
 

  

  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 
№ 14 

от заседание, проведено на 14.07.2004 г. 

По точка първа от дневния ред 

  

 ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

  

 Григори БОНЕВ - СДС 

 Въпроса ми е кратък, г-н Кмете, той е отново свързан с неестетично 

издържаните временни търговски обекти, находящи се до Катедралния 

храм и по бул. "Вл. Варненчик". Кога ще бъдат премахнати те и 

ействително центъра на Варна да има един приличен вид, подобаващ на 

морска столица. 

  

 доц. Яко КУЗМАНОВ - Партия "БЗНС - Народен съюз" 

 Г-н Кмете, срещам много граждани, които са заинтересовани от 

обстоятелството, че техните подрастващи деца нямат къде да се обучават 

по плуване и те не искат да рискуват да пускат децата си на морето, тъй 

като знаете, че съвсем наскоро за един ден имаше три жертви! Вие 

дойдохте с обещанието, че ще направите басейна такъв, какъвто трябва да 

отговаря на град като Варна. Вече втора година ни стон, ни звук, ни вопъл 

за този басейн от Вас. Бихте ли казал колко са средствата, колко са ложени 

до сега и най-важното - кога ще бъде построен този басейн? А да не говоря 

и за онези хора, които след няколко дни ще отидат на олимпиада, ние 

загубихме две важни предолимпийски години! Иначе ще бъда принуден да 

отправя въпроса си към "БГ-шоу", но много трудно се вързвам, тъй като г-

н Неделчо Михайлов е много отзивчив към гражданите и казва, че решава 

въпросите! Благодаря! 

  

 Веселин ДАНОВ 

 Колеги, през тази седмица дойдоха много граждани в приемните ми 

дни и ми зададоха много въпроси. Единият касае г-н Йорданов. Г-н 

Йорданов, Ваша заповед № 721/09.04.2001 г. /искам предварително да кажа 

- направих справка във Вашата администрация, но не успяха да ми 

отговорят дали няма корекция на тази заповед/ относно наказателните 



постановления във връзка със съставените актове по ЗДП от Общинска 

полиция. Точка 4 гласи: "Връчването на препис от наказателното 

постановление и връщането на контролния талон става в Община Варна 

след заплащането на определената глоба." Вие, като юрист, мисля че ме 

разбрахте какво искам да кажа - абсолютно незаконно и неправомерно е 

това нещо, тъй като не може да искаме да се плати от човека, който е 

нарушител глобата, без да му дадем възможност да обжалва, тогава трябва 

да се върне този талон, както се практикува от КАТ и от всички други 

служби. Мисълта ми е, че може би това е някаква грешка, или нещо което 

сте го коригирали - не мога да твърдя обратното; молбата ми е да 

проверите и да кажете как стоят нещата. Втория ми въпрос не касае г-н 

Йорданов, но мисля, че той би трябвало да вземе отношение по него. Пак 

много граждани са обезпокоени от забавянето на издаването на 

разрешителните за поставяне на преместваемите обекти и относно 

проблемите направих запитвания - става дума главно за р-н Одесос. В 

залата е кметът на р-н Одесос г-н Димо Николов, предполагам че му е ясно 

и на него. Нещата, доколкото аз съм компетентен юридически, комисиите 

по чл. 4 чрез гласуване решават на кого да бъде дадено място за поставяне 

на такъв обекти къде, а кметът е длъжен да издаде тази заповед. По моята 

справка комисията по чл. 4 в района си е свършила всичката работа, обаче 

заповедите стоят при г-н Николов, получава се едно задръстване и хората 

не знаят какво да правят. Да не говорим, че по този начин тормозим тези 

търговци и второ - че няма никакви постъпления в бюджета на общината и 

аз категорично заявявам, че това е по вина на кмета г-н Димо Николов! 

Моля г-н Йорданов да направи каквото може по този случай, защото 

мисля, че това рефлектира върху Общината! 

  

 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ - СДС 

 Г-н Кмете, изразявам мнение, че не съм доволен от отговора Ви на 

въпроса ми за фонтана пред сладкарница "Делфин" находящ се на бул. 

"Княз Борис І" № 25. Първо, в отговора си Ви визирате и сладкарница 

"Сантана", за която аз въобще не съм задавал въпрос, тя не влиза в ареала 

на фонтана, за който говорихме. Второ, след назначената Ваша проверка, 

според мен нещата със с-ца Делфин се утежниха. До преди проверката 

сладкарницата разполагаше маси и столове пред фонтана; сега след 

проверката тя реши да се премести зад фонтана и наистина ги премести в 

пространството оформени с пейки зад този фонтан. Най-лошото е обаче, че 

бяха изкъртени пейките, които са между сладкарницата и фонтана, за да 

има достъп до масите. По време на изкъртването мен ме сезираха, тогава се 

свързах с отдел "Обществен ред и сигурност". Изразявам задоволство от 

действията на отдела - веднага изпратиха Общинска полиция, аз също 

присъствах. Сигнала беше, че изкъртването на пейките е извършено от 

персонала на с-ца Делфин, хората отрекоха - знаете, че това е трудно 



доказуемо на място. Но това изкъртване помага в момента единствено на с-

ца Делфин и масите и столовете им са разположени точно в мястото, 

дадено за почивка на хората. В такъв смисъл считам, че Вашата проверка 

не даде нужния резултат и моля да проверите нещата. Втората част на 

въпроса, той беше съпроводен и с издаването на разрешения за тротоарно 

право и моята проверка доказа, че тротоарно право и на двете заведения не 

е дадена в момента, но аз твърдя, че край този фонтан не бива и да се дава 

тротоарно право, защото той е даден за почивка на гражданите и не е редно 

там да има кафе-сладкарница. Много съжалявам, че в момента не виждам 

общинския съветник Иван Недялков, защото много очакват от негова 

страна подкрепа по моето питане. Г-н Недялков е един от дарителите в 

тази плоча, която е до с-ца Делфин, а той не взема активно участие, което 

ме учудва! 

  

 Янко КОРЕНЧЕВ - СДС 

 На една от сесиите казах, че вече ще задавам въпроси директно на 

директорите на дирекциите, по които те са компетентни и ще подготвят 

отговорите. Първо, благодаря че с времето отговорите на зададените от 

мен въпроси получавам навреме и което е още по-важно, че част от 

съдържанието на книга, се реализира реално. В края на тази календарна 

година аз ще направя лично отчет, който ще бъде отчет на всички нас и на 

кметската администрация какъв процент от зададените въпроси и отговори 

са изпълнени. Моят въпрос е свързан с отношението ни към етносите в 

нашия град. Специалистите знаят, че преди време беше приета рамкова 

програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество. 

Моя въпрос е следния: нека на някоя сесия наесен бъде отговорено как се 

изпълнява тази рамкова програма. Колегите директори на дирекции знаят, 

че съдържа 10-12 глави свързани с образованието, здравеопазването, с 

ромската жена, със спорта - хубаво ще бъде да получим отговор. Защо 

поставям този въпрос? Много често емисарите от Европа сочат три реални 

негативи за нашето развитие - правната система, корупцията и 

отношението към етносите, конкретно към ромите. Следващия ми въпрос 

е: ние тук с вас гласувахме пет бройки специалисти по етническите 

въпроси в кметствата. Когато става за специалисти по етническите 

въпроси, аз най-малко разбирам, че проблеми имат само ромската общност 

в нашия град. Моя въпрос е следния: как бяха реализирани тези бройки, 

дали някои от тях не се трансформираха, кои са назначените хора, как 

стана това, спазен ли беше паритета все пак на броя на населението на 

етносите в нашия град? Ние знаем как се класират: роми, арменци и други 

етноси в нашия град. На последно място във въпроса си бих искал да 

конкретизирам отношението на Общината именно към специалистите, 

които работят. Г-н Кмете, мисля че ще намерите време и ще разпоредите 

главният специалист на Община Варна по въпросите за работа с етносите 



да има един стол, едно бюро и една стаичка в тази сграда, в която се 

намираме. В момента сега той работи на "Хъшове"2 - не казвам, че не 

върши полезна работа по програма на линията "Фар", но не може главният 

специалист по етническите въпроси - а аз казах, че това не са само роми в 

нашия град - да бъде извън тази сграда и другите етноси да го търсят 

някъде в Максуда. Използвам случая също така да Ви питам, ние като 

общински съветници, ще започнем ли новия сезон наесен с подобрени 

условия в тази зала? Виждате и сега при какви условия се работи, Вие 

също понасяте тези условия върху себе си и върху вашите директори. 

Мисля, че има възможности да се направи необходимото, така както 

парламентите в повечето големи български градове - да работим при 

нормални условия! Разговарях вече с някои от Вашите специалисти, има 

нагласа, мисля че ще разпоредите в двата месеца - достатъчно време - да 

работим наесен при нови условия. Благодаря от тази трибуна на директора 

на Летище Варна г-н Янков, Пристанище Варна г-н Папазов, "Пътища и 

мостове" г-н Колелиев, "Металекс" г-н Ефтимов и г-н Джизариян - тези 

хора не познават тази рамкова програма, но решават с необходимото 

разбиране проблемите на ромската общност в нашия град. Благодаря! 

  

 Христо КОНТРОВ - СДС 

 Основание за това ми питане е жалбата на граждани живущи в бл. 24 

на ул. "Морска сирена". Както се вижда от приложената към моето питане 

жалба, гражданите изказват своето безпокойство относно реституирания 

имот и започващото строителство пред блока им на техен съкооператор. 

Преди повече от 25 години въпросният блок е изграден на основание 

сключено споразумение със собствениците на 11 частни парцела, 

обособени в един общ и обезщетяването им с апартаменти по избор в 

кооперацията. Преди няколко години един от бившите собственици на 

отчуждения имот Емил Димитров предприема действия за неговото 

възстановяване, независимо че семейството му е обезщетено с два големи 

по 100 кв.м апартамента, същият въпреки отказа на ВОС, по решение на 

Върховния съд си възвръща имота. Получава и разрешение от Общината за 

строителство на 7-етажна сграда върху прилежащата площ, която е със 

статут "обществен паркинг". Посоченият гражданин вече е излял основите 

на засега временния обект, въпреки протестите на неговите съграждани, 

като с тези си действия ги е лишил от паркинга, който се явява неразделна 

част от блоковото пространство. Считам, че гражданите имат право със 

своя протест. Можете ли да си представите какво би станало, ако след като 

се научат за това и останалите бивши собственици, предприемат такива 

действия и си възвърнат правото на собственост върху многото паркинги и 

междублокови пространства?! Между впрочем, този процес вече тече. Аз 

съм дал примери в кв.Младост за замяна на обществени паркинги на 

частни лица, с отдаването на обществени паркинги, продаването на 



обществени паркинги също на частни лица... Присъединявам се към 

молбата на живеещите в бл. 24 на ул. "Морска сирена" и приканвам 

съответния общински орган да спре започналото строителство, още повече 

че имотът му е в по-голямата си част върху тротоара и пътя и една малка 

част е върху паркинга. Т.е. налице е известно самоуправство и заграбване 

на терен, който никога не му е принадлежал! Ако няма друго решение, да е 

предложи на въпросния гражданин друго място за реализиране на своите 

идеи, но в никакъв случай да не лишава от изградения и с негово съгласие 

преди години обществен паркинг. Питането ми е: Какво е направил 

Правният отдел на Общината да защити общинския имот и интересите на 

гражданите живеещи в бл. 24 на ул. "Морска сирена? 

  

 Неделчо МИХАЙЛОВ - независим общински съветник 

 На 05.05.2004 г. общинският съветник Илия Кафалийски отправи 

към Вас, г-н Кмете, питане във връзка с дейността на фирма "АСРУД". С 

отговора на това питане на колегата се запознах и аз. Комисията, поне по 

мое впечатление, си е свършила работата, но само донякъде. Направен е 

одитен доклад на тази фирма, в който се казва, цитирам: "... са нарушени 

принципите на ефективност, ефикасност и икономичност при доставката 

на оборудване." Според одитния доклад, вероятно е нарушен и чл. 7, ал. 2 

и ал. 3 от ЗОП. Поръчката е разделена на няколко части, за да падне под 10 

хлв на определената поръчка. Големия проблем на Варна си остават и 

светофарите, и най-вече това въздушно окабеляване, което вследствие на 

двете големи бури, които бяха през средата на май и на 14 юни, в големи 

периоди от време постави варненските шофьори в изключително тежки 

условия за шофиране. Да оставим настрана факта, че има някои светофари, 

които са във Владиславово, около ХЕИ, около "Мир", които нямат връзка с 

централната система и нямат период за отчет, т.е. в момента хората не 

могат да определят на тази дата какво е станало, тези информации се 

използват и от МВР, и от Следствието, и от Съда и Прокуратарата... Така 

че, моля г-н Кмете, под формата на въпрос - Ще настъпят ли промени в 

управлението на фирмата, защото смятам, че варненци го заслужават. На 

предната сесия поставих въпрос към Дирекция "ОРС" във връзка с 

зключително, повтарям изключително наболелия въпрос с бездомните 

кучета във Варна! Отговора беше изключително интригуващ, той 

включваше към борбата с бездомните кучета и демокрацията, и 

хуманизма... учудих се как не е намесена и войната в Ирак! На желанието 

ми да се предостави намерението на Общината, какво точно трябва да 

прави с тези 65 хлв.отделени от бюджета за тази година, аз получих една 

план-сметка /първото учудващо!/, второ - получих план-сметка за 2001, 

2002, 2003 години; за 2004 г.единственото, което получих като 

информация е, че са изразходни 10 хлв. За какво са изразходвани тези 10 

хлв., така и не стана ясно! Г-н Кмете, Варна е на път да опровергае 



поговорката, че кучето е най-добрият приятел на човека. Непрекъснато 

получавам сигнали в цитираното от доц. Кузманов предаване и на 

приемния си ден от хора, които не могат да спазват елементарния си 

житейски график заради тези бездомни кучета. Аз разбирам, че има и 

природозащитни организации, но моля Ви, не принуждава 

  

 Снежана ДОНЕВА - НДСВ 

 Искам да обърна внимание, че и по плажовата ивица на к.к. 

"Св.Св.Константин и Елена" се разхождат бездомни кучета, предполагам 

че същото е и на к.к. "Златни пясъци" и хората не могат да плажуват 

спокойно. Смятам, че трябва да се вземат мерки по този въпрос, защото 

плюс строителството и бездомните кучета става много на туристите... 

  

 Александър ТОДОРОВ - СДС 

 Преди няколко сесии бях поставил един въпрос свързан с 

предоставянето на терен за строеж на студентски общежития за нуждите 

на варненската студентска общност - това беше и Ваше основно обещание 

в кампанията Ви. До този момент това не се случва. Затова отново 

подновявам този свой въпрос. Втория ми въпрос е: Около студентските 

общежития на ул. "Брегалница" липсва осветление. Затова Ви моля да 

вземете необходимите адекватни мерки. 

  

 Иван ИВАНОВ - СДС 

 Въпроса ми е във връзка с постъпили жалби за закононарушения на 

комисията по чл. 4 в р-н "Приморски". Тази жалба също е пусната и до 

комисията по "Корупция" към Общинския съвет, където е разгледана и има 

материали. Тази жалба, г-н Кмете, преди пет месеца е била пусната и до 

Вас, но на адресата Вие не сте отговорил. ПК по корупция ще разгледа 

тази жалба на тази сесия, ще вземе някакво решение. При представени 

документи от моя страна за извършени нарушения, бихте ли определили 

Вашата заповед, с която назначавате за член на комисията г-н Красимир 

Маринов? 

  

 Кирил ЙОРДАНОВ - Кмет на Община Варна 

 Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, Важно е 

въведения чрез доц. Кузманов проблем да получи резултат сред по-

голямата част от варненци, които нямат пряко отношение към плуването. 

Ще доразвия въпроса и с мерките, които се вземат по отношение на 

водното спасяване, защото много компетентно относно въвеждането на 

проблеми под формата на един въпрос беше свързано и с другото и това 

ще носи характер на информация за стореното от общинската 

администрация по този въпрос. Знаете, че започнахме и това няма да е 

нито първия, нито последния въпрос, който като давност носи 



дългогодишен характер - Плувния басейн, състоянието му от много 

години, десетилетия и повече, който ще бъде решен. Известно ви е, че 

приключи ремонта на спомагателните съоръжения със средства 50 % от 

които са от бюджета на община Варна и 50 % по програма "Красива 

България". За тази година, след действително много сериозни и 

настойчиви разговори, програмата продължава. По инициатива на 

плувните среди, във връзка със задаващото се Европейско първенство за 

юноши, беше направено искане ремонта да се превърне в практически 

ново изграждане на един такъв спортен обект, от чисто нов характер! Като 

за начална стойност за него се споменаваше 6 млн.лв. Излишно е да казвам 

на общинските съветници, че в общи линии това са всичките средства, с 

които градът разполага въобще за някакви строителни дейности, поради 

което веднага става ясно, че общинският бюджет няма възможност да 

задели еднократно, в рамките на една година 6 млн.лв., за да направи 

басейн. При тази ситуация възникна необходимостта да бъде решен 

въпроса, предпочетох да го реша в диалог с плувните клубове, как да 

постъпим - да остане ли басейна в това състояние и да търсим липсващите 

5 милиона и половина лв. и в този момент до осигуряването на тези 

средства басейна да остане в това си състояние; или с около 420 хлв., 

включващи в себе си финансирането, завършването на коритото което е с 

по-малките размери, с прокопаването на нов водопровод от Пристанището, 

за да се подобри снабдяването на басейна с вода, с всички останали 

ремонти, които дават възможност басейна да бъде пуснат тази година и 

това да бъде направено и това ни събра след многократни опити да 

намерим изход от ситуацията с представителите на плувните клубове и 

срещу подпис и с протокол хората дадоха своето съгласие да предпочетем 

втория вариант, за да има възможност подготовката на клубовете да 

продължи. Избрахме втория вариант. Така че, Вие казахте за "вопъл и 

стон", надявам се не с вопли и със стоневе, а със смислени думи да съм 

отговорил на Вашето любопитство, доц. Кузманов, най-вече проблема се 

явява че община Варна по ред съображения не е в състояние еднократно 

само за плувния басейн да задели тази сума, за да не чакаме и да не 

буксуват плувните спортове. Разбира се, ще бъдат подобрени по 

отношение на хигиена, по отношение изискванията на ХЕИ, а в крайна 

сметка ХЕИ години беше издавало предписания за затваряне на басейна и 

беше търпяно едно фактическо положение, което не кореспондираше с 

всякакви изисквания, което в момента ще бъде коригирано, ще бъде 

съответно и хората ще имат възможност да тренират в този басейн! 

Присъстваха всичките представители на това съвещание, получих тяхното 

съгласие, получих и единомислие по начина, по който да продължим и да 

приключим с ремонта на плувния басейн. По отношение на удавените хора 

- умението да плуват хората е свързано с това да намалеят инцидентите и 

броя на удавените, но има една поговорка, че по-скоро се давят тези, които 



знаят да плуват... А тук вече опираме до проблема със сигурността, с 

водното спасяване, г-н Друмев е тук и той знае, че този въпрос беше 

повдигнат на Обществения съвет по здравеопазване, този въпрос беше 

отнесен до Областния управител и пред вас използвам случая както на 

вчерашната пресконференция да заявя, че не съществува различно виждане 

и тълкуване на законовите норми с Областна администрация и тяхното 

приложение по отношение контрола на плажовете, които биха могли да 

бъдат отдадени на концесия от Министерството или отдадени за 

стопанисване от Областния управител. Ние знаем, че в тази насока 

компетенциите за отдаването по една или друга форма не са наши и за това 

думата "контрол" осъществяван от общинските органи е непълна, защото в 

контрола се включват и възможните санкционни мерки, на което ние 

нямаме законово право, поради което ние извършваме проверки. 

Извършените в две посоки разпоредени от мен проверки приключиха и 

резултатите от тези проверки са изпратени на компетентните органи в 

лицето на Министъра на МРРБ, на Областния управител, на ДНСК и на 

РДНСК. Изпълнена е заповедта на Областния управител всички 

неохраняеми обекти да бъдат обозначени с табели още в петък. Оттук 

нататък констатациите, които ние направихме, а те се изразяват в това, че 

не са предприети необходимите мерки по отношение на водното спасяване 

и по отношение на строителство, което не е залегнало нито по обем, нито 

като вид в договорите, предложенията ни са: съобразно пълномощията на 

институциите, към които сме се обърнали, на базата на нашите проверки и 

резултатите от тях, договорите със стопанисващите обектите или 

концесионерите да бъдат прекратени! Казвам всичко това, понеже много 

елегантно влезе елемента на водното спасяване и нещастните инциденти 

във въпроса във връзка с басейна, бях длъжен да хвърля допълнително 

светлина и информация. Г-н Данов, естествено че ще бъде проверена тази 

заповед във връзка с талоните - не споря по въпроса; смисъла на това нещо 

ще му се намери, аз търся и други измерения и съвместни тълкувания 

както с правоприлагащите, така и с правозащитните органи - ВРП, ВОП за 

съгласуване предварително по принцип на нормативните актове, но и за 

съгласуване на наказателната политика във връзка с наказателните 

постановления, които се издават практиката която имам вече - становище 

от миналата седмица на ВРС, комуто са подсъдни този тип наказателни 

постановления, издавани от Общината, естествено е да бъде съобразен 

този момент, ако той поражда неудобство, съмнения или други неща, ще 

обърна внимание, без да съм в състояние в момента да конкретизирам 

какво ще направя. Временните търговски обекти - по моему, няма 

отношение г-н Николов към проблема или такова отношение, което да му 

бъде вменявано във вина. Вчера разгледах търговските схеми на всички 

райони, преди време разгледах Морската градина, Аспарухово мина, 

Острова мина и отделните на районите прилежащи Виница, части от града. 



Днес те трябва да влязат на експертен съвет, с което надявам се да 

приключи проточилата се във времето процедура по отношение на тяхното 

утвърждаване. Мярна се като информация, длъжен съм да дам отговор, че 

с това безспорно забавяне, не постъпват средства в бюджета на община 

Варна. Изготвил съм справка, която мога да ви представя, в случай на 

интерес - средства постъпват, има известно закъснение, но то ще бъде 

наваксано; по категоричен начин мога да заявя, че събираемостта във 

връзка и на база вече на утвърдените от експертния съвет и от Гл.архитект 

на община Варна схеми ще бъде наваксано! Г-н Севастиянов, подкрепям 

изцяло всичко изнесено от Вас, още в рамките на предишната сесия 

разпоредих проверката и сесията не беше приключила когато 

проверяващите бяха там. Ако не Ви удовлетворява резултата от 

проверката, още днес ще го повторя! Ако има телефонна връзка с тези хора 

в залата, нека да знаят, че в следващите часове там ще има проверка и ще 

има дотогава, докато не ги въведем в нормата, която се полага. Не знам 

доколко търговската схема, утвърдена днес от експертния съвет има 

отношение към въпроса, но там е болно, тясно място и то трябва да бъде 

приведено в онова приличие, за което съдя и подкрепям, вижда се в думите 

на г-н Севастиянов правилно. Светофарите - много тежка ситуация 

възниква на определени места в града и възложил съм, както вероятно сте 

известени от медиите, проектиране на светофарни уредби на кръговото 

кръстовище на "Метро", на кръстовището образувано от "Трети март" и 

"Ян Хунияди" над Топлоцентралата /над новия КАТ/, има и други 

предложения - част от тях са направени от общински съветници. Тук се 

постави въпроса и за извършените проверки и дали ще има промени в 

управлението. Ако ми се внушава да направя персонална промяна, нека да 

бъде казано. Този въпрос, така зададен, може да бъде свързан и с 

качеството на управление на фирмата, чакам уточненията, за да бъда 

прецизен в отговора си, въпреки че ако се касае за първото, аз не съм 

податлив на внушения как да постъпвам подбирайки хората, с които 

работя, но искам да кажа, че резултатите от разпоредените от мен проверки 

показват непознаване на нормативната база, но не от ръководителя на 

предприятието, а от други хора, включени в структурата на това 

предприятие! Това са резултатите от проверките - не са допуснати 

нарушения при възлагане на всякакъв вид дейности - това са резултатите 

при мен! Ако има други резултати, предоставете ми ги! По отношение на 

кабелите - изключително важен въпрос, защото в най-скоро време вие ще 

бъдете сезирани, а бъдейки сезирани, ще бъдете подкрепени от становища 

както на общинска администрация, така на ред институции имащи 

отношение към правото, във връзка с едно мое предложение и становище. 

Мога да го обявя и сега, не ми коства нищо - нека да се създаде една 

нагласа, едно очакване. Какво става с факта, че община Варна е 

предоставила терените си, собствеността си и то тази собственост, така да 



се каже, се ползва за прокарване на комуникации, кабели и т.н. Това е 

първия въпрос. Община Варна, като всеки друг клиент, си плаща 

телефоните, тока - иска се срочност, спешност... Това ще бъде следващия 

въпрос, понеже ми го зададохте за кабелите, имали сме многократно 

разговори тези въздушните трасета да си намерят мястото и стигнахме до 

разговори за съгласуване на действията и на определени места това се 

възприе с шефовете на БТК. Единственото ограничение в случая е във 

финансите и това общинските съветници го знаят, обединявайки двата 

елемента на отговора искам да подскажа, че не е извън полезрението на 

общинската администрация проблема, прави се постъпателни стъпки за 

неговото решаване. Практиката ще бъде обогатена заедно с изготвянето на 

нова транспортна схема, която като възлагане и изискване беше допълнена 

с изисквания специалисти от КАТ и други транспортни специалисти, които 

ще бъдат привлечени ако трябва и от столицата, ако има нужда от това - за 

всички онези предложения, които с наличните средства можем да 

гарантираме по-добре живота и безопасността на пешеходци и водачи. Да 

обединим вметката на г-жа Снежана Донева за бездомните кучета на плажа 

с отговора на първия въпрос за констатациите във връзка с концесиите на 

плажовете, че ще го добавя в констатациите за Областния управител, като 

още едно основание за неизпълняване на задълженията по този договор. За 

студентските общежития - гледам много сериозно и мога да ви кажа, че 

имам още едно предложение за студентско общежитие. Всичко, което е 

необходимо е извършено от общинска администрация, обявено е на 

съседите и от един от блоковете имаме оспорване. Когато приключи 

процедурата на оспорването, редом със студентите ще бъдете първи, които 

ще научите за внасянето на тези документи в ОбС, за предоставянето им 

по начин аналогичен с този на паркинга, защото друго в случая би било 

неудачно. Стига вие да прецените че това е достатъчно подходяща и 

благороден жест към студентите, а това нека да го свържем и сме го 

коментирали на други места, е едно от лицата които нашият град ще има 

както в настоящото, така и в бъдещето - това е оформянето му като един 

университетски център на територията на който ще се учат и ще живеят 

десетки хиляди студенти. Т.е., запазете спокойствие по въпроса, той е 

отработен на 100 % от страна на администрацията, процедурата на 

оспорването е извън нашия контрол - това е право на хората, които считат, 

че по този начин им се нарушават правата. Незабавно след приключване на 

процедурата ще се надявам да подкрепите внесеното в ОбС решение за 

предоставяне на студентите. Не е забравен въпроса, нашия път сме си го 

извървели, ще го предоставим на вашето внимание! 

  

 Красен ЖЕЛЕЗОВ - Демократическа партия 

 Провокира ме отговора на г-н Йорданов - тъй като както той се 

изрази "елегантно" вкара темата по водоспасяванията и тази тема, която в 



миналата седмица два дни беше обект на обществен медиен шум, така 

разгорилата се "престрелка" между областна администрация и общинска 

администрация. Използвайки може би отсъствието на г-н Йорданов, на 

нарочна пресконференция шефът на Правната служба г-н Владимир 

Кънчев разби договорите сключени от Областния управител, като ги 

нарече "нескопосни". Това даде повод за отговор от Областна 

администрация, които се аргументираха и направиха разлика и се наложи 

да обогатяват правните познания от втори курс на г-н Кънчев за концесии 

и за договор за наем. Мен ме притеснява нещо друго - че по един такъв 

много сериозен проблем, който възниква и че поради тази неуредица се 

вземат човешки животи - някой си позволи да направи сериозни 

изказвания, което даде повод за една лека битка между двете 

администрации. Питането ми, г-н Йорданов е следното: Вие заявихте 

преди малко, "... уверявам ви, че позициите ни по темата с областната 

администрация са унифицирани, еднакви и нямаме различия..." Ами това 

така ли е, г-н Йорданов наистина и позицията на г-н Кънчев изразена на 

тази пресконференция във Ваше отсъствие - това Ваша позиция ли е и 

позиция на администрацията ли е по отношение на казуса? 

  

 д-р Делян ДРУМЕВ - НДСВ 

 Г-н Йорданов, в допълнение ще отправя следното питане към вас: 

запознат съм много добре с работата на комисията по разкриване на 

водните площи на територията на Варна и областта. Мога да уверя всички 

тук, че тя работи много съвестно, с голямо напрежение, даже по някой път 

е поставена при екстрени ситуации. Какви мерки ще предприеме 

администрацията когато даден концесионер е сложил табелката 

"Неохраняем плаж" и мотивите му за да не ги разкрие са, че няма 

достатъчно средства, а в същия момент на този неохраняем плаж има 

шезлонги разкрити, чадъри, които струват по 2 лв.всеки. Това значи, че от 

това нещо се печели и те могат да разкрият този плаж и да осигурят 

водното спасяване, например плажната ивица от вълнолома до пост № 11 

/края на басейна/ - там е пълно с шезлонги и чадъри от по два лева!  

 

 Кирил ЙОРДАНОВ - Кмет на Община Варна 

 Г-н Друмев отправи въпроса към мен, аз мога да го препратя към 

компетентните органи, всъщност Вие не сте вникнал в съдържанието на 

отговора, който дадох преди малко! Ние можем да констатираме точно 

толкова, колкото вие констатирате това състояние на нещата и разбира се, 

да сигнализираме, което вече е направено в две писма, в две направления в 

резултат на два вида различни проверки - информацията е изпратена на 

компетентните органи, защото в отделни аспекти на резултатите от 

извършените проверки, мерките трябва да вземат или Министърът, или 

РДНСК, или Областният управител. На Обществения съвет по туризъм ние 



взехме решение и вече е изготвено предложение до компетентните органи 

за промяна в нормативната уредба. В предложенията са отчетени всички 

слабости в съществуващата база, а съществуващите слабости в тази база 

водят до такива състояние на нещата. Г-н Железов, ще Ви кажа че подобен 

тип изявления усложняват допълнително казуса, като замъгляват неговата 

същност и му придават емоционална окраска, ако се съди по това че Вие 

казахте да опресните познанията на г-н Кънчев от втори курс. Така Ви е 

поставен въпроса, такъв отговор и ще получите - точно в такава степен по-

малко ще стане ясно за какво става дума, г-н Железов, уважаеми колега. 

Във всеки случай дължа да Ви уведомя, че възможностите и познанията на 

г-н Кънчев далеч надхвърлят втори курс и затова говори неговата 

дългогодишна практика /не знам Вашата колко е, съпоставете я, говорете с 

колегата/. Същото така и местата, на които той е работил, което в моите 

очи, и не само в моите очи, но и в очите на много варненци, го прави 

уважаван юрист! По същността на отговора - нямаме различие с Областния 

управител относно нормативната уредба, относно неговите правомощия и 

нашите правомощия. Именно това в основата си ни дава възможността да е 

обърна с информация към него, защото в разразилата се престрелка по 

страниците на вестниците през миналата седмица - дух, който категорично 

не одобрявам - доколкото имах възможност да бъда запознат по телефона с 

изявленията, там имаше такава позиция на Обл.управител - "... ако ние 

бъдем сезирани с информация за допуснатите нарушения, ние ще 

предприемем необходимото в рамките на своите правомощия." Точно това 

направихме. Не го приемайте, няма различие в тълкуването и в 

приложението на закона. Така ще бъде и занапред! 

  

  



 

 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 
№ 14 

от заседание, проведено на 14.07.2004 г. 

По точка втора от дневния ред 

  

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от г-н Кирил Йорданов - 

Кмет на Община Варна относно избор на заместник-делегат в 

Националното сдружение на общините в Република България.* 

  

 Докл.: Кр. СИМОВ - Председател ОбС 

  

 Общ брой присъстващи общински съветници - 30 

  

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

 655-2. Общински съвет - Варна избира г-н Красимир Милчев Симов 

- Председател на Общинския съвет - за заместник-делегат в Националното 

сдружение на общините в Република България.  

 /за - 28, против - 1, 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 
№ 14 

от заседание, проведено на 14.07.2004 г. 

По точка трета от дневния ред 

  

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Младежки дейности и спорт" относно: награждаване на спортисти и 

треньори във връзка с "Наредба за материалното стимулиране на 

варненските спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на олимпийски игри, световни и европейски 

първенства, световни и европейски купи и световни рекорди през 2004 г." 

  

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

спорт" 

  

 Общ брой присъстващи общински съветници - 33 

  

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

 656-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с "Наредба за материалното стимулиране на варненските спортисти, 

треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на 

олимпийски игри, световни и европейски първенства, еветовни и 

европейски купи и световни рекорди през 2004 г." и във връзка с молба с 

вх. № ОМДС-9200/104/29.04.04 г. на СК "Витяз Панев" - Варна, Общински 

съвет - Варна да бъдат наградени със: - сумата от 1 000 /хиляда/ лв. Иван 

Джорев - 3-то място на Европейско първенство свободна борба мъже; - 

сумата от 800 /осемстотин/ лв. за личния треньор - Неделчо Панев.  

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

  

 657-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с "Наредба за материалното стимулиране на варненските спортисти, 

треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на 

олимпийски игри, световни и европейски първенства, световни и 

европейски купи и световни рекорди през 2004 г. и във връзка с молба с вх 



№ ОМДС 9200/93/23.04.04 г. на ГСК "Интерком груп - Черноморски юнак" 

- Варна, Общински съвет - Варна решава да бъде награден със сумата от 2 

800 /две хиляди и осемстотин/ лв. Йордан Йовчев - 2-ро място "земя" и 4-

то място "халки" на Европейско първенство - гимнастика. 

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

  

 658-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с "Наредба за материалното стимулиране на варненските спортисти, 

треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на 

олимпийски игри, световни и европейски първенства, световни и 

европейски купи и световни рекорди през 2004 г." и с молба с вх. № 

ОМДС-9200/89/22.04.04 г. на ТАК "Черно море", Общински съвет - Варна 

да бъдат наградени със: - сумата от 5 500 /пет хиляди и петстотин/ лв. 

Изабела Драгнева - 1-во място на Европейско първенство - вдигане 

тежести; - сумата от 4 400 /четири хиляди и четиристотин/ лв. личния 

треньор - Ив. Жечев; 

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

  

 659-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с "Наредба за материалното стимулиране на варненските спортисти, 

треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на 

олимпийски игри, световни и европейски първенства, световни и 

европейски купи и световни рекорди през 2004 г." и с молба с вх. № ОС-4-

6700/59/30.06.04 г. на СОУ за деца с нарушена зрение, Общински съвет - 

Варна решава да бъдат наградени със сумата от 10 000 /десет хиляди/ лв. 

десетте ученика взели участие в Световното първенство по лека атлетика 

за юноши и девойки с нарушено зрение и сумата от 3 000 /три хиляди/ лв. 

за треньора на учениците - Людмила Атанасова, както следва: 

 - Радостина Енчева Борисова 3 100 лв. 

 - Александър Атанасов Стоянов 1 750 лв. 

 - Благовеста Миткова Колева 2 200 лв. 

 - Радостина Станиславова Иванова 1 600 лв. 

 - Христомир Емилов Пандов 750 лв. 

 - Динчев Мустафа Якуб 600 лв.  

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

  

 660-3. Общински съвет - Варна решава сумите отпуснати за 

награждаване по решения на ОбС №№ 656-3, 657-3, 658-3, 659-

3(14)/14.07.04 г. да бъдат връчени на наградените на следващото заседание 

на Общинския съвет, което ще се проведе на 21.07.04 г. от 09.00 ч. в 

Пленарна зала на Община Варна. 

 /за - 27, 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 
№ 14 

от заседание, проведено на 14.07.2004 г. 

По точка четвърта от дневния ред 

  

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Култура, вероизповедания, медии" относно: удостояване със звание 

"Почетен гражданин на Варна" на г-н Стоимен Иванов Стоилов; приемане 

на "Статут за честване на национални и професионални празници на 

етническите общности в Община Варна"; поставяне на паметна плоча на 

чешмата в м. "Аладжа манастир", увековечаваща подвига на Илинденци.* 

  

 Докл.: П. АНЧЕВ - Председател ПК "Култура, вероизповедания, 

медии" 

  

 Общ брой присъстващи общински съветници - 33 

  

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

 661-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и във връзка с чл. 

2 и чл. 6 от "Статут за удостояване с почетни звания и отличия на Община 

Варна", Общински съвет - Варна удостоява със званието "Почетен 

гражданин на Варна" СТОИМЕН ИВАНОВ СТОИЛОВ - художник, за 

големите му заслуги за развитието на художествения живот във Варна, за 

приноса му в българското изобразително изкуство и във връзка с неговата 

60-годишнина. 

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

  

 662-4. На основание чл. 22, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 

приема "Статут за честване на национални и професионални празници и 

празници на етническите общности в Община Варна", съгласно 

приложение. 

 /за - 30, против - 1, въздържали се - 1/ 

  

 663-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна решава да постави паметна плоча, увековечаваща подвига на 



Илинденци, на чешмата в м. "Аладжа манастир" (на автобусната спирка), 

със следния текст: "В памет на загиналите илинденци и преображенци за 

освобождението и обединението на българския народ. Македонско 

дружество "Гоце Делчев" - Варна ".  

 /за - 35, 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 
№ 14 

от заседание, проведено на 14.07.2004 г. 

По точка пета от дневния ред 

  

 ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване № от Кмета на Община 

Варна на решение на Общинския съвет № 560-5(13)/03, 09.06.04 г. 

  

 Докл.: Кр. СИМОВ - Председател ОбС 

  

 Общ брой присъстващи общински съветници - 35 

  

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

 664-5. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна потвърждава свое решение № 560-5(13)/03, 09.06.04 г.  

 /за - 35, 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 
№ 14 

от заседание, проведено на 14.07.2004 г. 

по точка шеста от дневния ред 

  

 ОТНОСНО: Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински 

съвет - Варна. 

  

 Докл.: Кр. СИМОВ - Председател ОбС 

  

 Общ брой присъстващи общински съветници - 34 

  

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

 665-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна избира общинския съветник Ивайло Симеонов Бояджиев за член на 

ПК "Здравеопазване", ПК "Обществен ред и сигурност" и ПК "Транспорт". 

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

  

 666-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна освобождава от състава на ПК "Транспорт" общинския съветник 

Бранимир Балачев. 

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

  

 666-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна избира за член на ПК "Архитектура, строителство, устройство, 

организация и развитие на територията на общината и населените места 

общинския съветник Бранимир Балачев. 

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

  

  



 

 П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 14 

от заседание, проведено на 14.07.2004 г. 

по точка седма от дневния ред 

  

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Здравеопазване" относно: приемане на доклада на комисията по 

самооценяване на цялостната медицинска дейност на МДОЗС "Д-р Марко 

Марков"; приемане на "Договор за възлагане управлението на ЕООД с 

едноличен собственик на капитала Община Варна"; отпускане и откази за 

отпускане на финансови помощи на нуждаещи се граждани; решения за 

спечелилите конкурса за управители на търговски дружества за болнична и 

доболнична помощ на територията на Община Варна. 

  

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

  

 Общ брой присъстващи общински съветници - 50 

  

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

 667-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Наредба 

№ 13/30.07.03 г. на Министерство на здравеопазването за критериите, 

показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и във 

връзка с докладна записка на управителя на МДОЗС "Д-р Марко Марков" 

д-р Валентин Игнатов, Общински съвет - Варна приема доклада на 

комисията по самооценяване на цялостната медицинска дейност на 

МДОЗС "Д-р Марко Марков" и препоръчва на управителя да подаде 

необходимите документи в Министерството на здравеопазването за 

акредитация. 

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

  

 668-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна отпуска на ВИОЛЕТА БОРИСОВА МИНЕВА* - ЕГН 

**********, гр.Варна, жк "Възраждане" бл.13, вх.4, ет.5, ап.85 - 1000 лв. за 

лечение на дъщеря й Димитрина Миткова Минева /14 г./ диагноза 

"Остеосарком на дясна феморална кост и белодробни метастази". 

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

  

 669-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна отпуска на ВИЖДАНЕ САМИЕВА АХМЕДОВА- ЕГН 

**********, гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.206, вх.3, ет.3, ап.74, молба 



вх.№ ЗСР-4-94.В/7/28.05.2004 г. - 300 лв. за лечение с диагноза "Карцином 

на ляв главен бронх ІІІ в клиничен стадий, карцином на маточна шийка, 

състояние след хистеректомия по Вертхайм", метастази в плеврата. 

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

  

 670-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна отпуска на ИВАН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ - гр.Варна, 

ул."Драва Соболч" № 8, молба вх.№ ЗСР-4-94.И/9/02.07.2004 г. - 500 лв. за 

лечение - диагноза: хроничен обострен панкреатит, хроничен неактивен 

стеатозен хепатит С, висока степен на фиброза в преход в чернодробна 

цироза, начална портална хипертония. 

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

  

 671-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна отпуска на РОСИЦА ЯНКОВА МАЛЧЕВА - ЕГН 

**********, гр.Варна, к-с "Младост", б115, вх.10, ап.20, молба вх.№ ОС-

4.94.Р/21/09.06.2004 г. 1500 лв. за следоперативно възстановяване - 

диагноза смесена мамарна дисплазия с диференциран лобуларен 

карцином-алвеоларен вариант. 

 /за - 31, против - 0, въздържали се - 2/ 

  

 672-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна не отпуска на КОРНЕЛИЯ МАНОЛОВА ЦИЦЕЛКОВА /69 

г./- гр.Варна, бул."Осми приморски полк" № 107, молба вх.№ ОС-4-

94.К/4/15.01.2004 г. - изготвеният социален доклад не дава основание за 

отпускане на средства, тъй като не са изчерпани възможностите за 

подпомагане от роднини. 

 /за - 34, против - 9, въздържали се - 1/ 

  

 673-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна не отпуска на ФИКРИЕ ХАСАН ИБРЯМ - ЕГН **********, 

гр.Варна, кв."Аспарухово", ул."Розова долина" № 56, молба вх.№ ОС-4-

94.Ф/2/14.04.2004 г. - не са изчерпени възможностите за лечение чрез 

заместими лекарства, реимбурсирани от НЗОК. 

 /за - 32, против - 8, въздържали се - 1/ 

  

 674-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна не отпуска на ЮЛМЮХАБИБЕ САЛИЕВА ХАСАНОВА - 

гр.Варна, ул."Княз Черкизки" № 22, молба вх.№ РД-4-94.Ю/17/17.05.2004 

г. - при направена справка в онкодиспансера се установи, че ползваните 

медикаменти са в наличност и се отпускат безплатно. 

 /за - 36, против - 1, въздържали се - 2/ 

  



 675-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна не отпуска на ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ - ЕГН 

**********, гр.Варна, ул."Никола Корчев" № 7, молба вх.№ ОС-4-

94.Г/8/06.04.2004 г. - предприети са действия за отпускане на еднократна 

помощ от Дирекция "Социално подпомагане". 

 /за - 37, против - 0, въздържали се - 2/ 

  

 676-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна не отпуска на ИЛИЯ ТОДОРОВ ИВАНОВ - ЕГН 

**********, гр.Варна, ул."Доброволци" бл.1, вх.1, ет.2, ап.81, молба вх.№ 

РД-4-94.И/93/03.05.2004 г. - поради ограничения бюджет комисията не 

отпуска помощи за санаториално лечение. 

 /за - 36, против - 1, въздържали се - 2/ 

  

 677-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна не отпуска на МАРИЯ НИКОЛОВА ЗАКОВА и МАРИЯ 

МАРИЕВА НИКОЛОВА - с.Звездица, ул."Феликс" № 55А, молба вх.№ 

ЗСР-4-94.М/8/17.05.2004 г. - изготвеният социален доклад не дава 

основание за отпускане на средства, тъй като същите са на социално 

подпомагане към Дирекция "Социално подпомагане". 

 /за - 36, против - 1, въздържали се - 5/ 

  

 678-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна не отпуска на МИНЧО ДИМИТРОВ РУСИНОВ - ЕГН 

**********, гр.Варна, ул."Подп. Калитин" № 18, ет.1, ап.3, молба вх.№ РД-

4-94.М/96/16.04.2004 г. - поради ограничения бюджет комисията не 

отпуска помощи за закупуване на лещи. 

 /за - 33, против - 1, въздържали се - 3/ 

  

 679-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна не отпуска на СЮЛЮМАН АХМЕДОВ СЮЛЮМАНОВ - 

ЕГН **********, гр.Варна, ул."Огражден" № 14, молба вх.№ ОС-4-

94.С/16/26.04.2004 г. - поради ограничения бюджет комисията не отпуска 

помощи за закупуване на лещи. 

 /за - 35, против - 1, въздържали се - 5/ 

  

 680-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна не отпуска на ПЕТЪР АНДРЕЕВ ИВАНОВ /80 г./- гр.Варна, 

ул."Брегалница" № 18-Б, молба вх.№ РД-3-94.П/98/06.08.2003 г. - поради 

ограничения бюджет комисията не отпуска помощи за закупуване на лещи. 

 /за - 35, против - 2, въздържали се - 7/ 

  



 681-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна не отпуска на РУМЕН ЯНЕВ МИХАЛЕВ - ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Д-р Селимински" № 97, молба вх.№ ОС-4-94.Р/17/03.06.2004 

г. - регистрацията му в Дирекция "Бюро по труда" е прекратена поради 

неявяване от м.август 2003 г. за срок от 1 година. 

 /за - 39, против - 0, въздържали се - 2/ 

  

 682-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

 съвет - Варна не отпуска на МАРГАРИТА ТОДОРОВА 

АТАНАСОВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк "Младост", бл.129, вх.4, 

ап.83, молба вх.№ РД-4-94.М/25/27.01.2004 г. - с решение на Общински 

съвет-Варна № 229-18 от протокол № 8 от 28.01.2004 г. е отпусната помощ 

в размер на 400 лв. за лечение на сина й. 

 /за - 37, против - 1, въздържали се - 4/ 

  

 683-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна *не отпуска на НИКОЛАЙ БИНЕВ БОНЕВ* - ЕГН 

**********, гр.Варна, ул."Филарет" № 11, ет.3, молба вх.№ РД-4-

94.Н/82/01.06.2004 г. - лицето не е открито за социален доклад. 

 /за - 37, против - 1, въздържали се - 3/ 

  

 684-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна не отпуска на ЙОРДАНКА СТОЯНОВА МИЛЕВА - ЕГН 

**********, гр.Варна, ул."Раковски" № 66, ет.2, ап.37, молба вх.№ ЗСР-4-

94.Й/23.03.2004 г. - лазертерапията се заплаща по клинична пътека от 

Районна здравноосигурителна каса. 

 /за - 38, против - 0, въздържали се - 3/ 

  

 685-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна не отпуска на ТОДОРКА МИТЕВА МИНЕВА - ЕГН 

**********, гр.Варна, ул."Кап. Т.Соларов" бл.24, ет.15, ап.89, молба вх.№ 

ЗСД-3-94.Т/8/03.12.2003 г. - не са изчерпани възможностите за 

подпомагане от роднини. 

 /за - 29, против - 1, въздържали се - 13/ 

  

 686-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА; чл. 11, ал. 2 

от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения и във връзка с чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ, Общински съвет - 

Варна утвърждава решението на комисията по провеждане на конкурса, с 

което е определен за спечелил конкурса за управител на *"Специализирана 

болница по очни болести за активно лечение - Варна"-ЕООД - д-р 

Драгомир Николов Драганов. 



/за - 41, против - 0, въздържали се - 2/ 

  

 687-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА; чл. 11, ал. 2 

от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения и във връзка с чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ, Общински съвет - 

Варна утвърждава решението на комисията по провеждане на конкурса, с 

което е определен за спечелил конкурса за управител на "Специализирана 

болница по акушерство и гинекология за активно лечение-Варна"-ЕООД - 

д-р Петър Михайлов Атанасов. 

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

  

 688-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА; чл. 11, ал. 2 

от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения и във връзка с чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ, Общински съвет - 

Варна утвърждава решението на комисията по провеждане на конкурса, с 

което е определен за спечелил конкурса за управител на *"Диагностично-

консултативен център І "Св. Клементина"- Варна"-ЕООД - д-р Иван 

Иванов Иванов.* 

 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 32, против - 1, въздържали се - 14, отсъстват - 4/ 

  

 689-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА; чл. 11, ал. 2 

от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения и във връзка с чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ, Общински съвет - 

Варна утвърждава решението на комисията по провеждане на конкурса, с 

което е определен за спечелил конкурса за управител на "АГПНСП - 

Център за психично здраве - Варна"-ЕООД - д-р Цветелина Христова 

Дончева. 

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

  

 690-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА; чл. 11, ал. 2 

от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения и във връзка с чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ, Общински съвет - 

Варна утвърждава решението на комисията по провеждане на конкурса, с 

което е определен за спечелил конкурса за управител на *"Медицински 

център за рехабилитация и спортна медицина 1 - Варна"-ЕООД - д-р Лазар 

Атанасов Пашков. 

 /за - 44, против - 0, въздържали се - 2/ 

  



 691-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА; чл. 11, ал. 2 

от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения и във връзка с чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ, Общински съвет - 

Варна утвърждава решението на комисията по провеждане на конкурса, с 

което е определен за спечелил конкурса за управител на "Диагностично-

консултативен център ІІ - Варна"-ЕООД - д-р Свилен Стойчев Андонов. 

 /за - 44, против - 0, въздържали се - 3/ 

  

 692-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА; чл. 11, ал. 2 

от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения и във връзка с чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ, Общински съвет - 

Варна утвърждава решението на комисията по провеждане на конкурса, с 

което е определен за спечелил конкурса за управител на "Диагностично-

консултативен център ІІІ - Варна"-ЕООД - д-р Ивелина Стойкова 

Василева. 

 /за - 31, против - 0, въздържали се - 13/ 

  

 693-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА; чл. 11, ал. 2 

от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения и във връзка с чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ, Общински съвет - 

Варна утвърждава решението на комисията по провеждане на конкурса, с 

което е определен за спечелил конкурса за управител на "Диагностично-

консултативен център ІV - Варна"-ЕООД - д-р Кирил Стефанов Враняшки. 

 /за - 38, против - 0, въздържали се - 3/ 

  

 694-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА; чл. 11, ал. 2 

от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения и във връзка с чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ, Общински съвет - 

Варна утвърждава решението на комисията по провеждане на конкурса, с 

което е определен за спечелил конкурса за управител на "Диагностично-

консултативен център V - Варна"-ЕООД - д-р Галина Иванова Павлова. 

 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 27, против - 0, въздържали се - 19, отсъстват - 5/ 

  

 695-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА; чл. 11, ал. 2 

от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения и във връзка с чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ, Общински съвет - 

Варна утвърждава решението на комисията по провеждане на конкурса, с 



което е определен за спечелил конкурса за управител на "Диагностично-

консултативен център Чайка - Варна"-ЕООД - д-р Юлияна Атанасова 

Йоргова-Иванова. 

 /за - 41, против - 0, въздържали се - 3/ 

  

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

  

 696-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА; чл. 11, ал. 2 

от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения и във връзка с чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ, Общински съвет - 

Варна утвърждава решението на комисията по провеждане на конкурса, с 

което е определен за спечелил конкурса за управител на "Стоматологичен 

център І - Варна"-ЕООД - д-р Славка Стефанова Даковска. 

 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 24, против - 0, въздържали се - 24, отсъстват - 3/ 

 Решението не се приема. 

  

 697-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА; чл. 11, ал. 2 

от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения и във връзка с чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ, Общински съвет - 

Варна утвърждава решението на комисията по провеждане на конкурса, с 

което е определен за спечелил конкурса за управител на "Областен 

диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар - Варна"-

ЕООД - д-р Иван Йорданов Митишев. 

 /за - 46, против - 0, въздържали се - 1/ 

  

 698-7. На основание чл. 12 от Наредба № 9/26.06.2000 г., Общински 

съвет - Варна решава Комисията за провеждане на конкурса за управители 

на търговските дружества за болнична и доболнична помощ на 

територията на Община Варна да изнесе списък с обявените резултати от 

проведения конкурс на таблото на входа на административната сграда на 

Община Варна и да уведоми участниците в конкурса за това. 

 /за - 46, против - 0, въздържали се - 0/ 

  

 699-7. На основание чл. 21, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 14 от 

Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси 

за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните 

заведения, Общински съвет - Варна одобрява и приема типов договор за 

възлагане на управление на ЕООД с едноличен собственик на капитала на 

Община Варна, съгласно приложение. При съставянето на договор, същият 



ще се подготвя съобразно структурата и спецификата на съответното 

лечебно заведение. 

 /за - 43, 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 
№ 14 

от заседание, проведено на 14.07.2004 г. 

по точка осма от дневния ред 

  

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Финанси и бюджет" относно: определяне размер на дневния оклад с ДДС 

в детски градини и детски ясли и определяне размера на режийните 

разноски в "Ученическо столово хранене"-ЕАД и "Стопанска и 

спомагателна дейност"-ЕАД; преписки на граждани за опрощаване на 

държавни вземания; приемане на "Наредба за условията и реда за 

съставянето и отчитането на общинския бюджет"; определяне на месечни 

брутни работни заплати на Кмета на Община Варна, Председателя на ОбС, 

кметове на райони и населени места, във връзка с ПМС № 48/01.03.04 г.; 

опрощаване на дължими такси за битови отпадъци за 2004 г. на нуждаещи 

се граждани; опрощаване наеми на общински жилища на нуждаещи се 

граждани; промени в "Наредба за определяне на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Варна"; промяна в "Методика за 

определяне на наемна цена за отдаване под наем на общински жилища"; 

утвърждаване на списък от длъжностни лица с право на транспортни 

разходи към Дирекция "ЗСР"; заплащане годишна такса за членство в 

ЕСАD на гр. Варна; промяна на решение № 2681-11(46)/21.05.03 г.; 

опрощаване на ДА "Гражданска защита" дължима такса за битови 

отпадъци за 2004 г.; откази за опрощаване на дължими суми. 

  

 Докл.: Стефка ГОСПОДИНОВА - Председател ПК "Финанси и 

бюджет" 

  

 Общ брой присъстващи общински съветници - 43 

  

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 700-8. На основание чл. 20, ал. 1 и 2 от ПМС 30/06.02.04 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2004 г.; чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА и във връзка с докладни записки от управителите на "Ученическо 



столово хранене" и "Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД, Общински 

съвет Варна взема следните решения: 1. Общински съвет - Варна определя 

размер на дневния оклад с ДДС на едно дете в: 

 1. Общински съвет - Варна определя размер на дневния оклад с ДДС 

на едно дете в: 

 Детски градини 

 - дневни групи    1.50 лв. 

 - нощуващи групи 1.80 лв. 

 Детски ясли 

 - дневни групи  1.50 лв. 

 - Санаториална детска ясла  2.30 лв. 

 

 2. Общински съвет - Варна определя размер на режийните разноски 

в : 

 "Ученическо столово хранене" ЕАД 

 - закуска 0.30лв. 

 - обяд  0.50 лв. 

 - вечеря 0.40 лв. 

 "Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД 

 - закуска  0.30 лв. 

 - обяд 0.50  лв. 

 - вечеря 0.40 лв. 

  /за - 27, против - 0, въздържали се - 7/ 

  

 701-8.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 

9-а от ЗОБ, Общински съвет - Варна приема "Наредба за условията и реда 

за съставянето и отчитането на общинския бюджет", съгласно приложение. 

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

  

 702-8.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и във връзка с 

ПМС № 30/06.02.04 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2004 г. 

и ПМС № 48/01.03.04 г. за заплатите в бюджетните организации и 

дейности и Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-4-

9300/28/24.06.04г., Общински съвет - Варна приема средни месечни брутни 

заплати на персонала, считано от 01.07.04 г., както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ            СБРЗ от   Численост ПМС Nо  ФРЗ от 
                             1.01.2004 към       48/1.03 01.07.2004 

                             до        01.7.2004 2004 г. до 

                             30.6.04             увел.с  31.12.04 

                                                 8,5% на 

                                                 СБРЗ от 

                                                 01.7.04 

 a                           1         2         3       4 

 _І. " ИЗО "- общо_          391,08    731,00    424,25  1860757 

 в т.ч: - държавни           392,73    616,00    426,11  1574905 

 - дофинансиране             381,83    115,00    414,28  285852 

 Община Варна                405,95    325,00    439,94  857890 

 - държавни                  407,7     278,00    442,35  737840 

 - дофинансиране             394,09    47,00     427,59  120050 

 Р-н "Одесос"                382,1     74,00     414,57  184071 

 - държавни                  383,94    61,00     416,57  152465 

 - дофинансиране             373,47    13,00     405,21  31606 

 Р-н " Приморски "           381,11    97,00     413,51  240661 

 - държавни                  383,26    74,00     415,84  184633 

 - дофинансиране             374,19    23,00     406     56028 

 Р-н " Младост"              394,58    65,00     428,13  166970 

 - държавни                  397,01    56,00     430,76  144735 

 - дофинансиране             379,49    9,00      411,75  22235 

 Р-н " Влaдиславово"         382,69    64,00     415,37  159501 

 - държавни                  384,21    55,00     416,87  137567 

 - дофинансиране             374,37    9,00      406,19  21934 

 Р-н "Аспарухово"            395,24    62,00     428,84  159528 

 - държавни                  397,38    50,00     431,16  129348 

 - дофинансиране             386,33    12,00     419,17  30180 

 Км-во "Звездица"            347,82    4,00      377,38  9057 

 Км-во "Каменар"             325,06    12,00     352,69  25394 

 Км-во "Тополи "             320,5     15,00     347,74  31297 

 - държавни                  324,68    13,00     352,28  27478 

 - дофинансиране             293,35    2,00      318,28  3819 

 Км. "Казашко"               275,69    3,50      299,12  6282 

 Км."Константиново"          325,11    9,50      352,74  20106 

  

 II.Отбр. и сиг. 

 ІII."Образование"           263,9     4751,00   286,33  8162123 

 - държавни                  263,9     4751,00   286,33  8162123 

 ІV. "Здравеопаз."           202,3     531,00    219,49  699310 

 - държавни                  190,68    531,00    206,89  659150 

 - дофинансиране             11,62     0,00      12,61   40160 

 Детски ясли                 196,46    288,00    213,16  368337 

 - държавни                  178,6     288,00    193,78  334852 

 - дофинансиране             17,86               19,38   33485 

 ОЦ Детско и училищно        218,66    161,00    237,25  229183 

 здравеопазване 

 Др.дейности по              190,68    82,00     206,89  101790 

 здравеопазване 

 - държавни                  190,679   82,00     206,89  101790 

 - дофинансиране 

 V. "Соц. грижи"             201,88    227,00    219,04  298328 

 в т.ч: - държавни           206,6     169,00    224,16  227298 

 - дофинансиране                       0,00              11362 

 - общински                  188,12    58,00     204,11  71030 

 Социално учебно заведение   219,1     101,00    237,71  144052 

 в т.ч: - държавни           208,656   101,00    226,39  137192 



 - дофинансиране             10,45               11,32   6860 

 Дом стари хора              212,4     56,00     230,48  77440 

 в т.ч. - държавни           202,30    56,00     219,5   73752 

 - дофинансиране             10,09               10,98   3688 

 Дневен дом за деца с        219,79    12,00     238,44  17168 

 умств.изоставане 

 в т.ч: - държавни           209,33    12,00     227,12  16354 

 - дофинансиране             10,46               11,32   814 

 Дом.социален                188,12    58,00     204,11  71030 

 патронаж-общински 

 VII."Почивно дело и         277,03    215,50    300,42  388442 

 култура" 

 в т. ч.: 

 - държавни                  268,88    154,00    291,57  269407 

 - общински                  297,42    61,50     322,59  119035 

 Гр.Почивно дело             286,055   10,00     310,37  18684 

 - общински                  286,055   10,00     310,37  18684 

 Гр.Култура                  276,59    205,50    299,88  369758 

 в т.ч: - държавни           268,88    154,00    291,57  269407 

 - общински                  299,63    51,50     324,76  100351 

 Култура                     274,92    188,00    298,05  336205 

 в т.ч.: 

 - държавни                  268,88    154,00    291,57  269407 

 - общински                  302,26    34,00     327,44  66798 

 Худ.галерия-държ.           269,53    15,00     292,44  26242 

 Музеи-държ.                 272,09    86,00     295,22  152302 

 Музеи и галерии с местен    270,83    8,00      293,85  14000 

 характер -общинска дейн. 

 Библиотека-държ.            263,5     53,00     285,9   90863 

 Оркестри и ансамбл.-общин.  290,31    5,00      314,99  9450 

 Др.дейности по култура-     317,08    21,00     344,03  43348 

 общински 

  

 Зоокът- общински            294,52    17,50     319,55  33553 

 VIII.Иконом. услуги         322,7     179,00    350,13  376040 

 - общински                  322,7     179,00    350,13  376040 

 в т.ч.: 

 Др.д-тиОбщина               320,34    40,00     347,57  83417 

 Младежки д-сти              320,34    12,00     347,57  25025 

 Хранителен комплекс         320,34    30,00     347,57  62563 

 Инвестиционна политика      384,52    25,00     417,2   62580 

 Спортни имоти               242,02    42,00     262,59  66173 

 АСРУД                       390,59    30,00     423,79  76282 

 VII+VIII 

 Общо:I+II+III+IV+V+VII+VIII 272,78    6634,50   296,05  11785000 

 /за - 36, против - 1, въздържали се - 3/ 

  

 703-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Приложение № 5 

към чл. 1, ал. 1, т. 5 от ПМС № 48/01.03.2004 г. за заплатите в бюджетните 

организации и дейности и Предложение на Кмета на Община Варна с вх. 

№ РД-4-9300(29)/24.06.04г., Общински съвет - Варна приема средни 

месечни брутни заплати, считано от 01.07.04 г., както следва: 

  

 

 



ФУНКЦИЯ ДЕЙНОСТ Численост Предложение Предложение 

                     кмет      съгласно    съгласно 

                               ПМС No 136  ПМС No 48 

                               от          01.03.2004 

                               23.06.2003  г. 

                               г. 

 а   б               1         2           3 

 No  Председател на  1         1045        1150 

     Общ.съвет 

     І.Функция" ИРО  11 

     " 

 1.  Община Варна    1         1045        1150 

 2.  Район " Одесос  1         836         936 

     " 

 3.  Район "         1         836         936 

     Приморски " 

 4.  Район " Младост 1         836         936 

     " 

 5.  Район "Вл.      1         733         733 

     Варненчик" 

 6.  Район "         1         733         733 

     Аспарухово " 

 7.  Кметство "      1         418         468 

     Звездица " 

 8.  Кметсво         1         418         468 

     "Каменар " 

 9.  Кметство        1         523         549 

     "Тополи " 

 10. Кметство "      1         314         352 

     Казашко " 

 11. Кметство        1         418         468 

     "Константиново" 

 /за - 38, против - 1, въздържали се - 3/ 

  

 704-8. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 6, чл. 8 и чл. 9 от 

ЗМДТ, Общински съвет - Варна *приема изменения в "Наредба за 

определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Варна" и Приложение № 1 и № 2 към нея*, както 

следва: 

 1. *чл. 60 т. 3 и т. 6 от Приложение № 1 от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Варна, се изменят така: 

 - т. 3 за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 

месеца: 

 - обикновена услуга - до 7 дни - 3.00 лв. 

 - бърза услуга - до 5 дни - 4.00 лв. 

 - експресна - до 3 дни - 5.00 лв. 

 - т. 6 за заверяване на преписи от документи и копия от планове и 

документация към тях: 

 - обикновена услуга - до 7 дни - 2.00 лв./стр. 

 - бърза услуга - до 5 дни - 4.00 лв./стр. 



 - експресна - до 3 дни - 6.00 лв./стр. 

  

 2. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2, чл. 9 от ЗМДТ, 

Общински съвет - Варна отменя Приложение № 2 към Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Варна (НОАМТЦУТОВ) и приема ново 

Приложение № 2 към Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна 

(НОАМТЦУТОВ), съгласно приложение. 

  

 3. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с решение № 

65-5 от Протокол № 7/17.12.03г. на Общински съвет - Варна, касаещо 

промяна в наименованията на структурните звена в Община Варна, 

Общински съвет - Варна приема в Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и Приложения № 1 и № 2 към нея, наименованията на 

структурните звена да се четат, както следва: 

 - Дирекция "Информационно обслужване и технологии" - 

"Информационно и административно обслужване"; 

 - Отдел "Информационно обслужване" - "Информационно и 

административно обслужване"; 

 - Дирекция "Архитектура и благоустройство"- "Устройство на 

територията"; 

 - Дирекция "Администрация и човешки ресурси" - "Управление на 

човешките ресурси и административни услуги"; 

 - Дирекция "Култура" - "Култура и духовно развитие"; 

 - Дирекция "Обществен ред и контрол" - "Осигуряване и опазване на 

обществения ред"; 

 - Дирекция "Собственост и стопанство" - "Общинска собственост и 

икономическо развитие"; 

 - Отдел "Търговски дружества и сдружения" - "Търговски дружества 

и икономическо развитие"; 

 - Дирекция "Здравеопазване и социални дейности" - "Здравно и 

социално развитие" 

 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 30, против - 5, въздържали се - 8, отсъстват - 8/ 

  

 705-8. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна изменя чл. 3 от Методиката за определяне на наемна цена за 

отдаване под наем на общински жилища, приета с решение на Общински 

съвет - Варна № 1679-3-2 по протокол № 34/29.07.98 г., като текстът 

придобива следният вид: 



 "Годишната наемна цена за 1 кв. м. дворно място се променя на 0.22 

лв., коригирана с коефициент за зона /съгласно чл. 3 от действащата 

методика за определяне на наемна цена за отдаване под наем на общински 

жилища/ и инфлационен индекс /22,2 %/. Според зоната, в която попада 

жилището годишната наемна цена на 1 кв. м. дворно място е следната: 

 1. Център - зона І 0.37 лв. 

 2. "Чайка" 0.35 лв. 

 3. "Левски", широк център - подр. 9; 13; 11; 12; 14 0.34 лв. 

 4. "Младост" е подр. 15; 16; 26; 0.34 лв. 

 5. "Възраждане" 0.27 лв. 

 6. "Аспарухово" 0.27 лв. 

 7. "Вл. Варненчик" с м. р. Кайсиева градина 0.24 лв. 

 8. "Вл. Варненчик" 1 м. р. и 3 м. р. 0.23 лв. 

 9. "Вл. Варненчик" 4 м. р. и от бл. 21 до бл. 36 вкл. 0.16 лв. 

 10. Вилна зова от І кат. 0.13 лв. 

 11. Тополи, Каменар, Звездица, Казашко 0.07 лв. 

 /населени места от VІ функц. тип/ 

  

 /за - 33, против - 0, въздържали се - 3/ 

  

 706-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА и чл. 38 от 

ПМС № 30/06.02.04 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2004 

г., Общински съвет - Варна, утвърждава следния списък на длъжностите и 

на лицата, към сектор "Дневен център за социална рехабилитация и 

интеграция на зрително затруднени хора", отдел "Социални дейности и 

жилищно настаняване" към Дирекция "Здравно и социално развитие", 

които имат право на транспортни разходи, както следва: 

 Главен експерт "Рехабилитация" - Христина Атанасова Манева 

 Старши експерт "Социална дейност" - Ивелина Атанасова Иванова 

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

  

 707-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 15 от ЗМСМА и във 

връзка с решение № 1516-8-1/21.12.01 г. на Общинския съвет, Общински 

съвет - Варна решава да бъде заплатена годишна такса за членство в 

"Европейски градове срещу наркотиците" (ECAD) на гр. Варна за 2003 г. в 

размер на 200 (двеста) английски лири или равностойността на сумата в 

български лева, според курса на деня в деня на плащане. 

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

  

 708-8.  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да не опрости 

задължението на *ДОБРОМИР ТОДОРОВ ДОБРЕВ* от гр. Варна, ж. к. Вл. 

Варненчик" бл. 225, вх. 1, ет. 9, ап. 36. 



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

  

 709-8.На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да опрости 

задължението на МАРИЯ МАРЧЕВА ДИМОВА*от гр. Варна, ж. к. 

"Чайка" бл. 29, вх. Г, ет. 2, ап. 22. 

 /за - 35, против - 0, въздържали се - 1/ 

  

 710-8. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да опрости 

задълженията на ТИНКА АНГЕЛОВА ПЪРВАНОВА от гр. Варна, ж.к. 

"Вл. Варненчик" бл. 201, вх. 2, ап. 47. 

 /за - 35, против - 0, въздържали се - 1/ 

  

 711-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с молба 

с вх. № ЗСР-4-1000/8/21.04.04 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да 

се опрости наема на общинско жилище на ИРИНА АЛЕКСАНДРОВА 

ЗИДАРОВА - ЕГН **********, гр. Варна, ж.к. "Възраждане" бл. 61, вх. 3, 

ап. 71 в размер на 326.00 лв за периода от м. 08.03 г. до 06.04 г. 

 /за - 35, против - 0, въздържали се - 1/ 

  

 712-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с молба 

с вх. № ОС-4-94.Н/5/12.02.04 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да 

се опрости наема на общинско жилище на НИКОЛИНКА РУСИНОВА 

ТОДОРОВА - гр. Варна, ж.к. "Левски", ул. "Петър Райчев", бл.36, вх. В, ет. 

4, ап. 58 в размер 770.00 лв. за периода 07.01 г. до 06.04 г. 

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

  

 713-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с молба 

с вх. № РД-3-94.И/96/20.01.04 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да 

опрости наема на общинско жилище на ИЛКО ЛЮБОМИРОВ 

АТАНАСОВ - гр. Варна, ж. к. "Възраждане", бл. 13, вх. 2, ет. 6, ап. 41 в 

размер на 776.00 лв. за периода от 07.01 г. до 06.04 г. 

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

  

 714-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с молба 

с вх. № ОС-4-94.Р/5/18.02.04 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да 

се опрости наема на общинско жилище на РУМЯНА МАРИНОВА ЯНЕВА 

- гр. Варна, ж.к. "Възраждане", бл. 72, вх. Д, ет. 3, ап. 90 в размер на 429.00 

лв. за периода от м. 11.03 г. до 06.04 г. 

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

  



 715-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с молба 

с вх. № ЗСР-4-1000/4/17.03.04 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да 

се опрости наема на общинско жилище на ТАТЯНА ИВАНОВА 

КАРАИВАНОВА - гр. Варна, ж. к "Младост", бл. 111, вх. 2, ет. 1, ап. 16 в 

размер на 336.00 лв. за периода от 05.03 г. до 06.04 г. 

 /за - 33, против - 1, въздържали се - 1/ 

  

 716-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с молба 

с вх. № ОС-4-94.П/19/26.05.04 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да 

се опрости наема на общинско жилище на ПЕТРАНКА АНДОНОВА 

ЕНЕВА - гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 405, вх. 4, ап. 19 в размер 1 

140.63 лв. за периода м. 12.02 г. до м. 06.04 г. 

 /за - 33, против - 1, въздържали се - 4/ 

  

 717-8. Общински съвет - Варна изменя свое решение № 2681-

11(46)/21.05.03 г., касаещо "частично освобождаване от заплащане на наем 

и такса смет на Петър Георгиев Петров от гр. Варна, кв. "Чайка" бл. 25, ап. 

24, ет. 8", която да бъде заменена с думите "... заплащане 50 % наем и такса 

смет", като окончателния текст на решението става: Съгласно чл. 21, ал. 1, 

т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна, Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде опростен 50 

% от дължимия наем в размер на 173.88 лв., за периода от 01.03 г. до 12.03. 

г. и 50% от дължимата такса смет в размер на 45.99 лв. за периода 01.03 г. 

до 12.03 г. на ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ от гр. Варна, кв. "Чайка" бл. 25, 

ап. 24, ет. 8. 

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

  

 718-8. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № РД-4-2400/130/03.06.04 г., 

Общински съвет - Варна освобождава Василен Иванов Васев - ЕГН 

********** и Иван Бориславов Попов - ЕГН **********от заплащане на 

дължимата такса за битови отпадъци за 2004 г., за имот на ул. "Петко 

Каравелов" № 3 гр. Варна, тъй като имотът е в процес на деактуване и към 

настоящия момент се ползва изцяло от Община Варна. 

 /за - 32, против - 1, въздържали се - 0/ 

  

 719-8. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определяне и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-4-1200/1/29.03.04 г., 

Общински съвет - Варна освобождава Държавната агенция "Гражданска 

защита" от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2004 г. за 



обектите, представляващи защитни съоръжения за населението при 

бедствия, с изключение на следните обекти: 

 гр. Варна, ул. "Цар Симеон І" № 6; 

 гр. Варна, ул. "Мария Луиза" № 4; 

 гр. Варна, ул. "Барутен погреб" № 30; 

 /за - 29, против - 2, въздържали се - 1/ 

  

 720-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с молба 

с вх. № ЗСР-4-94.Г/2/26.04.04 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да 

се опрости наема на общинско жилище на ГАЛЯ СТОЯНОВА СЛАВОВА - 

гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Лайош Конуш" № 36 в размер на 72.20 лв 

за периода м. март до м. юни 2004г. 

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

  

 721-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с молба 

с вх. № ОС-4-94.А/13/26.04.04 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да 

се опрости наема на общинско жилище на АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ 

ДИМИТРОВ - гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 32, вх. 2, ет. 1, ап. 48 в 

размер на 521.60 лв. за периода м. септември 2001 г. до м. май 2004 г. 

 /за - 31, против - 1, въздържали се - 3/ 

  

 722-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с молба 

с вх. № РД-4-94.С/152/26.05.04 г., Общински съвет - Варна дава съгласие 

да се опрости наема на общинско жилище на СТОЯНКА СТОЙКОВА 

ОВЧАРОВА - гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 203, вх. 3, ет. 4, ап. 83 в 

размер на 843.50 лв. за периода м. юли 2001 г. до м. май 2004 г. 

 /за - 31, против - 1, въздържали се - 3/ 

  

 723-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с молба 

с вх. № ОС-4-1000/36/27.05.04 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да 

се опрости наема на общинско жилище на ЙОРДАНКА КИРИЗОВА 

ПЕНЕВА - гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 404, вх. 11, ет. 8, ап. 152 в 

размер на 705.80 лв. за периода м. октомври 2002 г. до м. май 2004 г. 

 /за - 30, против - 1, въздържали се - 3/ 

  

 724-8. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-4-2600/25/17.03.04 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава фирма "Миралекс" ООД от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2004 г. 

 /за - 29, против - 2, въздържали се - 1/ 

  



 725-8. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-4-94.П/9/30.03.04 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава ТЕМЕНУЖКА ВЕЛИЧКОВА 

СТОЯНОВА от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2004 

г. 

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

  

 726-8. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-4-94.А/57/30.03.04 г., 

Общински съвет-Варна не освобождава АНКА ТОДОРОВА МИТЕВА от 

 заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2004 г. 

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

  

 727-8. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № РД-4-94.С/42/04.02.04 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава СТОЯН ПРОДАНОВ СИРАКОВ 

от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2004 г. /за - 31, 

против - 0, въздържали се - 0/ 

  

 728-8. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-4-94.П/12/23.03.04 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава ПЕТЪР ТИНКОВ ПЕТРОВ от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2004 г. 

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

  

 729-8. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-4-94.О/21/10.03.04 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава ОГНЯН СТАВРЕВ ГЕОРГИЕВ от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2004 г. 

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

 

 730-8. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-4-94.С/33/06.04.04 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава СИЙКА ДИМОВА МИНЕВА от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2004 г. 

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

  



731-8. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-4-1000/33/20.05.04 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава ДЕНЧО ПЕНЕВ ХРИСТОВ от 

 заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2004 г. 

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

  

 732-8. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-4-94.Я/2/25.06.04 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава ЯНА МИХАЛЕВА ВЕЛКОВА от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2004 г. 

 /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 
№ 14 

от заседание, проведено на 14.07.2004 г. 

по точка девета от дневния ред 

 

  

 ОТНОСНО: *Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Благоустройство и комунални дейности" относно: разглеждане на заповед 

на Кмета на Община Варна № 163/04.06.04 г.; одобряване на целева 

субсидия за поддържане на чистотата в р-н "Вл. Варненчик"; осигуряване 

на финансови средства за дейност "сметосъбиране" в р-н "Приморски".* 

  

 Докл.: Р. РАДЕВ - Председател ПК "Благоустройство и комунални 

 дейности" 

  

 Общ брой присъстващи общински съветници - 37 

  

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

 733-9. На основание чл. 45, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна отменя заповед № 1063/04.06.04 г. издадена от Кмета на Община 

Варна, като незаконосъобразна. 

 /за - 28, против - 1, въздържали се - 3/ 

  

 734-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна отменя свое решение № 339-3 т.11.2(10)/17.03.04 г. 

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

  

 735-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и въз снова на 

докладна записка на кмета на р-н "Вл. Варненчик", Общински съвет дава 

съгласие от Разходната част, т. 3 "Почистване на замърсявания" на План-

сметката за дейност "Чистота" за 2004 г., приета на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 6 от ЗМСМА, да бъдат целево преведени 25 000 лв. за поддържане на 

чистотата в р-н "Вл. Варненчик". 



 /за - 27, против - 2, въздържали се - 4/ 

  

 736-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна задължава ПК "Благоустройство и комунални дейности" и ПК 

"Финанси и бюджет" за следващото заседание на ОбС да изработят и 

внесат за разглеждане предложение за преразпределение сумата от 305 

х.лв. по план-сметка "Чистота" за 2004 г. на петте района за закупуване на 

съдова система. 

 /за - 31, против - 0, въздържали се - 4/ 

  

 737-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна решава при преизпълнение на приходите от курортната такса за 

2004 г. сумата от 143 х.лв. да бъде разпределена на петте района за 

закупуване на съдова система. 

 /за - 31, против - 0, въздържали се - 6/ 

  

  



 

 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 
№ 14 

от заседание, проведено на 14.07.2004 г. 

по точка десета от дневния ред 

  

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия 

за приватизация и следприватизационен контрол относно: промени в 

Правилника за дейността на комисията; допълнения в Годишния план на 

фонд "Приватизация" за 2004 г.; избор на секретар на комисията. 

  

 Докл.: доц. Ст. СТОЯНОВ - Председател на Комисия за 

приватизация и следприватизационен контрол 

  

 Общ брой присъстващи общински съветници - 40 

  

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

 738-10-1. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна *приема промени в "Правилник за дейността на комисията за 

приватизация и следприватизационен контрол"*, както следва: - чл. 2.1. да 

се чете:* "КПСК изготвя и предлага за утвърждаване пред Общински съвет 

- Варна годишна програма, съдържаща приоритетите и обектите - частна 

общинска собственост, обектите и дружествата, подлежащи на 

приватизация за предстоящата година, както и прогнозните приходи и 

разходи, които се оповестяват публично." 

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

  

 738-10-2. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна *приема промени в "Правилник за дейността на комисията за 

приватизация и следприватизационен контрол"*, както следва: - чл. 2.2. да 

се чете:* "Въз основа на приетата годишна програма Кметът на Община 

Варна внася за разглеждане от Общински съвет - Варна план-сметка за 

фонд "Приватизация", като неразделна част от проекто-бюджета за 

съответната година, в съответствие със ЗДРБ, ЗОбБ и Раздел ІІ от Глава V 



на "Правилник за организация на дейността на ОбС, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация". 

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

  

 738-10-3. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна *приема промени в "Правилник за дейността на комисията за 

приватизация и следприватизационен контрол", както следва: - чл. 5 да се 

чете: "След вземане на решение за приватизация от Общински съвет - 

Варна, комисията организира и извършва всички дейности по 

осъществяването на приватизационната процедура, както и извършва 

следприватизационния контрол върху извършените продажби." 

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

  

 738-10-4. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна приема промени в "Правилник за дейността на комисията за 

приватизация и следприватизационен контрол"*, както следва: - чл. 22.3 да 

се чете: "Организирането на процедурите /търгове и конкурси/ за 

изпълнение на приетите в програмата мероприятия по усвояването на 

средствата, набрани от приватизацията на дружествата и обектите-частна 

общинска собственост се осъществява от ОП "Инвестиционна политика", 

което извършва и последващия инвеститорски контрол". 

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

  

 739-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА; чл. 10, ал. 

1, т. 3 от ЗПСК и в изпълнение на чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет - 

Варна приема следното изменение в годишния план за очакваните приходи 

и разходи на фонд "Приватизация" за 2004 г. /приет с решение № 344-

3(10)/17.03.04 г./: 

 - конкретизира вид разход по т. 9 "Средства със социално 

предназначение" в Глава ІV "Очаквани разходи към 31.12.2004 г. /партида 

91%/", а именно: в т.ч. покупка на автомобил за превоз на пътници с 

повече от 8 /осем/ места за нуждите на МГ "Петър Берон" - 20 000 лв. 

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

 

 740-10. Общински съвет - Варна избира за секретар на Комисията за 

приватизация и следприватизационен контрол Петко Бойновски - главен 

експерт "Общински приватизация" при Дирекция "Общинска собствености 

икономическо развитие". 

 /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 
№ 14 

от заседание, проведено на 14.07.2004 г. 

по точка единадесета от дневния ред 

 

  

 ОТНОСНО: Изслушване на отчет на комисията за разглеждане 

дейността на "Пазари"-ЕООД, създадена с решение на ОбС № 500-

7(12)/05.05.04 г. 

  

 Докл.: Пл. ГРАДИНАРОВ - Председател на комисията създадена с 

решение на ОбС № 500-7(12)/05.05.04 г. 

  

 Общ брой присъстващи общински съветници - 44 

  

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 741-11. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна възлага на ПК "Собственост и стопанство" и ПК "Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 

общината и населените места" съвместно с Дирекция "Общинска 

собственост и икономическо развитие" и Дирекция "Устройство на 

територията" в Община Варна да внесат в Общински съвет за 

утвърждаване предложение за уреждане статута на пазарните площадки в 

гр. Варна. 

 /за - 45, против - 0, въздържали се - 0/ 

  

 742-11. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна решава ПК "Собственост и стопанство" съвместно с Дирекция 

"Общинска собственост и икономическо развитие" в срок до втората сесия 

на Общинския съвет след настоящата, да внесат в Общинския съвет за 

разглеждане обосновано предложение за промяна формата на управление 

на "Пазари"-ЕООД. 

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

  



 743-11. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна възлага на управителя и контрольорите на "Пазари"-ЕООД до края 

на м. септември 2004 г. да внесат предложение от административни мерки 

по констатациите и резултатите от извършената проверка в търговското 

дружество, описани в Доклада на работната група от общински съветници, 

създадена съгласно решение на ОбС № 500-7(12)/05.05.04 г. 

 /за - 26, против - 0, въздържали се - 11/ 

  

     

 


