
 

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 

№ 15/21.07.2004 г. 
по точка първа от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

 

Янко КОРЕНЧЕВ – СДС 

Като варненци и данъкоплатци всички сме потърпевши на 

инвестициите на държавата, които бяха в “Кабакум” – знаем там каква е 

цифрата. Имам въпрос към г-н Кмета и специализираната дирекция: 

През 1992/93 г. беше приета местна инициатива на кметството в 

Галата и започна работа за проектиране за укрепване на брега на Галата. 

Успоредно с изграждането на канализацията, съществува реална опасност 

да се случи това, което стана в Кабакум. Тези хора, които имаха вили в 

Кабакум знаеха за какво става въпрос, строяха безнаказано и стигнахме  

до инвестиране на наши пари като данъкоплатци, да решаваме проблемите 

на реални нарушители на законите.  

Моя въпрос към администрацията е следния: Какво се прави /знам, 

че има известна дейност/ за започване проектиране овладяването на 

свлачището? Нека този път да не вървим след събитията. 

Съвсем скоро ще представим на администрацията една гражданска 

инициатива и за свлачището, и за изграждане на воден център в 

Аспарухово в района на нашата гимназия по корабостроене. Разбирате, че 

там се подготвят моряци, а няма къде те да се обучават да плуват и една 

голяма част от тях завършват училището без да знаят да плуват. Да 

оставим това,  че няма къде да изпробват при аварийни ситуации 

съоръженията за спасяване от кораби и т.н. 

Напомням отново въпроса наесен ние, като съветници, да 

посрещнем новата част от нашата работа, в обновена зала. Ние също сме 

готови да помогнем. 

И накрая един въпрос, който мисля, че г-н Кметът ще реши много 

бързо. Тук, във фойето преди идването в залата, бяха направени чудесни 

фоайета, кантори, бюра за административно обслужване на гражданите. 



Но не знам защо, дали беше подценен законът за интелектуалната 

собственост – едно чудесно пано на Ванко Урумов беше закрито в долната 

му част. Мисля, че ще последва бързо разпореждане тази част от това 

световно известно пано на Ванко Урумов, което краси нашата община, да 

бъде освободено и в съседство да се построи съответното бюро – има 

място. 

 

Светлан ЗЛАТЕВ - ССД 

Уважаеми г-н Йорданов, на 19.07.04 г. се проведе заседание на ПК 

“Туризъм и търговия”, на което се взе следното решение: 

Да се обърна към Вас в качеството си на председател на постоянната 

комисия със следните питания: 

1. До кога общинската администрация ще бъде безучастна към 

работата на ПК “Туризъм и търговия”? 

За Ваше сведение от началото на мандата от м. юли т.г. са 

проведени 8 заседания, за всяко от които администрацията е уведомена по 

надлежния ред. Уважени с присъствието на администрацията бяха 

заседанията на 15.04, 26.05 и 31.05.04 г. /съответно на първото цитирано 

заседание се разглеждаха измененията в Наредба за рекламната дейност, а 

на вторите две – измененията и допълненията към Наредбата за 

разполагане на ПОТ/. 

2. С писмо с вх. № ОС-4-9300(55)/09.07.04 г. беше изискана от 

Дирекция “Общинска собственост и икономическо развитие” справка 

относно подадените в районната администрация молби за разполагане на 

преместваеми обекти за търговия /ПОТ/ и тротоарно право, респективно 

издадени разрешения, както и за събраните средства от ползвателите на 

ПОТ и тротоарно право за 2003 г. и 2004 г. Такава информация беше 

получена за районите “Вл. Варненчик”, “Младост” и “Аспарухово”, 

липсваше за район “Приморски”, а за район “Одесос” беше непълна и не 

по същество. 

Накратко въпроса ми е: Ще понесе ли някой административна 

отговорност за пропуснатите ползи? Относно неодобрените към 

настоящия момент схеми за разполагане на ПОТ и съответно неиздадени 

разрешения за ползване на същите? 

 

Пламен НАЧКОВ – БСП 

На 28.04.04 г. имам регистрирано питане под формата на сигнална 

записка до Кмета на Община Варна и до настоящия момент нямам 

отговор. Аз ще дам входящия номер на г-н Кмета – касае се за едно мое 

съвместно посещение с кмета на р-н “Одесос” – среща с избиратели и до 



настоящия момент аз не съм получил отговор, за да уведомя избирателите 

за отговорите по поставените проблеми. 

Втория ми въпрос е от група юридически лица, за което ще 

представя допълнително документ, които са представили свои преписки в 

експертния съвет по устройство на територията, взети са решения и 

повече от два месеца се бави издаването на протоколите и те губят 

инвестиционен интерес за това, за което са кандидатствали. Молбата ми 

към Кмета е да се ускори процеса по издаването на протоколите от 

заседанията на експертния съвет и считам, че не е  необходимо той да ги 

утвърждава, а е достатъчно това да прави Главният архитект, който е и 

председател на съвета. 

 

Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 

Ако мога да формулирам питането, което зададе г-н Коренчев – то е 

смесица от грижата на представител на местните власти и обвързано с 

местните възможности и правомощия и се допълва от един 

държавнически подход що се отнася до обема средствата, които са 

необходими, действията, които трябва да бъдат предприети по отношение 

решаването на един такъв глобален въпрос, като свлачищните процеси в 

Галата. По стечение на обстоятелствата, днес вие седите редом с г-н 

Контров и г-н Контров вече разбиращо се усмихва, знае за какво ще стане 

дума – че ние с него /тогава той като Командващ на ВМС, аз като 

Областен управител, използвали сме всички възможности да водим 

представители от Международния валутен фонд, европейски банки да се 

запознаят на място с този проблем, там става въпрос за изключително 

големи по размер инвестиции, в предвид изключителната сложност на 

проблема/, поради което все пак ние трябва да концентрираме нашите 

усилия, там където са нашите възможности и най-малко те са две 

направления. Ако има данни за незаконно строителство, което е един 

негативен ускорител на тези процеси и в рамките на нашите финансови 

възможности, да продължим с канализацията на района, защото липсата 

на канализация е един смъртоносен фактор за целостта на този регион. 

Така че стар е проблема, очевидно много години той ще ни мъчи с 

отчитане на ролята на държавата /аз бях в състава на Народното събрание 

когато беше ратифициран със закон кредита, който получихме кредита за 

възстановяване на участъка в Кабакум, който ние получихме от 

Европейската банка/.  

Горе-долу такъв и подхода ми по отношение басейна в Техникума 

по корабостроене и корабоплаване, който не е на наше подчинение и 

съответно аз не виждам как ние ще се ангажираме с наши средства да 



изградим басейн в тази професионална гимназия. Но понеже на 

предходната сесия беше повдигнат въпроса за проблемите с басейн 

Приморски, използвам допълнително да информирам, че тази седмица 

трябва да приключат проектантските дейности, незабавно след което ще 

бъде проведен конкурс по линия на проект “Красива България” за избор 

на изпълнител, така че в началото на ноември месец ние да въведем 

нашите спортни дружества в цялата богатост и разнообразие на този спорт 

да продължат спортната си подготовка в този басейн. Уточнявам, че 

ремонта ще бъде в рамките на нашите възможности, това решение е 

скрепено с писменото съгласие на представителите на всички плувни 

дружества. 

Комисията по търговия и туризъм – няма предполагам човек, който 

да отрече изключително богатия обем от дейности, които 

администрацията извърши по отношение на туризма в нашия град и в 

резултат на тази дейност имаме редица положителни събития, редица 

събития които намалиха негативното влияние на случващото се в 

курортните комплекси по отношение на участта на курортния сезон. 

Излишно е да споменавам – на предишната сесия вие гласувахте по мое 

предложение решението за започване отново на строителните дейности на 

курортния комплекс след 15.10, за което ви поздравявам – това е един 

фрагмент от многократните усилия, които общинска администрация 

положи за стимулиране на туризма. Мога само да ви информирам 

предварително, че тази дейност ще бъде в пъти увеличена в периода, 

който следва от м. септември до началото на следващия курортен сезон, с 

изключително богата гама мерки, които ще бъдат предприети в тази 

насока, съзнавайки изключителната важност на този ресор за нашия град. 

Свързано с това ще бъде, независимо дали туристите ще предприемат 

действия по създаване на туристически информационен център в нашия 

град със свои средства, аз ще ви предложа, ако те не го сторят, ние да го 

сторим и да го обвържем с оня информационен център, който можем да 

разположим в Историко-художествения музей, в Археологическия музей, 

където вече ще обединим цялата дейност и поглед върху предлагането на 

исторически ценности в нашия град. За миналата година посетителите са 

били 104 хиляди души, работната информация беше за 30 хиляди души. 

Всички представители на тази комисия са винаги добре дошли на всички 

инициативи, които администрацията и без друго предприема. Ако, тук 

схващам един основателен упрек, наши представители да не се явяват на 

ваши заседания – това безусловно е пропуск, за който за си вземам 

бележка и ще отстраня!  



По отношение на търговските схеми – минаха експертен съвет. 

Вчера с г-жа Куцарова окончателно сме се разбрали да поставим подпис и 

печат, с които елементи структурите, схемите ще бъдат готови. 

Предварително искам да ви кажа – не създавайте впечатление, че 

Общината търпи някакви щети, защото факт е, че постъпленията са по-

малко съпоставими с миналата година, но те ще бъдат наваксани именно 

на това основание. Създали сме организация с районните кметове взехме 

мерки в тази насока на оперативката в понеделник. Предварително искам 

да ви кажа, че търговските схеми не търпят съществени отклонения от 

предложените – Аспарухово, Владиславово и Младост, но сериозни ще 

бъдат корекциите в Приморски и най-вече в централния район, където 

дори  в оцветената в жълто част, която съгласно решение е недопустимо 

да бъдат поставени търговски обекти, са дадени предложения за тях – 

съответно аз съм се погрижил те да изчезнат. Своевременно съм дал 

разпореждания, имахме и нормативни моменти, които трябваше да 

решаваме до този момент, което обяснява сегашното приемане на схемите, 

но те са факт – още през края на м.ноември да започнем с подготовката на 

схемата за следващата година. 

Въпроса има и икономическо измерение в онази част, където 

утвърдените схеми констатират различие с фактическото положение, т.е. 

окаже се че има налични търговски обекти извън одобрената схема, те 

съответно да бъдат премахнати – нещо, което ще бъде тенденция – не се 

съмнявайте! Разбирам, че търпим укор във връзка с присъствието на 

обекти, които няма да давам определение какъв вид дават на града, но аз 

ги приемам за информация, защото моето дълбоко вътрешно убеждение е, 

че те нямат място в голямата си част там, където сега се намират; 

съответно ние ще намерим законовите, финансови, фактически средства 

да се справим с този проблем през следващите години. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

          В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ          ____________ /Кр. СИМОВ/ 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 15 

от заседание проведено на 21.07.2004 г. 

по точка втора от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: приемане баланс и отчет за приходи 

и разходи за 2003 г., освобождаване от отговорност Съвета на директорите 

и избор на експерт-счетоводител на “Ученическо столово хранене”-ЕАД, 

“Дезинфекционна станция”-ЕАД, “Общинска охранителна фирма”-ЕАД; 

приемане баланс и отчет за приходи и разходи за 2003 г., освобождаване от 

отговорност управителя и контрольорите на “Пазари”-ЕООД и избор на 

експерт-счетоводител; прехвърляне на жилища от фонд “Настаняване 

наематели” във фонд “Продажби”; включване на жилище във фонд 

“Настаняване наематели” в р-н “Аспарухово”; включване на жилище във 

фонд “Настаняване наематели” в р-н “Одесос”; включване на четири 

жилища във фонд “Жилища за отдаване под наем” в р-н “Приморски”; 

отдаване под наем на помещение за нуждите на Областна колегия – Варна;  

отдаване под наем на помещение за нуждите на Туристическо дружество 

“Вл.Варненчик”-Варна; приемане баланс и отчет за приходи и разходи за 

2003 г., освобождаване на управители и контрольори от отговорност и 

избор на експерт-счетоводители в “ДКЦ-ІІ-Варна”-ЕООД и “ДКЦ-ІІІ-

Варна”-ЕООД; приемане на Концепция за статута на “Медико-техническа 

лаборатория–І-Варна”-ЕООД и “Стоматологичен център І–Варна”-ЕООД и 

предоставяне на база за разкриване на Стоматологичен факултет към МУ – 

Варна; приемане на типов устав на търговските дружества за доболнична и 

болнична медицинска помощ с едноличен собственик на капитала Община 

Варна; продажба на лек автомобил собственост на “Обреди”-ЕООД; 

откриване на процедура за отчуждаване на части от урегулирани 

поземлени имоти в 25-ти подрайон за предвидено по ЗРП мероприятие 

“Улица /тупик/”; прехвърляне на жилища от фонд “Настаняване 

наематели” във фонд “Продажби” и от фонд “Резервен” във фонд 

“Настаняване наематели”; отдаване под наем на части от имоти частна 

общинска собственост в с. Константиново за стоматологична и лекарска 

дейности; учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот частна 



общинска собственост в полза на Сдружение “Център за независим живот” 

– Варна; отдаване под наем на имоти частна общинска собственост с 

наемател “Български пощи”-ЕАД – Териториално разпределение-Варна; 

предоставяне на паркинга от северната страна на сградата на ВАС–Варна 

на пл. “Независимост” 1 за безвъзмездно ползване на Министерството на 

правосъдието на Република България; разглеждане на молба от “Боляри”-

ЕАД вх. № РД-4-2600(440)/19.07.04 г. относно прекратяване на 

съсобственост с Община Варна върху поземлен имот в гр. Варна, ж.к. 

“Чайка” пл. № 2586, кв. 10, п.р. 19. 

 

Докл.: Пл. НАЧКОВ – Председател ПК “Собственост и 

стопанство” 

 

Общ брой на присъстващите общински съветници – 44 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

744-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 7 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна, одобрява годишния счетоводен отчет и 

приема баланс и отчет за приходите и разходите за 2003 г. на “Ученическо 

столово хранене” ЕАД. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 28, против – 0, въздържали се – 13, отсъстват – 10/ 

 

745-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 10 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна,  освобождава от отговорност Съвета на 

директорите на “Ученическо столово хранене” ЕАД за периода 01.01.03 г. 

до 31.12.03 г., както следва: Георги Пасков Ташков, Щерю Наумов 

Наумов и Пенка Георгиева Богданова. 

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

 

746-2. На основание чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

избира д. е. с гл. ас Слав Минчев Танев – дипломиран експерт 

счетоводител за извършване на одиторски контрол на “Ученическо  

столово хранене” ЕАД за 2004 г. 

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

 



747-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна решава Кметът на Община Варна да изготви отчет за приходите 

към 31.06.04 г. по отношение на завишението на таксите на детските ясли 

и градини в срок до 30.08.04 г. 

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

 

748-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 7 от 

ТЗ,  Общински съвет – Варна, одобрява годишния счетоводен отчет и 

приема баланс и отчет за приходите и разходите за 2003 г. на 

“Дезинфекционна станция” ЕАД. 

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

 

749-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 10 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна,  освобождава от отговорност Съвета на 

директорите на “Дезинфекционна станция” ЕАД за периода 01.01.03 г. до 

31.12.03 г., както следва: Димитричка Господинова Минкова, Щерю 

Наумов Наумов и Пенка Богданова. 

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

 

750-2. На основание чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

избира Жечка Димитрова Симеонова – дипломиран експерт счетоводител 

за извършване на одиторски контрол на “Дезинфекционна станция” ЕАД 

за 2004 г. 

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

 

  751-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 7 

от ТЗ,  Общински съвет – Варна, одобрява годишния счетоводен отчет и 

приема баланс и отчет за приходите и разходите за 2003 г. на “Общинска 

охранителна фирма” ЕАД. 

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

752-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 

10 от ТЗ, Общински съвет – Варна,  освобождава от отговорност Съвета на 

директорите на “Общинска охранителна фирма” ЕАД за периода 01.01.03 

г. до 31.12.03 г., както следва: Димитър Иванов Чутурков, Стоян 

Димитров Калоянов и Росен Емилов Златанов. 

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



753-2. На основание чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

избира Илия Неделчев Илиев у-л на “Приморска одиторска компания” 

ООД – дипломиран експерт счетоводител за извършване на одиторски 

контрол на “Общинска охранителна фирма” ЕАД за 2004 г. 

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

 

754-2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 

годишния счетоводен отчет и приема баланс и отчет за приходи и разходи 

за 2003 г. на “Пазари” ЕООД. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 7/ 

 

755-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 

от отговорност Милко Тодоров – управител на “Пазари” ЕООД за 2003 г. 

/за – 33, против – 1, въздържали се - 8/ 

 

756-2. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност контрольорите на “Пазари” ЕООД за периода 

01.01.03 г. до 31.12.03г., както следва: Тошко Вълчев Грудев, Анна- Мария 

Йорданова и Гето Маринов Гетов. 

 /за – 33, против - 1, въздържали се – 8/ 

 

757-2.На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. д-р ик.н.  Калю Донев – 

дипломиран експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на 

“Пазари” ЕООД за 2004 г. 

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

 

758-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет – Варна прехвърля жилища от фонд “Жилища за 

отдаване под наем” във фонд “Продажби”, както следва : 

 

ж.к/улица                   бл.     вх.  ет.       ап.     АОС 
ж. к. “ Вл. Варненчик”         215           1            6          24             2940/04 г. 

ж. к. “Вл. Варненчик”          215           1            4          13             2966/04 г. 

ж. к. “Вл. Варненчик”          222           3            2          57             3064/04 г. 

ж. к. “Вл. Варненчик”          309           1            3            9             1743/00 г. 



ж. к. “Вл. Варненчик”          306          17           3         246            1708/00 г. 

ж. к. “Вл. Варненчик”          306          17           3         247            1296/99 г. 

ж. к. “Вл. Варненчик”          305            3           1           47              148/97 г. 

ж. к. “Вл. Варненчик”          401          13           2         221            1404/99 г. 

ж. к. “Младост”                    102            3           8           24             2166/01 г. 

ж. к. “Младост”                    115           10          4           10             2593/03 г. 

ж. к. “Младост”                    131             7          3         130             2505/02 г. 

ж. к. “Младост”                    146             7          9           80             2934/03 г. 

ж. к. “Възраждане”                 13             1         8            22             2168/01 г. 

ж. к. “Възраждане”                 11             2         7            44               443/97 г. 

ж. к. “Възраждане”                 15             5         6          120               885/98 г. 

ж. к. “Възраждане”                 11             5         7          117             2901/04 г. 

ж. к. “Възраждане”                 51             2         3            31             1956/00 г. 

ул. “Секвоя”                             4              -          6            17             1902/01 г. 

ж. к. “Трошево”                      78            В          1            49             2763/03 г. 

ул. “Ал. Рачински”№ 12 първи реален дял от МЖС в дъното на двора   857/98 г. 

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

 

759-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет – Варна решава жилище, АОС № 2512/29.01.04 г. 

находящо се на ул. “Маркови кули” № 42, да бъде включено във фонд 

“Настаняване наематели”, към район “Аспарухово”. 

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

 

760-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет – Варна решава жилище, АОС № 2916/30.01.04 г. 

находящо се  ул. “Софроний Врачански” № 26, да бъде включено във 

фонд “Жилица за отдаване под наем”, към район “Одесос”. 

/за – 39, против – 1, въздържали се – 1/ 

 

761-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2, чл. 

43, ал. 1 от ЗОС и чл. 58, ал. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна 

дава съгласие общински жилища, представляващи съответно: 

  - апартамент № 35, вх. “Ж”, ет. 7 на ул. “Д-р Желязкова” № 1, бл. 16, 

актуван с АОС № 2957/15.03.04 г.; 

  - апартамент № 86 на ул. “Д-р Басанович” бл. 11, ет. 15, актуван с 

АОС № 2939/10.02.2004 г.; 

  - апартамент № 161 на ул. “Евлоги Георгиев” бл. 21, вх.  “А”, ет. 5, 

актуван с АОС № 2921/30.01.2004 г.; 



  - апартамент № 76 на ул. “Подвис” бл. 27, вх. “Б”, ет. 8, актуван с 

АОС № 2923/30.01.2004 г, 

да бъдат включени във фонд “Жилища за отдаване под наем”. Общински 

съвет – Варна задължава кмета на район “Приморски” да пренастани в 

горепосочените жилища наемателите, заемащи бившите общински 

жилища на ул. “Ген. Тошев” № 38, ул. “Царевец” 9, ул. “Никулицел” № 12 

и ул. “Ген. Тошев” №  36, които отговарят на условията по реда на ППЗОС 

и притежават актуални настанителни заповеди, както следва: 

Стоя Костадинова Великова, заедно с членовете на семейството й: 

Велина Йорданова Велкова, Заповед № 336/02.07.1998 г. 

Росен Петров Радев, заедно с членовете на семейството му: Женя 

Желева Радева, Полина Росенова Радева и Живомир Росенов Радев, 

Заповед № 124/27.04.1998 г. 

Тодорка Христова Петрова, заедно с членовете на семейството й: 

Пенка Петрова Георгиева и Даниел Петров Георгиев, Заповед № 

82/12.05.1999 г. 

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

 

762-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 40 от 

НРПУРОИ и във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет – Варна 

дава съгласие Кметът на Община Варна да сключи договор за отдаване 

под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 

ул. “Стефан Стамболов” № 24, вх. А, ет. 2, ап. 6 – предмет на АОС № 

759/23.07.1998 г., представляващ апартамент № 6, състоящо се от три 

стаи, кухненска ниша, килер, баня, тоалет, перално помещение коридор и 

два балкона с обща площ 71.60 (седемдесет и едно цяло и шестдесет 

стотни) кв.м, с наемател “Камара на инженерите в инвестиционното 

проектиране”, за нуждите на Областна колегия – Варна, за срок от 5 (пет) 

години. 

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

 

763-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 40 от 

НРПУРОИ и във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет – Варна 

дава съгласие Кметът на Община Варна да сключи договор за отдаване 

под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 

бул. “Мария Луиза” № 11, 4-ти подрайон, кв. 406, пл. № 17 – предмет на 

АОС № 479/13.01.1998 г., представляващо помещение със застроена площ 

23.85 (двадесет и три цяло и осемдесет и пет стотни) кв. м, разположено 

на ІІ-ри етаж от двуетажна масивна сграда във вътрешен двор, с наемател 



Туристическо дружество “Владислав Варненчик” – Варна, за срок от 5 

/пет/ години. 

  /за – 35, против – 0, въздържали се – 2/ 

 

764-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137,ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2, от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 

годишния счетоводен отчет и приема баланс и отчет за приходи и разходи 

за 2003 г. на “Диагностично-консултативен център ІІ – Варна” ЕООД. 

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

 

765-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 

от отговорност д-р Анелия Атанасова – управител на “Диагностично-

консултативен център – ІІ - Варна”-ЕООД  за 2003 г. 

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

 

         766-2. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично-

консултативен център – ІІ - Варна”-ЕООД г-жа Веселина Желева Колева 

за периода 01.01.03 г. до 31.12.03 г.  

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за – 32, против – 0, въздържали се – 10, отсъстват – 9/ 

 

767-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира фирма “Актив-адвайс” ООД за 

извършване на одиторски контрол на “Диагностично-консултативен 

център – ІІ- Варна”-ЕООД за 2004 г. 

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

 

768-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 

годишния счетоводен отчет и приема баланс и отчет за приходи и разходи 

за 2003 г. на “Диагностично-консултативен център - ІІІ - Варна”-ЕООД. 

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

 

769-2. На основание чл. 21,ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 

отговорност д-р Татяна Колева Аврамова – управител на “Диагностично-

консултативен център – ІІІ-Варна” ЕООД. 



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

 

  770-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира фирма “Актив-адвайс” ООД заверката 

за извършване на одиторски контрол на “Диагностично-консултативен 

център – ІІІ - Варна” ЕООД за 2004 г.  

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

771-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна: 

 

771-2-1. Приема Концепцията за статута на “Медико-техническа 

лаборатория – І - Варна” ЕООД и “Стоматологичен център І - Варна”-

ЕООД като база за бъдещи действия, едновременно с предложението  на 

Медицински университет – Варна. 

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

 

771-2-2. Дава принципно съгласие за предоставяне на част от 

базата на “Стоматологичен център І” – Варна ЕООД, съобразно 

направеното искане от ръководството на Медицински университет – 

Варна, като база за разкриване на Стоматологичен факултет към 

Медицинския университет. 

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

 

772-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 137, ал. 1, т. 1 

и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон , Общински съвет – Варна 

приема типов устав на търговските дружества за доболнична и 

болнична медицинска помощ с едноличен собственик на капитала -  

Община Варна, съгласно приложение. 

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

 

773-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от 

НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна решава  “Обреди” ЕООД – 

Варна,  да обяви на публичен търг за продажба на  лек автомобил “Опел”, 

вид “Омега”, тип катафалка, регистрация – В-2645-АА, рама № 

WOL000067N1100793, двигател № 1213NE225531740, с остатъчна 

стойност 279.65лв. (двеста шестдесет и девет лв. и шестдесет и пет 

стотинки). Лекият автомобил е включен в ДМА на “Обреди” ЕООД. 

Търгът се организира след оценка от лицензиран експерт-оценител.   



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

 

774-2. Със Заповед № Г–27/22.09.1992 г. на Кмета на Община 

Варна е одобрено изменение регулацията на 25-ти подройн, гр. Варна, с 

което е предвидено прокарването на улица (тупик) с о. т. 142-141, 

засягащи части от урегулирани поземлени имоти п. №№ ХІІ746, ХІІІ 1266, 

VІІІ 747, 1220, VІІ 748 в кв. 44 по плана на 25-ти подрайон гр. Варна. Нуждата 

от прокарване на улица не може да бъде задоволена по друг начин. 

  За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 

АБ–0200-88/24.02.2004 г. от Община Варна, район “Приморски” и 

протоколно решение № 02-17/11.03.2004 г. на комисията по отчуждаване и 

обещетяване. 

  На основание чл. 21, ал. 1, чл. 23 от ЗОС, във връзка с чл. 205, т. 1 и 

чл. 206 от ЗУТ, Общински съвет – Варна открива процедура за 

отчуждаване на части от урегулирани поземлени имоти п. №№  ХІІ746, ХІІІ 

1266, VІІІ 747, 1220, VІІ 748  в кв. 25-ти подрайон гр. Варна, за предвиденото по 

ЗРП мероприятие: Улица (тупик) с о. т. 142-141 в 25-ти подрайон. 

  Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна на 

основание чл 26 от ЗОС да проведе преговори със собствениците за 

покупко-продажба на частите от имотите и за резултата да уведоми 

Общински съвет – Варна.   

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

 

775-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС, и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-

3-100/619/14.06.04 г., Общински съвет – Варна прехвърля жилища от фонд 

“Жилища за отдаване под наем” във фонд “Продажби”, както следва : 

 

ж.к/улица                   бл.          вх.     ет.       ап.       АОС 
ж.к.“Вл. Варненчик”      27            1           6         28              2871/04г. 

ж.к.“Вл. Варненчик”        401           9          1        144              3100/04 г. 

ж.к. “Вл. Варненчик”       10            7           3          55              3053/04 г. 

ж.к. “Вл. Варненчик”       203          2           6          57              2088/01 г. 

ж.к. “Възраждане”            79            Г           1         26              2910/04 г. 

ж.к. “Възраждане”            72            Б           3         25              3087/04 г. 

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

  
 

 

 



776-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет – Варна, прехвърля жилища от фонд “Резервен” във 

фонд “Жилища за отдаване под наем”, както следва: 

 

ж.к/улица                                бл.          вх.     ет.       ап.             АОС 

ул. “Ген. Колев” № 18                      1037/99 г. 

ж.к. “Младост”                 116          10           3         15           2797/03 г. 

ж.к. “Възраждане”                  5           3           7         64          2732/03 г. 

ул. Тодор Влайков”                 12           А           2           5          1434/99 г. 

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

 

 

777-2. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 38 и сл. от НРПУРОИ 

и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-4-

94.Г/68/23.06.04 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се сключи 

договор за наем за част от имот-частна общинска собственост, находящ се 

в с. Константиново, кв. 57, УПИ ІІ, представляващ зъболекарски  кабинет, 

разположен в сградата на здравен пункт – с. Константиново с площ 41,02 

(четиридесет и едно цяло и две стотни) кв. м. – предмет на АОС № 

2846/29.01.04 г. с наемател ЕТ “ Амбулатория за индивидуална практика 

за първична стомотологична помощ – д-р Георги Гунчев” за срок от 3 

(три) години. 

  Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

осъществи процедура по изготвяне и сключване на договор за наем, като 

на следващото заседание на Общинския съвет представи за одобряване 

условия на договора и наемна цена. 

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

 

 

778-2. На основание чл. 116 от НРПУРОИ и във връзка с чл. 39 от 

ЗОС Общински съвет – Варна  учредява безвъзмездно право на ползване 

върху имот-частна общинска собственост, находящо се в гр. Варна, ж. к. 

“Чайка”, 19 п. р., представляващ едноетажна масивна сграда до блок 27 

със застроена площ 134,56 (сто тридесет и четири цяло педесет и шест 

стотни) кв. м., състояща се от етаж – фоайе, зала, санитарен възел и 

стълбище за изба и изба със светла площ 56,96 (петдесет и шест цяло 

деведесет и шест стотни) кв. м. – предмет на АОС № 1747/06.04.00 г. в 

полза на Сдружение “Център за независим живот” – Варна за срок от 10 

(десет) години. 



  Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 

ползване върху описания имот за срок от 10 години.  

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

 

 

779-2. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 38 и сл. от НРПУРОИ 

и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОСР-4-

94.Г/17/07.06.04 г., Общински съвет -  Варна дава съгласие да се сключи 

договор за наем за част от имот-частна общинска собственост, находящ се 

в с.Константиново, кв. 57, УПИ ІІ, представляващ лекарски кабинет, 

разположен в сградата на здравен пункт – с. Константиново с площ 85,75 

(осемдесет и пет цяло седемдесет и пет стотни) кв. м. – Предмет на АОС 

№ 2846/29.01.04 г. с наемател д-р Грациела Петкова Височкова-Колева за 

срок от 3 (три) години. 

  Възлага на Кмета на Община Варна да осъществи процедура по 

изготвяне и сключване на договор за наем, като на следващото заседание 

на Общинския съвет представи за одобряване условия на договора и 

наемна цена. 

  /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

780-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 40 от 

НРПУРОИ и във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, и във връзка с предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № ОСР-4-2600/46/14.06.04 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да сключи договор 

за отдаване под наем на следните имоти-частни общинска  собственост: 

- ул. “Тодор Влайков” № 14 – две помещения и коридор от масивна 

сграда с обща площ 46,65 (четиридесет и шест цяло шестдесет и пет 

стотни) кв. м . –предмет на АОС № 1852/27.07.00 г. 

- бул. “Владислав Варненчик” бл. 48 – помещение и тоалет в 

предблоковото пространство с обща площ 48,64 (четиридесет и осем цяло 

шестдесет и четири стотни) кв. м. – предмет на АОС № 2004/11.01.01 г. 

- ул. “Стефан Богориди” № 3 – три помещения в партера на 

жилищна сграда с обща площ 47 (четиридесет и седем) кв. м. – предмет на 

АОС № 26/02.12.96 г. 

- ж. к. “Възраждане” бл. 70, ет. 1, ап. 96 – две стаи, кухня, баня-

тоалет, входно антре и балкон с обща площ 60,62 (шестдесет цяло 

шестдесет и две стотни) кв. м – предмет на АОС № 1232/21.06.99 г., 

всички  с наемател “Български пощи” ЕАД – Териториално разпределение 



– Варна, за срок от 3 (три) години,  като на следващото заседание на 

Общинския съвет представи за одобряване условия на договора и наемна 

цена. 

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

 

 

  781-2. Общински съвет – Варна решава предложение от Кмета на 

Община Варна г-н Кирил Йорданов - вх. № ОС-4-9302(134)/02.07.04 г. - 

относно предоставянето на паркинга от северната страна на сградата на 

Апелативен съд – Варна на площад “Независимост” 1 за безвъзмездно 

ползване на Министерството на правосъдието на Република България, да 

бъде върнато за разглеждане в ПК “Собственост и стопанство”. 

  /за – 39, против – 0, 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 

№ 15 

от заседание проведено на 21.07.2004 г. 

по точка трета от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО:  Разглеждане на възражения от участници в конкурса 

за възлагане управлението на общински лечебни заведения. 

Докл.: Бр. БАЛАЧЕВ – Председател на Комисия за провеждане 

на конкурс за управители  на търговските дружества с общинско 

участие и предмет на дейност болнична и извънболнична помощ  

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 45  

 

 Общински свет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

782-3. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ и във връзка с чл. 13, ал. 2 от Наредба № 

9/26.06.2000 г. за условия и реда за провеждане на конкурси и възлагане 

на управители на лечебни заведения, Общински съвет – Варна отхвърля 

жалба вх. № ОС-4-94-С(26)/19.07.04 г. подадена от д-р Снежанка Колева 

Дренска, като неоснователна. 
/за – 34, против – 2, въздържали се – 4/ 

 

783-3. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ и във връзка с чл. 13, ал. 2 от Наредба № 

9/26.06.2000 г. за условия и реда за провеждане на конкурси и възлагане 

на управители на лечебни заведения, Общински съвет – Варна отхвърля 

жалба вх. № ОС-4-94-А(19)/16.07.04 г. подадена от д-р Александра 

Василева Манушева, като неоснователна. 

/за – 29, против – 3, въздържали се – 6/ 

 



784-3. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ и във връзка с чл. 13, ал. 2 от Наредба № 

9/26.06.2000 г. за условия и реда за провеждане на конкурси и възлагане 

на управители на лечебни заведения, Общински съвет – Варна отхвърля 

възражение вх. № ОС-4-94-С(24)/16.07.04 г. подадено от д-р Славка 

Стефанова Даковска, като неоснователно. 

/за – 31, против – 4, въздържали се – 10/ 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

785-3. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ и във връзка с чл. 13, ал. 2 от Наредба № 

9/26.06.2000 г. за условия и реда за провеждане на конкурси и възлагане 

на управители на лечебни заведения, Общински съвет – Варна отхвърля 

жалба вх. № ОС-4-94-Г(15)/13.07.04 г. и допълнителна към нея жалба, 

подадени от д-р Георги Николов Николов с вх. № ОС-4-94-Г(15)/ 

16.07.04 г., като неоснователни. 

/за – 7, против – 10, въздържали се – 20/ 

Решението не се приема. 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

786-3. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ и във връзка с чл. 13, ал. 2 от Наредба № 

9/26.06.2000 г. за условия и реда за провеждане на конкурси и възлагане 

на управители на лечебни заведения, Общински съвет – Варна отхвърля 

жалба вх. № ОС-4-9100(65)/15.07.04 г. подадена от д-р Георги Роев, д-р 

Веселин Иванов, д-р Снежанка Дренска, д-р Анелия Атанасова, д-р 

Георги Николов, д-р Татяна Аврамова, като неоснователна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 25, против – 4, въздържали се – 8, отсъстват – 14/ 

Решението не се приема. 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

787-3. Общински съвет – Варна отменя свое решение № 392-

2(11)/28.04.04 г. за провеждане на конкурс за избор на управители на 

търговски дружества с общинско участие и предмет на дейност 

болнична и извънболнична помощ и решава да бъде насрочен нов 

конкурс. 

/резултати от поименно явно гласуване: 



за - 10, против - 3, въздържали се - 22, отсъстват - 16/ 

Решението не се приема. 

 

 

 

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 

№ 15 

от заседание проведено на 21.07.2004 г. 

по точка четвърта от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 

територията на общината и населените места” относно: съгласуване на 

ПРЗ – план-извадка за УПИ V-6 в к.к. “Св.Св.Константин и Елена”; 

промяна предназначението на ПУП за ПИ пл. № 719 в р-н “Одесос”; 

предложение до Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството за внасяне на промяна в “Специфични правила и 

нормативи” към плана за застрояване на к.к. “Златни пясъци”; 

предоставяне на функциите по чл. 190, ал. 6 и л. 192, ал. 2 от ЗУТ на 

кметовете на райони; разглеждане на молба от “Боляри”-ЕАД вх. № РД-4-

2600(440)/19.07.04 г. относно промяна предназначение на поземлен имот в 

гр. Варна, ж.к. “Чайка” пл. № 2586, кв. 10, п.р. 19. 

 

Докл.: инж. Г. ТАШКОВ - Председател ПК “Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 

общината и населените места” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 

788-4.  За територията на к.к. “Св. Св. Константин и Елена” тече 

процедура на изработване и одобряване на ПРЗ. На основание съгласие на 

Министъра на МРРБ, изразено с писмо № 70-001185 от 22.10.03 г., 

Главният архитект на Община Варна е издал предписание № 0493/20.11.03 



г. за изработване на план-извадка за УПИ-V-6 кв. 1 от проекта за ПРЗ на 

к.к. “Св. Св. Константин и Елена” гр. Варна. 

 С писмо № 70-00-1185 от 05.04.04 г. на МРРБ изработеният план-

извадка е изпратен за процедиране по реда на чл. 128, ал. 12 и чл. 129, ал. 

3 от ЗУТ. Планът е приет на заседание на ЕСУТ – протокол № 

15/20,21.04.04 г. и обявен на заинтересованите страни. В 

законоустановения срок не са постъпили възражения. 

 Във връзка с гореизложеното Общински съвет – Варна решава: 

 На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ съгласува ПРЗ план-извадка УПИ 

V-6 “за хотел и тр.п.”, кв. 1 по проекта за ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин 

и Елена” гр. Варна. 

 /за – 30, против - 0, въздържали се -1/ 

 

 

 

789-4. С решение № 2663-9-1 по Протокол №46/25.05.03 г. на ОС 

– Варна е одобрил “Специфичните правила и нормативи към плана за 

застрояване на к.к. “Златни пясъци”. Същите правила и нормативи са 

одобрени от Министъра на МРРБ със заповед № РД-02-14-513/25.09.03 г. 

 С оглед на подобряване на условията за почивка и отдих и 

гарантиране на здравето и живота на туристите и посетителите на 

курортния комплекс, както и недопускането на тежки производствени 

аварии със строителна механизация, които могат да бъдат опасни за 

неограничен кръг лица, Общински съвет – Варна решава: 

 Общински съвет – Варна предлага на г-н Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството да внесе промяна в чл.25, ал. 

1 от “Специфичните правила и нормативи” към ПРЗ на к.к. “Златни 

пясъци”, като бъде въведен срок за извършване на строителна дейност в 

строителните граници на компактната част на к.к. “Златни пясъци”.  

Строителната дейност се разрешава само в периода от 15.10. на 

текущата година до 01.05. на следващата година. 

  /за – 26, против - 0, въздържали се - 0/ 

 

 

790-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, във връзка с § 1, 

ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ и във връзка с предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-4-9302(138)/09.07.04 г., Общински 

съвет – Варна решава Кметът на Община Варна да предостави своите 



функции по чл. 190, ал. 6 и чл. 192, ал. 2 от  ЗУТ на кметовете на райони 

до 31.03.2005 г. 

/за – 34, 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 

№ 15 

от заседание проведено на 21.07.2004 г. 

по точка пета 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; 

отпускане на финансова помощ за лечение на Боряна Димитрова 

Димитрова; отпускане на финансова помощ на Веселин и Димитра 

Ницови. 

Докл.: Г. ГОСПОДИНОВА – Председател ПК “Социални 

дейности” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

791-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД -4– 

94.Б/45/23.06.04 г., и във връзка с молба с вх. №  4- 94.Б/45/02.06.04 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната парична 

помощ в размер на 660 лв. на БОРИС ГЕОРГИЕВ БОДИЧЕВ – гр. 

Варна, ул. “Петко Стайнов” № 3 А, бл. 1, ап. 8  

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

 

 

792-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 

с молба с вх. № РД 4-94.В/84/27.04.04 г. и на база изготвен социален 

доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна  помощ в размер на 200 лв. на ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА 

ДИНКОВА – ЕГН ***, гр. Варна, ул. “Цариброд” № 78 /по лична карта 



жк. “Възраждане” бл.63, вх. 1, ет. 7, ап. 21/ - за задоволяване на основни 

жизнени потребности. 

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

 

793-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 

с молба с вх. № ЗСР 4-94.Д/6/21.05.04 г. и на база изготвен социален 

доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна парична помощ в размер на 100 лв. на ДЖЕЙХАН АЛИ 

ТАШЬ – ЕГН ***, гр. Варна, жк. “Вл. Варненчик” бл. 20, вх. 18, ет. 1, 

ап. 3 – за задоволяване на основни жизнени потребности. 

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

 

794-5. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-94.А/85/18.05.04 г. и на база изготвен 

социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие за отпускане на 

еднократна парична помощ в размер на 100 лв. на АНКА ХРИСТОВА 

КОЧЕВА – ЕГН ***, гр. Варна, ул. “Пробуда” № 119 – за задоволяване 

на основни жизнени потребности. 

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

 

795-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 

с молба с вх. № ОС 4-94.Ц/2/22.04.04 г. и на база изготвен социален 

доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да се отпусне еднократна 

парична помощ в размер на 200 лв. на ЦВЕТАНКА ТАШКОВА 

АНГЕЛОВА – ЕГН ***, с. Каменар, ул. “Дъб” № 15 за задоволяване на 

основни жизнени потребности. 

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

 

    796-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба  с вх. № 4-94.Т/88/25.05.04 г. и на база изготвен социален 

доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да се отпусне еднократна 

парична помощ в размер на 100 лв. на ТЕМЕНУЖКА ХРИСТОВА 

МАТОВА – гр. Варна, жк. “Възраждане”, бл. 11, вх. 2, ап. 27 – за 

задоволяване на основни жизнени потребности. 

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

 

   797-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.Т/14/11.05.04 г. и на база изготвен 

социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да се отпусне 



еднократна парична помощ в размер на 200 лв. на ТЕМЕНУЖКА 

САШЕВА ЗЛАТЕВА – ЕГН ***, с. Каменар, ул. “Дъб” № 15 – за 

задоволяване на основни жизнени потребности. 

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

 

 798-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 

с молба с вх. № ОС 4-94.П/20/27.05.04 г. и на база изготвен социален 

доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да се отпусне еднократна 

парична помощ в размер на 100 лв. на ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ – 

ЕГН ***, с. Каменар, ул. “Ясен” № 73 А – за задоволяване на основни 

жизнени потребности. 

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

 

 

 799-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от  ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-9100/56/08.06.04 г. и на база изготвен 

социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да се отпусне 

еднократна парична помощ в размер на 200 лв. на СВЕТЛАН РАЙНОВ 

ВЕЗЕНКОВ – ЕГН ***, гр. Варна, жк. “Младост”, бл. 158, ет. 1, ап. 4 – 

за задоволяване на основни жизнени потребности. 

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

 

 

 800-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-94.Н/68/29.04.04 г. и на база изготвен 

социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да се отпусне 

еднократна парична помощ в размер на 100 лв. на НИНА АТАНАСОВА 

НИКОЛОВА – ЕГН ***, гр. Варна, ул. “Свобода” № 21 – за 

задоволяване на основни жизнени потребности. 

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

 

 801-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 

с молба с вх. № ЗСР 4-94.М/7/30.04.04 г. и на база изготвен социален 

доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да се отпусне еднократна 

парична помощ в размер на 100 лв. на МАРИЙКА МАРИНОВА 

БЪЧВАРОВ – ЕГН ***, гр. Варна, ул. “Баба Тонка” № 14, ет. 3, ап. 56 – 

за задоволяване на основни жизнени потребности на семейството й. 

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

 



 

 

  802-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР 3-94.С/16/10.11.04 г. и на база изготвен 

социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да се отпусне 

еднократна парична помощ в размер на 500 лв. на СОФИЯ 

ГЕОРГИЕВНА БОНДАРЕНКО – гр. Варна, жк. “Вл. Варненчик”, бл. 

222, вх. 4, ет. 2, ап. 84 – за стабилизиране на здравословното състояние 

на децата й и частичен ремонт на жилището, тъй като са изчерпани 

всички възможности за подпомагане от Дирекция “Социално 

подпомагане”. 

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

 

803-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 

с молба с вх. № ОС 3-94.И/19/22.12.03 г. и на база изготвен социален 

доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна  помощ в размер на 200 лв. на ИРИНА ТОДОРОВА 

ВЛАДИМИРОВА – ЕГН ***, гр. Варна, ул. “Орлово гнездо” № 7 – за 

задоволяване на основни жизнени потребности на седемчленно 

семейство. 

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

 

804-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-94.А/83/21.06.04 г. и на база изготвен 

социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна  помощ в размер на 300 лв. на АСЯ ЛЕВОНОВА 

МАКАРОВА – гр. Варна, жк. “Вл. Варненчик” бл. 305, вх. 10, ап. 168 – 

за задоволяване на основни жизнени потребности на самотна майка с три 

деца. 

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

 

 

805-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-1000/42/09.06.04 г. и на база изготвен 

социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв на ДИМИТЪР 

ТРЕНДАФИЛОВ КИРЯКОВ – ЕГН ***, ГР. Варна, кв. “Аспарухово”, 

ул. “Искър” № 4 – за покриване на разходи от комунално-битов характер 

и задоволяване на основни жизнени потребности на инвалид 1-ва група 



 /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

806-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 3-94.А/24/22.12.03 г. и на база изготвен 

социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на АВРАМ МАРКОВ 

АВРАМОВ – гр. Варна, ул. “Клокотница” вх. 11, ет. 1, ап. 131 – за 

задоволяване на основни жизнени потребности и покриване на разходи 

от комунално-битов характер. 

 /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

807-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-94.Л/27/22.04.04 г. и на база изготвен 

социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна  помощ в размер на 500 лв. на ЛИЛЯНА 

ИВАНОВА ДИМИТРОВА – ЕГН ***, гр. Варна, жк. “Вл. Варненчик” 

бл. 32, вх. 2, ет. 3, ап. 54 – за покриване на разходи от комунално-битов 

характер и частичен ремонт на общинско жилище. 

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

 

 

808-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-94.А/26/18.02.04 г. и на база изготвен 

социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на АНТОН 

ВЕЛИКОВ АНДОНОВ – гр. Варна, жк. “Чайка”, бл. 67, вх. Д, ет. 4, ап. 

92 – за задоволяване на основни жизнени потребности, покриване на 

разходи от комунално-битов характер и стабилизиране здравния статус 

на децата му. 

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

 

 

809-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-94.М/144/04.06.04 г. и на база изготвен 

социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на МИНКА 

СТАНЕВА КОТЛАРОВА – ЕГН ***, гр. Варна, жк. “Възраждане”, бл. 

51, вх. 5, ет. 4, ап. 102 – за задоволяване на основни жизнени 

потребности и стабилизиране на здравен статус. 



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

 

810-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.Р/22/11.06.04 г. и на база изготвен 

социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на РАЙНА 

ВАСИЛЕВА ЛАЗАРОВА – ЕГН ***, гр. Варна, жк. “Младост”, бл. 108, 

вх. 10, ет. 7, ап. 73 – за задоволяване на основни жизнени потребности и 

покриване на разходи от комунално-битов характер. 

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

 

 

811-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.Р/8/16.03.04 г. и на база изготвен 

социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на РАЙКА 

ДИМИТРОВА МАЛЕШКОВА – ЕГН ***, гр. Варна, ул. “Патриарх 

Евтимий” № 40, вх. Д, ап. 10 – за задоволяване на основни жизнени 

потребности и закрепване на здравословното състояние след оперативно 

лечение. 

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

 

 

812-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна решава да бъде отпусната еднократна помощ в 

размер на 2000 лв. на БОРЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – ЕГН 

*** - гр. Варна ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 304, вх. 7, ет. 6,  ап. 107 – за 

изплащане на заем срещу заложено жилище. 

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

 

 

813-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна решава да бъде отпусната еднократна помощ в 

размер на 500 лв. на ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ НИЦОВ - ЕГН *** и 

ДИМИТРА МАРТИНОВА НИЦОВА – ЕГН *** – гр. Варна, ул. 

“Рощок” № 14, за погребение на внука им. 

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

 



  814-5.  На основание чл. 21,ал. 1,т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и на база 

изготвен социален доклад, Общински съвет – Варна взема решение да не 

отпуска финансова помощ на следните лица:  

 

1. ДИМИТЪР ВОЙЧЕВ ВОЙЧЕВ – ЕГН *** от гр. Варна, ул. 

“Елин Пелин” № 20, молба с вх. № РД-4-94.Д/40/01.03.04 г.- изготвения 

социален доклад не дава основание за отпускане на средства. 

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

 

2. ЮЛКА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА – ЕГН *** от гр. Варна, 

ж.к. “Вл.Варненчик”, бл. 404, вх. 15, ет. 4, ап. 219, молба с вх. № РД-4-

94.Ю/10/24.03.04 - изготвения социален доклад не дава основание за 

отпускане на средства. 

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

 

3. СТАНКА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА – ЕГН *** от гр. 

Варна,ж.к. “Вл.Варненчик”, бл. 408, вх. 16, ет. 6, ап. 34, молба с вх. № 

РД-4-94.С/43/06.02.04 г. - изготвения социален доклад не дава основание 

за отпускане на средства. 

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

 

4. ТИНКА НИКИФОРОВА КОЕВА – ЕГН *** от гр. Варна, 

ж.к. “Млодост”,бл. 106, вх. 9, ап. 24, молба с вх. № РД-4-94.Т/36/18.03.04 

г. - изготвения социален доклад не дава основание за отпускане на 

средства. 

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

5. ДИМИТРИЧКА ДОБРЕВА КАРАДЖОВА – ЕГН *** от гр. 

Варна, ул.Средна гора” № 39 А, молба с вх. № ЗСР-4-94.Д/1/17.03.04 г. - 

изготвения социален доклад не дава основание за отпускане на средства. 

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

 

6. ДАРИНА МИХАЛЕВА ОРМАНОВА – ЕГН *** от гр. 

Варна, ж.к. “Възраждане”, бл. 19, вх. 6, ет. 2, ап. 128, молба с вх. № ЗСР-

4-1000/6/13.04.04 г.–лицето не живее в предоставеното му общинско 

жилище, следователно не може да се определи социалния й статус. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 

7. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА ХАДЖИЕВА – ЕГН *** от гр. 

Варна, ж.к. “Чайка”, бл. 9, вх. Д, ап. 64, молба с вх. № РД-4-

94.Е/24/22.03.04 г. - изготвения социален доклад не дава основание за 

отпускане на средства. 



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

 

8. АНЕТА САВОВА КРЪСТЕВА – ЕГН *** от гр. Варна, ул. 

“Цар Борис ІІІ” № 26, молба с вх. № ОС-4-94.А/3/12.01.04 г. -  изготвения 

социален доклад не дава основание за отпускане на средства. 

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

9. АЛТЪНА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА – ЕГН ***, гр. Варна, 

ул. “Под игото” № 25, молба с вх. № ОС 4-94.А/12/15.04.04 г. - 

изготвения социален доклад не дава основание за отпускане на средства, 

не са изчерпани възможностите за подпомагане от роднини.  

/за – 28, против – 1, въздържали се – 0/ 

 

10.  МАРИЯНА КОСТАДИНОВА ВИТАНОВА – ЕГН ***, гр. 

Варна, ул. “Под игото” № 25, молба с вх. № ОС 4-94.М/12/15.04.04 г. - 

изготвения социален доклад не дава основание за отпускане на средства, 

не са изчерпани възможностите за подпомагане от роднини. 

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

 

11. АНКА ИВАНОВА ИВАНОВА – ЕГН ***, гр. Варна, ул. 

“Пробуда” № 143, с молба с вх. № ОС 4-94.А/4/18.02.04 г. - изготвения 

социален доклад не дава основание за отпускане на средства, не са 

изчерпани възможностите за подпомагане от роднини, само две от 10 

деца са непълнолетни. 

/за – 27, против – 1, въздържали се – 0/ 

12.   ДИМИТРИЧКА ИЛИЕВА МАВРОДИНОВА – гр. Варна, 

ул. “Г. Бенковски” № 1, ет. 1, ап. 2, молба с вх. № ОС 4-9100/41/21.04.04 

г. - изготвения социален доклад не дава основание за отпускане на 

средства, лицето и дъщеря й са обект на подпомагане от Дирекция 

Социално подпомагане”, няма инцидентно възникнало събитие за 

отпускане на еднократна помощ. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

13.  ИВАНКА РУМЕНОВА ТРИФОНОВА – ЕГН ***, с. 

Каменар, Варненска област, ул. “Акация” № 9 Б, молба с вх. № ОС 3-

94.И/12/27.10.03 г. – лицето ще бъде консултирано да подаде нова молба 

за евентуална смяна на общинското жилище. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

14.  НИКОЛИНКА МИТРОВА НЯГОЛОВА – ЕГН ***, гр. 

Варна, жк. “Вл. Варненчик” бл. 405, вх. 3, ет. 8, ап. 62, молба с вх. № ОС 



4-94.Н/15/28.04.04 г. - изготвения социален доклад не дава основание за 

отпускане на средства, тъй като не са изчерпани възможностите за 

подпомагане от роднини и няма инцидентно възникнало събитие. 

/за – 27, против – 1, въздържали се – 1/ 

 

15. МАРГАРИТА ТАШКОВА ХРИСТОВА – ЕГН ***, с. 

Каменар, ул. “Акация” № 3, молба с вх. № ЗСР 4-94.М/9/18.05.04 г. – 

комисията не отпуска помощи за ремонт на жилища. 

/за – 27, против – 1, въздържали се –0/ 

 

16. ВИЧО СИМЕОНОВ  КОЛЕВ – ЕГН ***, гр. Варна, жк 

“Чайка” бл. 2, вх. Д, ап. 49, молба с вх. № РД 4-94.В/101/19.05.04 г. – 

дъщеря му е започнала работа. 

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

 

17. РОЗКА АНГЕЛОВА МИНЧЕВА – ЕГН ***, гр. Варна, ул. 

“Подвис” бл. 26, вх. В, ет. 1, ап. 7, молба с вх. № ОС 4-94.Р/16/25.05.04 г. 

- изготвения социален доклад не дава основание за отпускане на 

средства, тъй като не са изчерпани възможностите за подпомагане от 

роднини и няма инцидентно възникнало събитие. 

/за – 26, против – 2, въздържали се – 1/ 

 

18. ВЕСКА ВИЧЕВА КОЙЧЕВА – ЕГН ***, гр. Варна, жк. 

“Вл. Варненчик” бл. 210, вх. 3, ет. 6, ап. 61, молба с вх. № РД 4-

94.В/105/20.05.04 г. – започнала е работа. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

19. РАДИ ЦОНЕВ РАДЕВ – ЕГН ***, гр. Варна, ул. “Петко 

Стайнов” № 3, молба с вх. № ОС 4-94.Р/14/12.05.04 г. – не са изчерпани 

възможностите за подпомагане от роднини, подпомага се от Дирекция 

“Социално подпомагане” – Варна. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 1/ 

20. ЗВЕЗДИЧКА ТРЕНДАФИЛОВА МАРИНОВА – ЕГН ***, 

гр. Варна, ул. “Петко Стайнов” № 3, ет. 2, стая 24, молба с вх. № ОС 4-

94.З/3/13.05.04 г. – лицето е подпомагано от Дирекция “Социално 

подпомагане” – гр.Варна, получава инвалидна пенсия. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

21. ТОНА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА – гр. Варна, жк. “Вл. 

Варненчик”, бл. 402, вх. 9, ет. 8, ап. 199, молба с вх. № 4-94.Т/16/13.05.04 



г. – има вече удовлетворена молба от 2004 г. за опрощаване на наема на 

общинското й жилище. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

 
 

815-5. На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и на база 

изготвен социален доклад, Общински съвет – Варна взема решение да не 

отпуска финансова помощ на следните лица:  

1. ЦОНА СТОЙЧЕВА ДИМОВА – ЕГН ***, гр. Варна, кв. 

“Аспарухово”, жк. “Дружба”, бл. 17, вх. А, ет. 1, ап. 1, молба с вх. № РД 

4-94.Ц/28/10.06.04 г. – няма инцидентно възникнало събитие и не са 

изчерпани възможностите за подпомагане от роднини. 

/за – 28, против – 1, въздържали се – 1/ 

2. МАРИЙКА ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА – ЕГН ***, гр. 

Варна, ул. “Ал. Рачински” № 4 А, молба с вх. № РД 4-94.М/143/04.06.04 

г. – няма инцидентно възникнало събитие и не са изчерпани 

възможностите за подпомагане от роднини. 

/за – 26, против – 2, въздържали се – 1/ 

3. АНА ФИЛИПОВА ДИМОВА – ЕГН ***, гр. Варна, ул. 

“Петко Стайнов” № 3, бл. 1, вх. 1,ет. 4, ап. 13, молба с вх. № РД 4-

94.А/94/02.06.04 г. – няма инцидентно възникнало събитие и не са 

изчерпани възможностите за подпомагане от роднини. 

/за – 26, против – 1, въздържали се – 2/ 

4. РОСИЦА ЯНЕВА ДИМИТРОВА – ЕГН ***, гр. Варна, кв. 

“Аспарухово”, ул. “Народни будители” № 51, ет. 4, ап. 154, молба с вх. 

№  ОС 4-94.Р/20/09.06.04 г. – няма инцидентно възникнало събитие и не 

са изчерпани възможностите за подпомагане от роднини. 

/за – 27, против – 1, въздържали се – 2/ 

5. ИЛИЯ СТОЯНОВ СТОЯНОВ – ЕГН ***, гр. Варна, жк. 

“Младост”, бл. 115, вх. 11, ет. 1, ап. 2, молба с вх. № РД 4-

94.И/126/16.06.04 г. – няма инцидентно възникнало събитие и не са 

изчерпани възможностите за подпомагане от роднини. 

/за – 27, против – 1, въздържали се – 2/ 

 

 

 

 

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 

№ 15 

от заседание проведено на 21.07.2004 г. 

по точка шеста от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация”. 

 

Докл.: А. ТОДОРОВ – Председател  ВрК “Правилник за 

организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация”. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

816-6. На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА Общински съвет – 

Варна променя Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация както следва: 

 

816-6-1. В Глава 6 – “Заседания” от Правилника за дейността на 

Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация към чл. 45 се създава нова алинея 4 със 

следния текст: 

          - чл. 45, ал. 4: “Заседания на Общински съвет – Варна се провеждат  

втората сряда на месеца или по  решение на Председателския съвет”. 

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

 

816-6-2. В Глава 6 – “Заседания” от Правилника за дейността на 

Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация чл. 45, ал. 3 се допълва със следния текст: 



            - чл. 45, ал. 3: “Материалите за заседанията на Общински съвет – 

Варна да бъдат предоставяни на съветниците до 14.00 часа два дни преди  

сесията в Стаята на общинския съветник. 

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

 

816-6-3. В Глава 4 – “Комисии” към чл.17 да бъде създадена нова 

алинея 6 със следния текст: 

           - чл. 17, ал. 6: “Численият състав на всяка комисия не може да 

бъде по – малък от 3 – ма общински съветници”. 

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

 

816-6-4. В Глава 4 – “Комисии” към чл. 24 алинея 1 се допълва: 

            - “Всеки понеделник председателите на комисии да се запознават 

с постъпилите материали за разглеждане и на тази основа  да планират 

заседания”;  

             - “Заявки за заседания на комисиите за следващата седмица да се 

правят до четвъртък на обяд на предходната седмица”. 

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

 

816-6-5. Чл. 24 ал. 2 от Глава 4 – “Комисии” се допълва както 

следва: 

              -  “Всяка постоянна комисия провежда поне 1 заседание между 

сесиите”; 

                - “Заседанията на комисиите не могат да се провеждат след 

публикуване на проекта за дневен ред за заседание на Общинския 

съвет”; 

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

 

816-6-6.  В глава 4  - “Комисии” към чл. 30  се създава нова 

алинея 4 със следния текст: 

            - чл. 30, ал. 4: “За извършване на тематични проверки се създават 

Работни групи със срок на действие до 3 месеца”.  

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

 

 816-6-7. В Глава ІV “Комисии” се създава нова ал. 4 на чл. 23, 

както следва: 

 - чл. 23, ал. 4: “Комисиите разглеждат постъпилите материали по 

реда на тяхната регистрация, при условие че са напълно 

окомплектовани с необходимите документи.” 



 /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 

№ 15 

от заседание проведено на 21.07.2004 г. 

по точка седма от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Корупция” относно създаване на архив на комисиите по чл. 4, ал. 3 от 

“Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговия”. 

 

Докл.: д-р Делян ДРУМЕВ – Председател ПК “Корупция” 

 

Общ брой присъстащи общински съветници  – 34 

 

Общински съвет –Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

817-7. След проведените дебати и предложения за решения, 

Общински съвет – Варна решава Председателят на ПК “Корупция” да 

оттегли от разглеждане внесените проекто-решения от комисията. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 19, против – 10, въздържали се - 5, отсъстват – 17/ 

 

 

 

 

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 

№ 15 

от заседание проведено на 21.07.2004 г. 

по точка осма от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Структури и общинска администрация” относно: трансформиране на 

длъжности в структурата на СУПЗ “Д-р Анастасия Железкова”; 

разкриване на длъжност мл.експерт “публични комуникации” в отдел 

“Канцелария на Кмета”; разкриване допълнително на три щатни бройки 

към отдел “Контрол по бюджетните приходи”. 
 

Докл.: Кр. МАРИНОВ – Председател ВрК “СОА” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

818-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна  одобрява трансформирането на длъжности в структурата на 

СУПЗ “Д-р Анастасия Железкова”, както следва: 

  - длъжност Главен специалист “АСО”– в длъжност “Стоматолог”   

- длъжност Главен специалист “Групов отговорник”- в длъжност 

“Възпитател” 

 /за – 27, против – 1, въздържали се - 5/ 

 

819-8. Общински съвет – Варна оттегля от разглеждане проекто-

решение с текст: “На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с 

изпълнение, чл. 20 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет 

Варна дава съгласие за разкриване допълнително на 3 (три) щатни бройки 

“Главен инспектор Контрол по бюджетните приходи” към отдел “Контрол 

по бюджетните приходи”, Дирекция “Финанси и бюджет” към Община 

Варна.”, като приема да се произнесе по същото по време на разглеждане 

на отчета за изпълнение на приходите. 



 /за – 27, 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 

№ 15 

от заседание проведено на 21.07.2004 г. 

по точка девета от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Образование” относно организацията и провеждането на школи и 

курсове с образователна цел в училищата и детските заведения на 

територията на Община Варна. 

 

Докл.: Д. ДАСКАЛОВ – Председател ПК “Образование” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

820-9. Във връзка с организацията и провеждането на школи и 

курсове с образователна цел в училищата и детските заведения на 

територията на Община Варна и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗНП, чл. 8, ал. 1 и чл. 12, ал. 4 от ЗОС и 

НРПУРОИ, Общински съвет – Варна решава: 

1. Предоставя правото на директорите на училища и детски 

заведения на територията на Община Варна да вземат решения и да 

отдават под наем почасово помещения и спортни плрощадки в 

предоставените им сгради публична общинска собственост за 

образователни и учебни цели. 

2. Договорите за наем да се сключват от директорите на училищата 

и детските заведения, след проведен конкурс за определяне на фирмите-

изпълнители на съответната дейност с образователна цел, по събрани 

оферти – предложения за наемна цена, като за начална цена се счита 

базисната наемна цена за почасово ползване на помещения и спортни 



площадки, определени от Общински съвет – Варна съгласно “Методика 

за определяне на базисни цени при отдаване под наем на общински 

нежилищни имоти”. 

3. При провеждането на конкурса за отдаване под наем, 

директорите на училища и детски заведения задължително сформират 

комисия, в която се включва юрист от Община Варна. 

4. След провеждането на конкурса и определянето на изпълнителя, 

цялата документация, заедно със сключения договор се изпраща в 

Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт” на Община Варна. 

5. Средствата от наема за училищата с делегиран бюджет остават в 

приходната част на бюджета им, за останалите – в приходната част на 

бюджета на общината. 

6. Помещения от сградния фонд на училищата и детските градини 

могат да се отдават под наем за тригодишен период от време на 

лицензирани фирми за образователни услуги по мотивирано 

предложение на Кмета на Община Варна и след решение на Общинския 

съвет. 

7. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички действия 

по изпълнение на горните решения. 

 

/за – 28, против – 0, 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 

№ 15 

от заседание проведено на 21.07.2004 г. 

по точка десета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Евроинтеграция и международно сътрудничество” относно: 

разработените и реализирани проекти по различни европейски програми и 

усвоените средства по тях; разработване на идеен проект за създаване и 

функциониране на Общински информационен център по евроинтеграция; 

разработване на Програма във връзка с изпълнението на Националната 

рамка на европейските интеграционни процеси на Република България и 

произтичащата от нея Оперативна програма за периода юли 2004 – юли 

2005 г. 

Докл.: П. АНЧЕВ – член на ПК “Евроинтеграция и 

международно сътрудничество” 

 

Общ брой присъстващи общински съвентници – 34 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

821-10. Във връзка с развитието на евроинтеграционните процеси 

и произтичащите от това действия и задължения на общините за 

изпълняване критериите за присъединяване на България към 

Европейския съюз и на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна в 

срок до 01 септември 2004 г. да представи информация за разработените 

и реализирани проекти по различни европейски програми и усвоените 

средства по тях. Докладът да съдържа данни за броя на служителите, 

които работят в това направление и квалификацията, която притежават, 

както и за проектите, които са в процес на разработка. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 

 



822-10. на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна в срок до 01 

септември 2004 г. да разработи и представи идеен проект за създаване и 

функциониране на Общински информационен център по 

евроинтеграция. Документът да съдържа и предложение за структурата и 

местонахождението на центъра. 

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

 

 

823-10. на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна в срок до 30 

септември 2004 г. да разработи Програма във връзка с изпълнението на 

Националната рамка за европейските интеграционни процеси на 

Република България и произтичащата от нея Оперативна програма за 

периода м. юли 2004 – м. юли 2005 г. 

/за – 32, 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 

№ 15 

от заседание проведено на 21.07.2004 г. 

по точка единадесета от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на проекти за решения от ПК “Култура, 

вероизповедания, медии” относно: поставяне на скулптура на полския 

крал Владислав Варненчик в района на Парк-музея на бройната дружба; 

изискване от общинската администрация за представяне на отчет за 

извършени разходи по честванията на официалните и професионални 

празници за периода от 01.01. до 31.05.04 г. 

 

Докл.: П. АНЧЕВ – Председател ПК “Култура, вероизповедания, 

медии” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 31 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш ЕН И Я : 

 

824-11. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет – 

Варна приема с благодарност идеята на Република Полша да предостави 

на варненци паметна скулптура на полския крал Владислав Варненчик в 

чест на 560-годишнината от Паметната битка на народите край Варна и 

неговата гибел за свободата на българския народ. 

Скулптурата ще бъде поставена в района на Парк-музея на бойната 

дружба “Владислав Варненчик”. 

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

 

 

825-11. На основание чл. 44, ал. 1, т. 5 и т. 7 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна, в срок до 30.08.04 г. да 

внесе в Общинския съвет отчет за извършените разходи по честванията на 



официалните и професионалните празници, както и празниците на 

етническите общности, организирани от Община Варна за периода от 01 

януари до 31 май т.г. 

Отчетът следва да съдържа какви суми са плащани за всяко отделно 

честване, в това число: хонорар за сценарий, за водещите, за 

изпълнителите и други участници, както и стойността на озвучаването. 

Лицата, получили хонорарите, да бъдат поименно посочени. 

/за – 26, против – 1, 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 

№ 15 

от заседание проведено на 21.07.2004 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение относно 

полагаем платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет – 

Варна. 

Докл.: Кр. СИМОВ – Председател Общински съвет 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

826-12. На основание чл. 155 и чл. 156, т. 2 от “Кодекс на труда”; 

чл. 31, ал. 1 от “Наредба за работно време, почивки и отпуски”; чл. 26 от 

ЗМСМА; чл. 9 от “Правилник за организацията и дейността на Общинския 

съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация” и решение на ОбС № 2164-2(45)/29.09.1999 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие Председателят на Общинския съвет да ползва 

полагаем платен годишен отпуск, както следва: 

- за 2002 г. в размер на 15 работни дни; 

- за 2003 г. в размер на 10 работни дни. 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

          В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ          ____________ /Кр. СИМОВ/ 

 

 

 

 


