевидно такава няма. Тъй като колегите може би не 
знаят, ще кажа за какво всъщност става въпрос. През 1993 г. ВРС осъжда 
ДФ “Лазур” да предаде дворно място /става въпрос за площта на 
Търговски дом – в идеалния център/. Случайно след 8 години, през 2001 
год.г-н Кметът издава заповед за попълване на имот № 10А в кв. 38 по 
кадастралния план на VІІІ м.р. – става въпрос именно за това. Но ДФ 
“Лазур” тогава никога не е била собственик на земята. Общината е била 
собственик на земята.  В този смисъл ми беше въпроса и затова го 
подновявам: Какви са основанията Ви за издаване на заповед Р-
75/22.03.2001 г.! Благодаря! 



 
 Христо КОНТРОВ – СДС 
 Чисто чиновнически погледнато, аз съм удовлетворен от 
отговора на г-н Йорданов, но като избран съветник от моите 
съграждани, не мога да се съглася за най-голямата забележителност на 
нашия град – Морската градина и в тази й част, за която аз направих 
питането си, да се съглася да стане жилищен район на нашия град и с 
тези постройки които продължават да се градят там, вече идва време да 
се поставят и светофари, за да може да се избегне блъскането на 
гражданите които се разхождат и ползват даденостите на природата на 
нашия град! 
 Разрешавам си да направя следното предложение: Решение на 
ОбС № 1687-4/29.07.1998 г., съгласно протокол № 34, да се преразгледа 
в съответните комисии, като до излизане на тяхното становище да се 
спре издаването на разрешения за ново строителство в зоната на 
Морската градина североизточно от Зоокъта. 
 Второто ми питане е във връзка със заявление направено от 
гражданската Теменужка Христова Петрова на 01.12.миналата година 
по молба на жители на жилищен комплекс “Изгрев” на основание 
събраните от тях подписи, която е внесла в деловодството в Общината, 
с която Ви информира, г-н Йорданов за опасната пешеходна пътека на 
околовръстния път. Тъй като до днес гражданите не са получили 
отговор от Вас, съм упълномощен да отправя още веднъж 
настоятелното им искане мястото, където пресичат пътя за и от 
автобусна спирка на автобус № 10 – това е в района на Вятърната 
мелница /надлеза/ – по някакъв начин да се обезопаси. На това място е 
имало няколко блъскания на деца от МПС, като единият случай е с 
нещастен край. Преди да Ви отправя питането си посетих мястото, в 
продължение на половин час наблюдавах пътната обстановка. Уверих 
се в особено опасната пешеходна пътека. Пътеката трудно се забелязва 
на платното, защото маркировката е почти заличена. Освен това, 
пътният знак с мигащ светофар особено за колите и тежките машини са 
разположени крайно непрактично и не могат да изпълняват 
предназначението си. Освен това няма и знак за намаляване на 
скоростта към опасната пешеходна пътека. Отбивката и влизането в 
околовръстния път са непосредствено преди надлеза на Вятърната 
мелница, автобусната спирка е на десетина метра след завоя, а 
пешеходната пътека за да бъде по-близо до спирката е разположена 
непосредствено в самия разклон. Гражданите молят да се изгради на 
платното “полегнат полицай”. Според мен, това няма да обезопаси 
преминаването, защото мястото не е удобно за такава мярка, а като 



имаме предвид, че на много такива съоръжения маркировката не се 
поддържа, едва ли ще се забелязва от водачите на МПС. 

Ваше задължение е колкото се може по-бързо да се разпоредите 
на съответния орган да направи мястото за пресичане безопасно. 
Разрешавам си да изкажа и своето становище като евентуално решение: 
Точно срещу спирката в посока север има една пресечка – мисля, че на 
нея може да се изгради от двете й страни пешеходна пътека и да се 
постави, ако не може трицветен светофар, поне мигащ такъв и знак за 
намаляване на скоростта. Отворът в пътната ограда трябва да се 
затвори, за да не се пресича платното на това място.  

Надявам се не само да отговорите на обезпокоените граждани, но 
и да предприемете необходимите мерки, защото това не е молба, не е и 
жалба, а е заявление подадено от тях на 01.12.2003 г. За всеки нещастен 
случай след тази дата, носите отговорност Вие лично! 
 
 Неделчо МИХАЙЛОВ – независим общински съветник 
 Няма да задавам класически въпрос, а добронамерено споделяне 
на информация с г-н Павлин Павлов от сигнали на граждани в 
приемния ми ден. В м. Добрева чешма разклонението на пътя за 
Виница и за Кичево близо до картинг-пистата има един остър завой – 
там от продължение на 7-8 месеца фирми, които обработват и строят на 
Златни пясъци системно си изхвърлят боклука там. В момента има 
планини от боклук! 

Моля Ви, вземете мерки, ако желаете може да Ви предоставим 
дори и регистрационни номера на камиони, които са изсипвали боклук 
там! 

Янко КОРЕНЧЕВ – СДС 
 Това, че има отговор е добре, г-н Йорданов, но ако прочета 
отговора и го чуят нашите избиратели, ще им напомним за годините 
когато обещавахме и използвахме термини “ще видим, ще помислим...” 
 Кой ще отговаря за този проект по водоснабдяването на Галата, 
кога ще се започне, защото в Аспаруховския район гласуваха и за Вас, 
и за мен. Трудно ще бъде сега да обясним на хората какво им предстои. 
Ние казваме, че ще търсим пари от български организации. Питам 
Община Варна колко проекта е спечелила по “ФАР”? Мисля, че само 
един и той е незначителен. Изпуснахме Пречиствателната станция в 
Аспарухово миналата година, тя отиде в Бургас – знаем всички защо я 
изпуснахме...  
 Предния път казах – нека тези отговори бъдат не отговори към 
конкретния общински съветник. Тези отговори трябва да бъдат към 



конкретните граждани – мисля, че този отговор тях няма да ги 
задоволи. Благодаря! 
 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ - СДС 
 На предната сесия беше взето едно решение, което е включено в 
чл. 78 А от Правилника за работа на ОбС “Кметът на Община Варна 
присъства на заседанието на ОбС, заемайки място на председателската 
маса.” Това предложение беше направено с няколко цели: Вие сте най-
големият вносител на материали в ОбС, административно най-голямата 
личност в Общината, по тази линия Вие по закон имате право да 
оспорвате решения на ОбС и би било добре решения, които в дадения 
момент считате, че са незаконосъобразни или нецелесъобразни за 
работата на Общината, да бъдат коментирани още на място. Аз лично, 
понеже съм вносител на това предложение – в големите общини, които 
наблюдавам, кметът действително присъства по този начин на сесията 
и осигурява достатъчна представителност и бих казал и взаимовръзка с 
решенията на ОбС. Г-н Кмете, ако това решение е легално взето според 
Вас и не предстои оспорването му, защо не се изпълнява в момента! 
  
 Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 
 Ще се опитам да отговоря на голяма част на поставените днес 
въпроси, което не изключва възможността на тях да бъде отговорено и 
писмено в случай, че информацията която днес предоставя изисква 
посочването на конкретни цифри на подробности в смисъл на 
подробности. 
 По естеството на нещата, се налага да започна отговорите си от 
последното питане на г-н Севастиянов, което правя с изключителна 
симпатия и искам да подчертая, че същината на присъствието на Кмета  
се състои в неговата предварителна подготовка и последващ контрол и 
изпълнение духа на решенията на общинските съветници. С други 
думи, съществена е предварителната подготовка, която се извършва по 
тази дейност, внасянето на съответните материали, акцент във вашата 
дейност е приемането на качествени решения, а оттук нататък за мен 
остава отговорността по тяхното изпълнение. Имам възможността и да 
го оспоря, което го и правя, но не на конкретното заседание, а след 
съставянето на протоколите и до изтичането на законно определения 
срок. 
 Качествената работа едва ли е в зависимост от радиуса на моето 
място в залата, което оттук погледнато е около 3 метра. С други думи, 
аз нося отговорност за своите действия и без да се налага някой да ме 
размества. Предварително засвидетелствам уважението си към 



общинските съветници не само в залата, но и извън залата. 
Възприемете го в конкретния смисъл и разум на това, което казах; 
иначе благодаря за възможността да заставам редом до Председателя 
на ОбС. При всички положения трябва да се отчете факта, че нямам 
право и на съвещателен глас; най-малко пък по иницииране на 
общински сесии... 
 Озеленяването /въпрос на г-н Я. Станев/ - отговора ми е много 
кратък /между другото събитията се развиха в същинския си смисъл по 
време на моето отсъствие/ ако аз се натъкна на нарушение от този 
смисъл, г-н Станев, не се съмнявайте че ще реагирам светкавично за 
преодоляване съмненията, до които водят тези факти. В смисъл, дори и 
да се установи друга хронология, достатъчна е съвкупността от факти, 
които да водят до извода за основателни съмнения по опорочаването на 
процедурата и в този смисъл моите действия, предварително мога да 
кажа, ако всичко това когато се запозная с нещата доведе до този извод, 
то ще предприема необходимото за преодоляването им. Ако искате, 
приемете го и за заличаването им, ако те са възникнали в правния мир. 
 Нормално е когато камерата е в ляво от говорещия на трибуната 
извън въпросите да се правят и разсъждения, да се внушават съждения, 
както вие казахте – да се избират скъпите предложения, за да се 
намалява обема – няма такава сметка! Категорично съм длъжен да 
разколебая едно такова съмнение, което се внася или се правя опит да 
се внесе по линия на процедурата, която в момента заедно с вас 
осъществяваме. Естествено е и цената, и качеството, и обема на 
услугите да са съществен елемент при определянето на резултатите от 
конкурса. Принципно, както принципно е Вашето питане, без да влизам 
в конкретни детайли, които винаги мога да бъдат въведени чрез 
конкретно питане. 
 Ремонта на пътищата – Знаете, периода 2000-2001 г. 
изпълнителите – не мога вече да им възпроизведа конкретните 
наименования – бяха въведени по силата на съдебно решение, което 
потвърди законността на процедурата, която е била извършена преди 
това. Мога да ви кажа, че те работят по райони и относително 
едновременно. До дни ще бъде готов анализ за състоянието на пътната 
настилка в нашия град, действията които трябва да бъдат предприети и 
най-вече един ефективен пакет от контролни мерки за разследване 
качеството на работата, следене на качеството и устойчивостта на 
самата работа във времето. 
 Понеделничния пазар – Отговора, който беше подготвен на 
Вашия и не само въпрос е на бюрото ми, не съм го подписал, защото 
днес съм в състояние да ви дам повече информация. 



 В какво се състои новия елемент, който липсва в изготвения 
отговор? Частично тук днес присъстващите общински съветници в 
течение на договорености, които ние постигнахме на нарочна среща в 
зала Варна с хората от Понеделничния пазар, на която се разбрахме с 
тези хора, която ще определя днес или утре ще насроча, но не по-късно 
от една седмица от днешната сесия, да се решат следните няколко 
въпроса: 
 На първо място ние се разбрахме и смятам, че тук вече 
информацията ми трябва да е остаряла да се предостави в държане на 
общинските съветници акта на Областния управител, с който този 
терен се деактува, за да има яснота относно характера на 
собствеността. 
 Второ, по искане на хората които в момента работят на 
Понеделничния пазар, да се направи опит за актуализиране на 
търговската схема в момента съществуваща с тази, която се проектира 
в бъдеще, при максимално съблюдаване съхраняване на хората, които и 
в момента сега са там. Те всички подкрепиха идеята за осъвременяване 
на площадката за предаването на цивилизован вид, при максимално 
което практически съществуващото състояние дава възможност да се 
хармонизира с един бъдещ проект.  
 Третото съществено – по тяхно искане и аз съм възложил този 
анализ на специалисти от общинската администрация, е да се прецени 
кое е по-изгодно – да бъде придадена площадката към ОФ “Пазари” 
или тази площадка така изградена да заработи в рамките на районната 
администрация, която съществува на територията на която се намира.  
 Това бяха основните изводи, до които стигнахме с хората на 
срещата и аз мисля, че те бяха в пълния си обем представени на тази 
среща; заедно достигнахме до тези изводи; мога да ви уверя, че лично 
ще следя за какво става дума и няма да допусна нито разхищения на 
средства, нито съмнение по отношение избор на изпълнител, нито по 
отношение на ощетяване на хората, които в момента са там. Може да са 
само 52-ма, но те са варненци и на техните проблеми трябва да се 
обърне внимание. Нещо повече – аз съм ги предупредил и за друго, че 
общинската администрация носи отговорност за това пазарния вид в 
тези пунктове е друг вид политика на общинска администрация при 
съблюдаване интересите на хората. Събитията са предстоящи, когато 
има яснота по този въпрос тогава ще се пристъпи към реализацията на 
този проект. 
 Тук граничещ е и въпроса по отношение дейността на фирма 
“Пазари”. Той се повдига многократно и в различни аспекти, с 
различни факти, които се изнасят. Естествено е общинските съветници 



да искат – имат право – изчерпателна информация относно дейността 
на фирмите, които съставляват 100 %-ва общинска собственост. Аз 
също ще подкрепя усилия, които водят до яснота в действията на 
контролните органи по места и ще направя изводи в тази посока. 
 Г-н Марешки се позова на гласовете, които е получил в рамките 
обосноваващи присъствието на двама и половина общински съветника. 
Аз бих могъл да се позова на моите гласове, които ми дават правото на 
присъствие на един цял почти ОбС, обаче това не е аргумент! 
Позволявам си само в този смисъл да тълкувам нещата. Г-н Марешки, 
ако аз стигна до извода до промени в екипа, аз съм длъжен да мина 
през фигурата на процедурата за избор на изпълнители от подобен 
ранг. На този етап нямам готовност, нито разполагам с информация, 
която да удовлетвори Вашето искане, да Ви направи по-уверен – както 
Вие казвате – за бъдещето на здравеопазването в нашия град, но аз бих 
казал, че това е Ваше субективно усещане. Ние пък, от своя страна, в 
рамките на това, което позволява закона, в рамките на това, което вие 
днес ще приемете, да се отнасяме отговорно към проблемите на 
здравеопазването в нашия град. За съжаление, много добре ви е 
известно, че като че ли интересите не са толкова в сферата на 
здравеопазването, а някъде другаде в прилежащи сфери свързани със 
здравеопазването. А това що се отнася до здравеопазването извън 
правомощията на законодателната и централната изпълнителна власт, в 
рамките на нашите възможности, ние ще извършим. 
 Г-н Контров, на 10.03. на оперативката с директорите разпоредих 
изчерпателна проверка на всички строежи в Морската градина – кой 
строи, спазена ли е процедурата, какви са издадените разрешителни. 
Тъй като пристигнах снощи, не съм имал възможност и не знам дали 
доклада е готов, но споменавам факта само за да покажа, че не 
паралелно, а в аспект на пресечна точка Вашето питане съвпада с 
разпоредените от мен действия. Ако се измени цитираното от Вас 
решение от 1998 г., аз ще бъда първия, който ще поздрави едно такова 
решение, защото Морската градина в тази част за която Вие говорите – 
нейното историческо ядро, съществуващото строителство застрашава, 
обезмисля съществуването й в традиционния вид. Това мога да кажа и 
действително се отнасям с разбиране и подкрепа към Вашия въпрос. 
 Що се отнася до пешеходната пътека, която е конкретна пресечна 
точка с повишена степен на опасност за пешеходците – аз Ви уверявам, 
че сега докато Вие изнасяхте въпроса си, запитах – проблема е при г-н 
Жечев, ще го намерим вертикалното и хоризонтално решение, 
обезопасявайки в тази рамка безопасността на пешеходците. 
 



 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ – СДС 
 Г-н Кмете, аз съм недоволен от Вашия отговор и считам, че по 
този начин разглеждайки този въпрос, Вие в момента не изпълнявате 
решение на ОбС и сте длъжен да приемете друга форма на неприемане 
на това решение. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ          ______________ /Кр. СИМОВ/ 
Препис-извлечение! 



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 
№ 10 

от заседание проведено на 17.03.2004 г. 
по точка втора от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Приемане отчета на бюджета на Община Варна за 

2003 г.: 
- разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и 

бюджет” относно: одобряване окончателния план по Бюджет 2003 г.; 
приемане на отчета за изпълнение на бюджета по прихода и разхода за 
2003 г.; приемане на отчета за състоянието на общинския дълг за 2003 
г.; приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните фондове и 
сметки; 

- приемане отчета за приходите и разходите по извънбюджетната 
сметка на фонд “Приватизация” за 2003 г. 

Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА – Председател ПК “Финанси и 
бюджет” 

     Кр. СИМОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 48 
 

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

 
332-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна одобрява окончателния план по бюджет`2003 в размер 
на 83 798 536 лв. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 14/ 
 
 
333-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ, 

Общински съвет – Варна приема отчета за изпълнение на бюджета 
на община Варна за 2003 г. по приходи и разходи в размер на 
83 759 206 лв. 

/резултати от поименно явно гласуване: 



за – 28, против – 1, въздържали се – 17, отсъстват – 5/ 
334-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30 и чл. 41, 

ал. 10 от ЗОБ, Общински съвет – Варна приема отчета за състоянието 
на общинския дълг за 2003 г., внесено с отчета на Община Варна за 
2003 г. 
 /за – 28, против – 0, въздържали се – 19/ 
 
 
 335-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30 и чл. 42, 
ал. 4 от ЗОБ, Общински съвет – Варна приема отчета за изпълнение 
на извънбюджетните фондове и сметки за 2003 г., съгласно 
Приложение ИБСФ-3. 
 /за – 31, против – 0, въздържали се – 12/ 
 
 
 336-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30 и чл. 42, 
ал. 4 от ЗОБ, Общински съвет – Варна приема “Отчет за приходите и 
разходите на извънбюджетната сметка на Фонд “Приватизация” за 
периода 01.01.2003 г. – 31.12.2003 г.”, съгласно приложение.  
 /за – 30, против – 1, въздържали се – 4/ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ          _____________ /Кр. СИМОВ/ 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 
№ 10 

от заседание проведено на 17.03.2004 г. 
по точка трета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Обсъждане на предложения за решения от 
постоянните комисии към Общински съвет – Варна по проекто-
бюджета и приемане бюджета на Община Варна за 2004 г., както 
следва: 

- анализ на разпоредителните сделки през 2003 г. и проекто-
програма за управление на собствеността на Община Варна; 
инвестиционна програма на Община Варна; изпълнение на Програма за 
развитие дейността на Дирекция “Устройство на територията” за 2004 
г.; транспортни карти за пенсионери над 70 год.възраст за 2004 г.; 
приоритети при преизпълнение на приходната част на бюджета на 
Община Варна за 2004 г.; освобождаване от заплащане на такси за деца 
с тежки хронични заболявания, когато посещават масова детска 
градина; повишаване размера на таксите за хранене в общинските 
детски заведения; допълнение на “Наредба за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна”; 

- приемане бюджета на Община Варна за 2004 г.: по § 51 – 
основен ремонт функция “БКС” – Капиталови разходи; промени по § 
52 – придобиване на ДМА функция “БКС” – Капиталови разходи; 
промени в “Програма 2004 г. за текущ, среден ремонт, проектиране и 
строителство на пътната и улична мрежа в района на Община Варна”. 

- промяна на решение № 115-13(7)/17.12.03 г.; приемане 
разпределението на средствата за поддържане на зелените площи за 
2004 г.; приемане на план-сметка за дейност “Чистота” за 2004 г. 

- приемане “Социална програма на Община Варна 2004 г.”; 
приемане “Общинска стратегия за развитие на услуги за деца и 
семейства 2003-2004 г.”;  



- промяна в разходите на други дейности на мероприятие “Други 
дейности по културата”;  

- приемане на годишния план с приходно-разходната част на 
фонд “Приватизация” за 2004 г.; подробни партиди за отделните 
направления на план-сметката по фонд “Приватизация”. 

Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА – Председател на ПК “Финанси и 
бюджет” 

Председатели на ПК към ОбС 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 49 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

337-3. Общински съвет – Варна задължава Кмета на община 
Варна в срок от един месец да изготви и внесе в ОбС - Варна анализ на 
извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2003 
г. и “Програма за управление и разпореждане със собствеността на 
община Варна за периода 2004 – 2007 г.” 

/за – 43, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
338-3. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община 

Варна в срок до 31.05.2004 г. да изготви и внесе в ОбС - Варна 
инвестиционна програма на Община Варна за периода 2004 - 2007 г. 
независимо от източника на финансиране. 
 /за – 35, против – 0, въздържали се – 4/ 
 
 

339-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 
чл. 9 чл. 12, чл. 14 и 40, ал.5 от Закона за общинските бюджети и във 
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2004 г., ПМС № 30/06.02.04 г. и 
писмо ФО-7/17.02.04 г. на МФ, Общински съвет Варна реши: 
1. Приема бюджета на община Варна за 2004 г. както следва: 

1.1.ПО ПРИХОДА (съгл.Приложение № 1)    75 000 000 лв. 
В това число: 

1.1.1.приходи с държавен характер    38 878 729 лв. 
В това число: 
1.1.1.1.трансфер на преотстъп. данък по ЗОДФЛ съгл. 
 чл.8, ал.1 от ЗДБРБ за 2003 г.    38 592 729  лв. 



1.1.1.2.целева субсидия за кап. 
 разходи за финан.  на държ.дейности            286 000 лв. 

2.1.2.приходи с общински характер   36 121 271  лв. 
В това число: 
1.1.2.1.данъчни приходи      13 910 000 лв. 
1.1.2.2.неданъчни приходи     22 782 761 лв. 
1.1.2.3.цел. субсидия за финанс. кап. разходи  
            за местни дейности         1 390 000 лв. 
1.1.2.4.преходен остатък                    38 510 лв. 

 1.1.2.5. финансиране на дефицита                       -   1 961 490 лв. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 7/ 
 

 1.2. ПО РАЗХОДА  (съгл.Прилож. № 2)    75 000 000 лв. 
В това число:  
 1.2.1.Държавни дейности    39 954 038 лв. 
1.2.1.1. от държавни приходи    38 256 296 лв. 
1.2.1.2. от местни приходи       1 697 742 лв. 
  1.2.2.Общински дейности    33 978 529 лв. 
  1.2.3. резерв за неотложни,  
           непредвидени разходи в размер на           622 433 лв. 
В това число: 
1.2.3.1. държавни дейности (чл.11,ал.1 
            от ЗДБРБ)               622 433 лв. 
/за – 30, против – 0, въздържали се – 13/ 

  
2. Приема разчет за целеви разходи: 

2.1 помощи за лечение на граждани и соц.  
слаби по решение на Общински съвет       100 000 лв. 

2.2      помощи за погребения                    8 000 лв. 
2.3       разходи за Приемник на безст.кучета            55 000 лв. 

 2.4    разходи за социална програма  на ОВ        485 000 лв. 
2.5     разходи за  Общински съвет                            466 000 лв. 

В това число: за издръжка  - 120 000 лв.  
ДМА     - 15 000 лв.  

2.6     одобрява лични р-ди на сираци и полу- 
сираци в СУПЗ- 50 % от БМД                   7 400 лв. 

2.7    Приема разходи за програма за развитие 
дейността на УТ 2004 г.           327 100 лв. 

     в това число  
   - подготовка и организация за възлагане на  
     нов ОУП, създаване на сектор ОУП  



     към дирекцията          150 000 лв. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 8/ 
 
3. Приема числеността на персонала и средните брутни 
    работни заплати съгласно Приложение № 5 
 /за – 30, против – 1, въздържали се – 7/ 
 
4. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА             4 170 500 лв. 
   (съгласно приложен Поименен списък - Приложение № 6 
 /за – 29, против – 0, въздържали се – 6/ 
 
5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1.Социално-битови разходи на персонала, определени в размер  
       на 1  % на база начислените трудови разходи; 
5.2. Приема лимит на представителни разходи съгласно   
       Приложение № 7. 
5.3. Определя разходи за обслужване на дълга     1 961 490 лв. 
       и лихва за 2004 г.            352 100 лв. 
/за – 29, против – 0, въздържали се – 4/ 
 

6. Утвърждава списък на длъжностите,  които имат право на 
транспортни разходи съгласно Приложение № 13. 

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен 
списък на лицата по т.10 и размера на средствата. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 7/ 
 
7. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел 
както следва: 
 - за опери и театри        100 000 лв. 
 - за читалища (съгл.РМС 743/2003 г.)     281 230 лв. 

7.1. Упълномощава кмета на общината да договори условията за 
използване на средствата по т.7. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 3/ 
 
8. Задължава кмета да разпредели и утвърди определените средства 
по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация по 
тримесечия. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
9. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства 
за общински дейности да се покрива текущо с временни безлихвени 



заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината (чл.24, ал.1 т.1 
от Закона за общинските бюджети). 
 /за – 31, против – 0, въздържали се – 6/ 
10. Дава съгласие да се ползва безлихвен заем от Централния бюджет 
за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени 
проекти и програми съфинансирани от Европейския съюз (чл.34, ал.1 
от ЗОБ). 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 7/ 
 
11. При спазване на общия размер по бюджета  предоставя следните 
правомощия на кмета на общината за бюджетната 2004 година (чл.27 
ал.1 от ЗОБ). 

11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните 
       видове разходи  в обема на общите  разходи за една  
       бюджетна дейност, функция  без средствата за заплати,  
       осигурителни вноски, стипендии в частта за делегираните от  
       държавата  дейности. 
11.2.Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове  
        разходи в една дейност, или от дейност в дейност в  
        границите  на една бюджетна група, функция  без да изменя  
        общия й размер в частта за местните дейности  
11.3.Да се разпорежда с резервния бюджетен  кредит, по т.4.2.3.  
11.4.Упълномощава кмета при възникнал временен недостиг 

на средства за финансиране на местните дейности в  
процеса на изпълнение на бюджета да тегли заем от 
а/ извънбюджетни средства и фондове на Общината; 
б/ банки и други финансови институции. 
(съгласно чл. 24 от ЗОБ). 

 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 29, против – 3, въздържали се – 10, отсъстват – 9/ 
 
12. Възлага на  кмета на общината да: 

12.1  Да определя конкретните правомощия и отговорности на      
второстепенните и третостепенните разпоредители с  
бюджетни кредити. 

12.2 Да ограничава или спира финансиране на бюджетните и         
субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и 
финансова дисциплина. 

/за – 26, против – 0, въздържали се – 6/ 
13. Задължава ръководителите  на бюджетни звена, финансирани от 
общинския бюджет да разработят и представят в срок до 1 месец от 



приемане на общинския бюджет конкретни мерки за изпълнение на 
приетия от Общинския съвет бюджет. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 5/ 
14.  Други.  
 14.1. Във връзка с постъпили средства от дарения, Кмета със своя  

        заповед съгласно  волята на дарителя, да актуализира 
        общинския бюджет. 
14.2. Кмета да кандидатства за средства от Централния бюджет 
         за съфинансиране на проекти. 
/за – 33, против – 0, въздържали се – 4/ 
 
 
 
 
340-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна решава за 2004 г. Община Варна да заплаща 25% от 
продажната цена на абонаментните карти за две линии на гражданите 
на гр.Варна над 70-годишна възраст при цена на билет за градски 
транспорт 0,40 лв., залегнато в Разчет на сектор Транспорт за 2004 г. 

/за – 33, против – 1, въздържали се – 1/ 
 
 
 
341-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  решава при преизпълнение на приходната част на 
бюджета на Община Варна за 2004 г. средствата да бъдат приоритетно 
насочени във функции “Образование”, “Здравеопазване” и “Социални 
дейност” след решение на ОбС. 

/за – 34, против - 0, въздържали се – 3/ 
 
 

 
 
342-3. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 9 и 

чл. 9А от ЗМДТ и във връзка с изпълнение на приходната част на 
бюджета, Общински съвет – Варна приема допълнение на “Наредба 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Варна”, както следва 

- създава нова Глава V на Наредбата: “РЕД ЗА 
УСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТНИ ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ” 



Чл. 82 (1) Задълженията на физически и юридически лица за заплащане 
на такси се установяват с акт за установяване на частно общинско 
вземане – такса, издаден от кмета на общината. 

(2) Не се образува производство по издаване на акт за 
установяване на частно общинско вземане – такса, ако дължимата такса 
е заплатена в пълен размер предварително или едновременно с 
извършване на услугата. 
Чл. 83 (1) Производството по издаване на акт за установяване на частно 
общинско вземане – такса започва с възлагане на финансова проверка 
по заповед на кмета на общината или кметовете на райони. 
 (2) Финансовите проверки се извършват от длъжностни лица от 
общинската и районните администрации, упълномощени от кмета на 
общината. 
 (3) Общинските органи ал. 2 могат да извършват текущи и 
периодични проверки за констатирането на факти и обстоятелства, 
свързани със задълженията на проверяващите лица за плащане на 
частни общински вземания и без изрично писмено възлагане при 
наличие на данни за нарушение на настоящата наредба. 
 (4) Актовете за установяване на частно общинско вземане – такса 
могат да бъдат издавани и въз основа на извлечения на електронния 
регистър за дължимите общински вземания. 
Чл. 84 За резултатите от извършените проверки се съставят 
констативни актове, придружени от доказателства събирани по реда на 
ГПК служебно от проверяващите органи или по инициатива на 
проверяваните лица. 
Чл. 85 (1) Въз основа на съставения констативен акт за резултатите от 
финансовата проверка и събраните доказателства към него, или 
доказателствата по чл. 83, ал. 4, както и направените възражения, 
кметът на община Варна издава акт за установяване на частно 
общинско вземане-такса при спазване на разпоредбите на глава ІІ от 
Закона за административното производство. 
 (2) Актът за установяване на частно общинско вземане подлежи 
на обжалване по реда на Закона за административното производство, а 
след влизането си в сила с изпълнително основание по смисъла на чл. 
237, б “Л” от ГПК. 
Чл. 86 За ползвани услуги по чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ се прилагат 
разпоредбите на чл. 237, б “В” от ГПК.  
   

/за – 31, против – 0, въздържали се - 7/ 
 
 



 
 
343-3. На основание чл. 9 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 

1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна реши: 
1.На основание чл. 26, ал. 2 от ППЗНП и чл. 2, ал. 1 от Наредба № 

6 от 19.08.02 г., Общински съвет – Варна изменя т.4 от чл.34 на  
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги, както следва: 
 Т.4 Децата с тежки хронични заболявания, посочени в 
приложение № 5 към чл. 21, т. 7 от Наредба № 19 за експертиза на 
инвалидността на децата до 16-годишна възраст /ДВ бр.84 от 
13.10.2000 г./, когато са настанени в санаториални, оздравителни 
детски ясли и детски градини, специални групи към детски градини и 
масови детски градини. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 
 2. Общински съвет – Варна изменя приложение № 1, раздел ІІІ 
към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна в частта на таксите за 
ползване на детски градини, както следва: 
 Чл. 33 За ползване на детски ясли и детски градини родителите 
или настойниците дължат месечни такси за хранене в следните 
размери: 
 - за седмични детски ясли и детски градини - 40 лв. 
 - за целодневни детски ясли и детски градини - 30 лв. 
при запазване на преференциите в чл. 34 и чл. 35 от Наредбата. 
 /за – 28, против – 14, въздържали се – 2/ 
 

344-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА; чл. 42, ал. 2 от 
ЗОБ и в изпълнение на чл. 6, ал. 2 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, Общински съвет – Варна приема 
Годишен план с приходната и разходната част на 
извънбюджетната сметка на Фонд “Приватизация” за 2004 г., 
съгласно приложение. 

/за – 30, против – 1, въздържали се – 4/ 
със следната корекция: 

- от т. ІV.14 се прехвърля сумата от 24 000 лв. в т. ІV.11, като  същите 
придобиват следния вид: 

т. ІV.11. Основен ремонт на детски ясли (по списък) 74 000 лв. 
т. ІV.14. Други       14 473 лв. 
/за – 30, против – 0, въздържали се – 1/ 



 345-3. Общински съвет – Варна променя съдържанието на 
Решение № 115-13, т. 2 по Протокол № 7, както следва: 
 Определя такса върху отчетната стойност на нежилищните имоти 
на юридически лица и върху данъчната оценка на нежилищните имоти 
на граждани в размер на 3 /три/ на хиляда. 
 /за – 27, против – 5, въздържали се - 5/ 
 
 346-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна приема макрорамката  за поддържане на зелени 
площи за 2004 г. в размер на 1 500 000 лв., съгласно приложение. 
 346-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна приема разпределение на средствата за поддържане 
на зелени площи по бюджет 2004 г. за морска градина и райони в 
размер на 1 000 000 лв., както следва: 

Морска градина    325 000 лв. 
Район Одесос    170 000 лв. 
Район Приморски    160 000 лв. 
Район Младост    170 000 лв. 
Район Вл. Варненчик   93 000 лв. 
Район Аспарухово   82 000 лв. 

 346-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна приема разпределение на средствата за поддържане 
на зелени площи по бюджет 2004 г. за кметствата в размер на 8 000 
лв., както следва: 

км. Тополи     1 500 лв. 
км. Каменар    1 000 лв. 
км. Звездица    1 000 лв. 
км. Константиново   3 500 лв. 
км. Казашко    1 000 лв. 

 346-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна приема разпределение на средствата за поддържане 
на зелени площи по бюджет 2004 г. за представителни обекти в 
размер на 43 450 лв.: 

“Сливница”     21 290 лв. 
“Независимост”    22 160 лв. 

 346-3-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна определя финансови средства за резитби за 2004 г. в 
размер на 150 000 лв. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 7/ 
 



347-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна приема План-сметка за дейност “Чистота” за 2004 г., 
както следва: 

 
ПРИХОДНА ЧАСТ: 
1.Приходи от такса за битови отпадъци в т.ч.                      7 100 000 
1.1.От населението                                                                  4 720 000 
1.2.От предприятията                                                              2 380 000 
2.Нетни приходи по Чл.56 от ЗУТ                                            150 000 
ВСИЧКО ПРИХОДИ:                                                           7 250 000 
 
РАЗХОДНА ЧАСТ:                                        
1.Осигуряване на съдове                                                            305 000 
2.Събиране на БО и транспорт до депо в т.ч.         4 485 000 
2.1.Събиране на БО от население и предприятия                 4 335 000 
2.2.Събиране на БО от обекти по Чл.56 от ЗУТ                       150 000 
3.Почистване на замърсявания                                                    60 000 
4.Подържане и експлоатация на депото на БО                        755 000 
5.Подържане на каналната система                                             30 000 
6.Почистване на улици, площади, паркове и др.                1 000 000  
7.Разработване на проекти за третиране на ТБО                       30 000 
8.Неразплатени от 2003 година.                                                 585 000 
ВСИЧКО РАЗХОДИ:                                                            7 250 000 
 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 30, против – 2, въздържали се – 3, отсъстват – 16/ 
 
 348-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна приема бюджета по § 51 Основен ремонт, функция 
“БКС” – Капиталови разходи в размер на 240 000 лв. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 1/ 
348-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна приема § 52 Придобиване на ДМА, функция “БКС” –  
предложените 92 000 лв. в т. 8 за ефектно осветление на Аспарухов 
мост да се трансформират, като бъдат пренасочени както следва: 50 000 
лв. за ремонт на спортни площадки и 42 000 лв. за осветление в райони, 
в които няма изградено такова.  

/за – 32, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
348-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна прехвърля по Програма 2004 г. за текущ, среден ремонт, 



проектиране и строителство на пътната  и улична мрежа в района на 
Община Варна от общ лимит 2 500 000 лв. от т. І.1 Поддържане на 
уличната мрежа в района на Община Варна при зимни условия 150 000 
лв. в т. ІХ Рехабилитация на второстепенната улична мрежа по райони. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 349-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна приема “Социална програма на Община Варна - 2004 
г.”, съгласно приложение. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се - 0/ 
 

350-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна приема “Общинска стратегия за развитие на услуги 
за деца и семейства 2003-2004 г.”, съгласно приложение. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

351-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна приема бюджета на Дирекция “Култура и духовно 
развитие”, като се променя СПРАВКА за разшифровка на разходите 
по § 10-98 Други разходи мероприятие Други дейности по 
културата/общински дейности: 
 1. От т. 1 “Международни фестивали” отпадат фестивалите: 
“Любовта е лудост” , “Фестивала на етносите” и “Август в изкуствата”, 
като освободените средства, в размер на 30 000 лв., се включват в т. 13. 
“Нови форми”   
 2. Точка 15 конкурс “Песни на три морета “ – отпада и средствата 
в размер на 50 000 лв. се включват в т. 13 “Нови форми” 
 3. От т. 13 “Нови форми” се отпуска сумата  от 5 000 лв. за 
дофинансиране  на Джаз-фестивала. 

4. Сумата в т. 13 “Нови форми “ става 120 000 лв. 
 /за – 31, против – 0, въздържали се - 1/ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ          ______________ /Кр. СИМОВ/ 
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 
№ 10 

от заседание проведено на 17.03.2004 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване от Кмета на Община 

Варна на решение на Общински съвет–Варна  № 312-10(9)/01.03.04 г. – 
вх. № РД-4-9300(7)/11.03.04 г. 

Докл.: Кр. СИМОВ – Председател Общински съвет 
 
 
 Общ брой присъстващи общински съветници – 37 
 
 Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 
 352-4. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна потвърждава свое решение № 312-10(9)/01.03.2004 г. 
 
 /за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ          ______________ /Кр. СИМОВ/ 



 
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 
№ 10 

от заседание проведено на 17.03.2004 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на проекти за решения от ПК 

“Образование” относно: определяне на  прилежащи територии на 
детски градини и училища за прием в І-ви клас;  определяне на 
общински училища и обслужващи звена, прилагащи системата на 
делегирани бюджети. 

Докл.: Д. ДАСКАЛОВ – Председател ПК “Образование” 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 38 
 
Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

353-5-1. На основание чл. 22 от Закона за народната просвета, 
чл. 36 от ППЗНП и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна  
определя прилежащите на училищата за прием в първи клас и детските 
заведения територии, съгласно приложения 1 и 2, като децата живеещи 
на съответните територии имат предимство. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
353-5-2. На основание чл. 22 от Закона за народната просвета, 

чл. 36 от ППЗНП и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
решава броят на паралелките в училищата да бъде определен от 
община Варна, на база броя на подлежащите, живеещи в района и 
наличния училищен сграден фонд. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 



 
354-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и § 34 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2004 г., Общински съвет – Варна 
предоставя  правото на второстепенни разпоредители с бюджетни 
кредити със самостоятелни бюджети на общинските училища и 
обслужващи звена в системата на народната просвета, прилагащи 
системата на “делегирани бюджети”, определени с решение на 
Общински съвет - Варна за икономически организации, в съответствие 
с Наредба № 6/ 26.06.1994 г. на МОН, съгласно приложение. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ          ______________ /Кр. СИМОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
№ 10 

от заседание проведено на 17.03.2004 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на проекти за решения от ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” относно предложение до 
Министерство на финансите за деактуване като държавна собственост 
имота на бившата Военна болница. 

 
Докл.: Г. ТАШКОВ – Председател ПК “Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 
 

Общински съвет – Варна прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

355-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна да направи постъпки 
пред Министерството на финансите имота на бившата Военна болница, 
находящ се на бул. “Сливница” да бъде актуван като общинска 
собственост. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ          ______________ /Кр. СИМОВ/ 



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 
№ 10 

от заседание проведено на 17.03.2004 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на проекти за решения от ПК 

“Здравеопазване” относно: акредитация на “ДКЦ-ІІІ-Варна”-ЕООД; 
отпускане на финансови помощи на нуждаещи се граждани; откази за 
отпускане на финансови помощи. 

 
Докл.: Бр. БАЛАЧЕВ - Председател ПК “Здравеопазване” 

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

Р Е Ш Е Н И  Я : 
 

356-7. 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 утвърждава комисия за самооценяване в ДКЦ ІІІ  – Варна ЕООД 
в следния състав: 
       - Славка Пешева   - гл.счетоводител 

- д-р Василка Спасова  - физиотерапевт 
- Светла Велева   - гл. медицинска сестра 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

357-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ДЖЕМИЛЕ МУСТАФОВА 
МУСТАФОВА – гр.Варна, ж.к. “Владислав Варненчик” бл. 36, вх. 2, ет. 
1, ап. 33, във връзка с молба вх. № РД-3-94.Д/219/01.12.2003 г. –  500 
лв. за лечение на онкологично заболяване на дъщеря й Розалина 
Емилова Ставрева. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 



358-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на МАРИЙКА ТОДОРОВА 
МИХАЙЛОВА – гр. Варна, ул.”Александър Рачински” № 4 А, във 
връзка с молба вх. № ОС-3-94.М/14/11.07.2003 г. – 100 лв. за лечение. 
 /за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

359-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на НЕВЕНА ИВАНОВА 
БОЯДЖИЕВА – гр.Варна, бул. “Народни будители” бл. 49, ет. 8, ап. 
138, във връзка с молба вх.№ РД-3-94.Н/72/24.07.2003 г. – 100 лв. за 
лечение. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

360-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна ДАФИНКА КОСТАДИНОВА ВИТАНОВА – 
гр. Варна, ул. “Страцин” № 15, във връзка с молба вх .№ ОС-3-
94.Д/28/12.09.2003 г. – 100 лв. за лечение. 
 /за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

361-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ВЕСЕЛИН ПЕНКОВ АТАНАСОВ 
– гр. Варна, кв. “Младост”, бл. 148, вх. 4, ет. 4, ап. 59, във връзка с 
молба вх.№ РД-3-94.В/145/21.08.2003 г. – 100 лв. за лечение. 

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

362-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА 
ГЕОРГИЕВА и ГЕОРГИ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ – гр. Варна, ж.к. 
“Владислав Варненчик”, бл. 29, вх. 2, ет. 1, ап. 24, във връзка с молба 
вх. № РД-4-94.Д/32/16.02.2004 г. – 1000 лв. за бъбречна трансплантация 
на дъщеря им РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА. Средствата да 
бъдат преведени по откритата банкова сметка за набиране на 
необходимите средства за трансплантация. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

363-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна решава да не се отпуска финансова помощ на 
АЙШЕ ДЕМИР АЛИ – гр.Варна, ул. “Велека” № 14, във връзка с молба 
вх. № ОС-3-94.А/20/12.09.2003 г. – семейството е изцяло подпомагано 
от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Варна. 



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

364-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна решава да не се отпуска финансова помощ на 
СТОЯНКА ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА – гр. Варна, ул. “Плевен” № 
62, във връзка с молба вх. № РД-3-94.С/141/16.07.2003 г. – при 
проверка от социалния работник на Дирекция “Социални подпомагане” 
– гр. Варна е установено, че лицето е напуснало постоянния си адрес и 
живее при дъщеря си. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
     

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ          ______________ /Кр. СИМОВ/ 
 
 
 



 
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 

№ 10 
от заседание проведено на 17.03.2004 г. 

по точка  осма от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Финанси и бюджет” относно: приемане отчета за дейността на 
местната комисия по ЗУЖВГМЖСВ /Закон за уреждане на   
жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни 
влогове/.; промяна на решение на ОбС № 235-5(11)/26.04.00 г. 

Докл.: С. ГОСПОДИНОВА – Председател ПК “Финанси и 
бюджет” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 39 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
365-8. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна приема отчета за дейността на Местната комисия по 
ЗУЖВГМЖСВ към националния компенсационен жилищен фонд-
София за периода 2000-2003 г., съгласно приложение. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
366-8. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ и чл. 16, ал. 3 

от Правилника за приложението му променя решение № 235-
5/11/26.04.2000 г., като на мястото на Надя Руйчева избира Стефка 
Господинова. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 1/ 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ          ______________ /Кр. СИМОВ/ 



 
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 

№ 10 
от заседание проведено на 17.03.2004 г. 

по точка  девета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Социални дейности” относно: отпускане на финансови помощи на 
нуждаещи се граждани за здравни, битови или социални нужди; откази 
за отпускане на финансови помощи. 

 
Докл.: Г. ГОСПОДИНОВА – Председател ПК “Социални 

дейности” 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

367-9. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
молба вх. № ОС-3-94-К(21)/07.10.03 г. Общински съвет – Варна дава 
съгласие за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв. 
на Катерина Захариева Михайлова за лечение на сина й - гр.Варна, ул. 
“Доброволци” № 19, вх. 19, ет. 5, ап. 82. 
 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
  
   368-9. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
молба вх. № ОС-3-94-И(14)/02.12.2003 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 400 лв. 
на Илия Асенов Чакъров за покриване на битовите нужди – гр. Варна, 
ул. “Ген. Тошев” № 40. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 369-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
молба вх. № ОС-4-1000(1)/10.01.04 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за отпускане на еднократна  парична помощ в размер на 100 лв. 



на Киро Николов Киров  за част от средствата по погребение - гр. 
Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Горна Студена” № 42. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се - 0/ 
 

370-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
молба вх. № ОС-3-94.Ф(1)/23.12.03 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за отпускане на еднократна парична помощ  от 300 лв. на 
Фатма Мехмед Реджеб и на сина й Мустафа Реджеб Реджеб за тяхното 
лечение - гр. Варна, кв. “Изгрев”, бл. 41, ет. 5, ап. 38. 

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

371-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
молба вх. № ОС-3-94.Р(11)/15.10.03 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бcде отпусната еднократна парична помощ от 200 лв. на 
Росица Желева Костова и сина й Камен Росенов Костов за тяхното 
лечение - гр. Варна, ул. “Кокиче”, бл. 9, ет. 13, ап. 61. 

/за – 34, против – 0, въздържали се - 0/ 
 
  372-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
молба вх. № РД-4-94.А(11)/21.01.04 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ от 100 лв. на 
Анна Колева Маринова за лечение - гр. Варна, кв.“Аспарухово”, 
м.Боровец–Ю–1-310. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се - 0/ 
 
  373-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
молба вх. № РД-4-94.Т(3)/13.01.04 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ от 500 лв. на 
Теодора Божидарова Тодорова за лечението на онкологично 
заболяване на дъщеря й Борислава Иванова Димитрова - гр. Варна, 
бул. “Сливница” № 105, вх. Б, ет. 6, ап. 62. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се - 0/ 
        
   374-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
молба вх. № РД-4-94.В(15)/22.01.04 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ от 200 лв. на 
Величка Добрева Стоянова за част от средствата по погребение - гр. 
Варна, ул. “Петър Райчев”, бл. 3, вх. Е, ет. 8, ап. 128. 

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



    375-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
молба вх. № РД-4-94.И(28)/05.02.04 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ от 200 лв. на 
Иванка Радославова Колицова за битови нужди - гр. Варна, ул. 
“Охрид “ № 19. 
 /за – 35, против – 0, въздържали се - 0/ 
 
    376-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
молба вх. № ЗСД-3-94.М(8)/19.11.03 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ от 200 лв. на 
Магдалина Славова Карамфилова за закупуване на медикаменти - гр. 
Варна, ул. “Черни връх” № 3. 
 /за – 37, против – 0, въздържали се - 0/ 
 
  377-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет 
– Варна решава да не отпуска финансова помощ на ЙОРДАНКА 
СТАТЕВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Искър” № 
36, вх. Б, ап. 28 – молба вх. № РД-4-94.Й(7)/20.01.2004 г. – изготвеният 
социален доклад не дава основание за отпускане на средства. 
 /за – 31, против – 4, въздържали се - 3/ 
 
   378-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет 
– Варна решава да не отпуска финансова помощ на АЛДИН АСЕНОВ 
СИМЕОНОВ – гр.Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Светослав Минков” 
№ 47, молба вх. № ОС-3-94.А(22)/19.11.2003 г. – изготвеният социален 
доклад не дава основание за отпускане на средства. 
 /за – 28, против – 2, въздържали се - 1/ 
 
          379-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет 
– Варна решава да не отпуска финансова помощ на ЗЛАТИН РАДЕВ 
КОСТОВ – гр. Варна, ж.к. “Вл.Варненчик” бл. 406, вх. 1, ет. 4, ап. 15, 
молба вх. №  ОС-3-94.З(6)/25.11.2003 г. – изготвеният социален доклад 
не дава основание за отпускане на средства 
 /за – 28, против – 6, въздържали се - 2/ 
 

380-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет 
– Варна решава да не отпуска финансова помощ на ЕНЧО РУСЕНОВ 
ЕНЕВ – гр .Варна, ул. “Николицел”, бл. 1, вх. А, ап. 5, молба вх. № РД-3-
94.Е(64)/10.10.2003 г. - изготвеният социален доклад не дава основание 
за отпускане на средства. 



 /за – 26, против – 4, въздържали се - 3/ 
 

381-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет 
– Варна решава да не отпуска финансова помощ на МЕТИН ХАСАНОВ 
ШУАИБОВ – гр.Варна, ул. “Свобода” № 1, ет. 1, ап. 2, молба вх. № РД-
3-94.М(271)/09.12.2003 г. - изготвеният социален доклад не дава 
основание за отпускане на средства. 
 /за – 27, против – 6, въздържали се - 6/ 

 
382-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет 

– Варна решава да не отпуска финансова помощ на ДОЧКА 
ДИМИТРОВА НИКОЛОВА – гр. Варна, ул. “Ботевградски проход” № 7, 
морлба вх. № ОС-3-94.Д(34)/22.12.2003 г. - на посочения адрес не живее 
такова лице. 

/за – 29, против – 6, въздържали се - 1/ 
 

383-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет 
– Варна решава да не отпуска финансова помощ на ЕЛЕНА 
ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА – гр. Варна, ж.к. “Вл.Варненчик”, бл. 206, 
вх. 3, ет. 9, ап. 94, молба вх. № ОС-3-94.Е(9)/17.12.2003 г. - изготвеният 
социален доклад не дава основание за отпускане на средства. 

/за – 28, против – 4, въздържали се - 3/ 
 
384-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет 

– Варна решава да не отпуска финансова помощ на МАРИЯ СТОЯНОВА 
АНГЕЛОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 32, вх. 2, ет. 3, ап. 56, 
молба вх. № ОС-3-94.М(30)/17.12.2003 г. - изготвеният социален доклад 
не дава основание за отпускане на средства. 

/за – 28, против – 6, въздържали се - 4/ 
 
385-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет 

– Варна решава да не отпуска финансова помощ на ИВАНКА 
ЙОРДАНОВА МИХАЛКОВА – гр. Варна, ул. “Страхил войвода” № 18, 
ет. 7, ап. 15, молба вх. № ОС-3-94.И(17)/18.12.2003 г. - изготвеният 
социален доклад не дава основание за отпускане на средства. 

/за – 28, против – 6, въздържали се - 4/ 
 
 386-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет 

– Варна решава да не отпуска финансова помощ на ИРИНА ТОДОРОВА 
ВЛАДИМИРОВА – гр. Варна, ул. “Орлово гнездо” № 7, молба вх. № 



ОС-3-94.И(19)/22.12.2003 г. - изготвеният социален доклад не дава 
основание за отпускане на средства. 

/за – 29, против – 0, въздържали се - 6/ 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ          ______________ /Кр. СИМОВ/ 
 
 



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 
№ 10 

от заседание проведено на 17.03.2004 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински 

съвет – Варна. 
Докл.: Кр. СИМОВ – Председател ОбС 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

387-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Образование” общинския 
съветник Неделчо Михайлов. 

/за – 35, против – 1, въздържали се – 1/ 
 
387-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна избира за член на ПК “Младежки дейности и спорт” 
общинския съветник Неделчо Михайлов. 

/за – 35, против – 1, въздържали се – 1/ 
 

388-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Корупция” общинската 
съветничка Мария Тодорова.  

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
388-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна избира за член на ПК “Култура, вероизповедания, 
медии” общинската съветничка Мария Тодорова. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ          ______________ /Кр. СИМОВ/ 



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 

№ 10 
от заседание проведено на 17.03.2004 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за създаване на 

комисия за анализ на сключените разпоредителни сделки с общинско 
имущество през мандат 1999-2003 г. 

Докл.: Я. СТАНЕВ – общински съветник 
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 39   
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

389-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна създава комисия за анализ на сключените 
разпоредителни сделки с общинско имущество през мандат 1999-2003 
г. в състав от 6 (шест) члена. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
390-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна избира за членове на комисията за анализ на сключените 
разпоредителни сделки с общинско имущество през мандат 1999-2003 
г. следните общински съветници: 

Пламен Начков 
Красимир Маринов 
Бейхан Хасанов 
Бранимир Балачев 
Славчо Славов 
Янко Станев 
/за – 38, против – 1, въздържали се – 0/ 

  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ          ______________ /Кр. СИМОВ/ 
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