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по точка първа от дневния ред 
 
 ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
 

Неделчо МИХАЙЛОВ  
Уважаеми г-н Кмете, пред мен има едно писмо, което е изпратено при 

Вас,  но за съжаление не е получило отговор. Ако сте го получили, добре. 
Пред мен има едно писмо изпратено от жители на кв. ”Изгрев”, местността 
“Кокарджа” и “Кимер дере”. Писмото доста отдавна е при Вас, и каква е 
причината поради която няма отговор и аз не знам. А и не съм длъжен да 
знам. Въпроса е тези хора, които са в момента и в залата да получат отговор 
на своите желания и най-вече нужди. Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н 
Председател, инициативният комитет на кв. “Изгрев”, местностите  
“Кокарджа” и “Кимер дере”, район “Приморски” се обърна към Вас в 
горепосочените институции  с молба от 01.09.2004 год. Определеният от 
Закона едномесечен срок изтече, но писмен отговор до този момент ние 
нямаме. Това ни принуждава да се обърнем за втори път към Вас, с молба за 
активно участие и съдействие. Като допълнително поставим, аргументи 
касаещи живеещите в горепосочения район. Есенно-зимния сезон 
наближава. В района живеят много ученици и деца от предучилищна 
възраст, които ежедневно минават по този път ежедневно поне по два пъти. 
Бърза помощ и такситата отказват да правят всякакви услуги, поради трудно 
проходимия път, доразбит от природните бедствия от последните месеци. В 
района живеят и много възрастни хора, въпросният път не се нуждае от 
отчуждаване. От Военна болница до “Кемер дере” и “Голяма Кокарджа” на 
обща дължина на не повече от 1,5 километра. Ето защо настоятелно молим, 
за съдействието на Общината, за изграждането на поносимо, подчертавам, 
това е мое  подчертаване, поносимо ползващ път по съществуващото трасе. 
Всички ние живеещите във въпросната градска зона, сме редовни 
данъкоплатци. Плащаме данъци, такси смет. Услугите, които е необходимо 
Общината да направи, като поддръжка на път, улично осветление, събиране 
на смет, до сега не са реализирани. Необходимо е Вашата спешна намеса, 



тъй като живущите са готови на протестни действия, като гражданско 
неподчинение, окупиране на околовръстния път и всички познати форми на 
протест. Ние все още вярваме в вашата спешна намеса, която да удовлетвори 
нашият болезнен въпрос. Това е питане към Вас, което дойде на моя приемен 
ден. Моля да отговорите, за да за знаят хората, какво да очакват от Вас. 
Благодаря Ви. 

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

дами и господа. Имам две питания, едното ще бъда абсолютно кратък. То 
касае абсолютно г-н Кмета. При мен идваха група граждани, които членуват 
в организация за защита на животните. Те бяха разтревожени от този факт, 
че в местната преса се получи една информация, че ще предстои ефтаназия 
на бездомните кучета. Аз от своя страна си позволих, познавайки това, че 
господин Кмета обича животните, да кажа че това според мен е невъзможно 
да стане. Ако съм превишил правата, си се  извинявам пред г-н Кмета. Но 
мисля, че трябва да има една ясна позиция, точно на Кмета по отношение 
точно на този проблем, който е наболял. Съгласен съм, че и всички ние сме 
съгласни, че животните ние трябва да се погрижим за тях, така че да не 
създават главоболия на децата и хората, които се разхождат из парковете и 
градините. Но не бива да бъдат избивани, по никакъв начин. Това не е пътят 
към Европа. Благодаря по първа точка. 

Втора точка: Много се радвам, че тука е г-н Кмета и г-н Председателя 
на ОбС, защото моя въпрос мисля, че касае и двамата. Аз не зная, или по 
точно зная защо. Но искам да попитам: Защо ние обикновените Общински 
съветници, в това число се броя и аз, а не от някои богопомазани никога не 
знаем, кога и с кого има среща ? Преди малко г-н Красен Железов, каза че 
били уведомени всички, че има среща по програмата на САПАРД. Аз 
например не съм уведомен. Това не значи, че трябва Общинските съветници 
да ходят и да търсят, готови разлепени обяви някъде. Това го няма никъде в 
правилника. Това е първото. Второто  нещо ето  вчера има среща със един 
заместник-министър, например мен това лично ме касае. Мен ми направи 
така силно впечатление, така следното нещо. Има среща за концесиите и 
така, които е наболял проблем за Варна. И един заместник-министър идва, 
говори, проверил съм макар, че нито един общински съветник не е задал 
много важни въпроси в това отношение. Аз смятам, че например, това не е 
абсолютно правилно, концесиите да бъдат свързани с минималната работна 
заплата инфлация и т.н. Това мога да Ви го кажа, като човек изпитал го на 
свой гръб. Една концесия е например, съвсем условни цифри казвам, 20 000 
лв., на следващата година е 23 000 лв., на следващата 26 000 лв. Питам, 



колко ще е след 10 години, когато евентуално ще сме в Евросъюза ? Тогава 
ще е във евро. И колко пъти ще скача?  Второ: Ето аз, например от незнание 
онзи ден, в комисия по “Собственост и стопанство”, в която аз не членувам, 
но бях като гост и във собственият си вестник, както и в някои  други медии, 
изказах едно запитване: Защо фирма “ТИМ” не строи “Алея първа” ? Оказа 
се, че “Алея първа не може да се строи, не по вина на фирма “ТИМ”, тука им 
се извинявам официално. А по вина на Правителството, по вина на 
Министерския съвет и по вина именно на това Министерство, където вчера 
заместник-министъра беше тук. Защото по закон, не може да бъде 
застроявана площ повече от 2 % от концесионерната територия. Е и какво 
значи ? Значи, че варненци, които очакват от тази концепция за развитието 
на крайбрежието на Варна, да се разкрият десетина хиляди нови работни 
места.  Очакват да се разкрие един качествен туризъм. Няма да го получат 
защото никой въобще не се интересува от това. Мен ми преви впечатление, 
че и по комисии става следното нещо: Ами вижте и днес, аз се обръщам 
малко нападателно но това е така. Знам, че съм примерно аз неудобен. 
Защото, ако бях поканен, на която и да е комисия, винаги задавам въпрос. 
Само, че аз няма да променя своето амплоа, ще се бъда винаги същия. Така, 
че въпросът е: Има ли смисъл въобще да оповестявате какво ще има, след 
като се канят едни и същи, удобни на всичките общински съветници. Които 
знаем, кои са. Аз, нямам нищо против участието на много качествени 
експерти и специалисти в тези комисии, в тези срещи. Но нека и ние пак 
повтарям обикновените общински съветници, да имаме възможност, да 
присъстваме, да зададем въпросите си. Защото тези хора, които са гласували 
за Вас, някои от тях, от варненци имам предвид, не от същия електорат 
разбира се, са гласували и за нас. От нас казвам,  не само себе си но имам 
предвид и друга малки партии, които тука имат свои представители. Ето 
например, мен ми направи много силно впечатление, една комисия, която 
беше създадена от общински съветници в, която беше създадена от много 
широк кръг и беше председателствана от нека изкажа възхищения от този 
председател, г-н Пламен Градинаров, който взе една абсолютно достойна 
гражданска позиция. И това беше, комисията по пазари. Какво става там? 
Нищо. Цялата комисия единодушно казахме, че трябва да бъдат сменени 
всичките контрольори, защото най-малкото не си вършат работата. Да не 
говорим, че трябва да се вършат и други мероприятия,  по отношение на тях, 
които не са от наша компетентност. Същото си стои. Ето по “Архитектура и 
благоустройство”, Веселин Данов става и пита онзи ден: Защо, в комисията 
по Архитектура, се строи в “Морската градина ? Ами, строи се защото, без 
да обвинявам г-н Кмета пряко, защото съм убеден, че той няма пряко 
касателство. Неговата вина е съвсем косвена. Това е, че точно чиновници от 



Община Варна, подписват разрешителните за строеж в “Морската градина”, 
затова искаме тази комисия. И тогава ми беше казано, че още преди няколко 
месеца, може би съм пропуснал този факт, има такова предложение. И че от 
Община Варна, от администрацията трябва да дойдат и наистина трябва да 
дойдат от “Архитектура”. Просто исках, да кажа следното нещо: Някои хора, 
ако си мислят, че ще я караме и занапред така, че някои хора ще бъдем 
изолирани, а други ще решавате всичко, ще им кажа следното нещо: Има 
една приказка, “един мъж със съпругата си в навечерието на брачната нощ 
си говорели, и съпругата му казала, че не обича и няма да готви. Той и 
отговорил, така или иначе ще готвиш, ами поне го обикни”. Благодаря ви. 

 
Георги ТАШКОВ 
Не мога да приема изцяло становището на г-н Данов, защото 

информацията, която е получил посредством други лица, които са 
присъствали е непълна. Г-н Данов, някои от общинските съветници, които 
присъстваха на тази среща, вземаха отношение и аз съм един от тях. Зададох 
един въпрос, и развих до някъде темата, на която заместник-министъра не 
можа да ми отговори. Следва ли при обсъждането на Проекто-закона за 
Черноморското крайбрежие, мисля, че трябва да ме слушате г-н Данов. 
Следва ли, териториите на населените места, които граничат с морето да 
бъдат изключвани от територията, която по действащите застроителни 
граници на населеното място включва и брега? И да бъдат непременно, 
изключително държавна собственост? Не ми се отговори. Защо може да си 
вадите заключение. Защото приходите от приходите от концесиите в 
момента отиват централизирано в София. Така, че аз ставам и репликирам по 
повод, това че нито един от съветниците не е взел отношение. 
Информацията Ви не е пълна.  

 
Апостол ДИМИТРОВ 
Обикновено в тези комисии, се канят председатели, които имат пряко 

отношение към проблема. 
 
Красен ЖЕЛЕЗОВ 
Г-н Кмете, на предходното заседание зададох въпроси, на които 

получих за настоящата сесия, както е по правилник отговори. Но аз 
заявявам, че не съм доволен от отговорите на зададените въпроси. В отговор 
на всички тези въпроси, получих информация, относно отговорностите по 
целесъобразността, но не и по самата незаконно съобразност. Съгласно 
Закона за НПК от прилагането на СФУК. Видно от отговора, въведената 
система г-н Кмете, организацията по събиране на бюджетните приходи е 



отлична  и няма повече, какво да се желае. Но, не упоменаването на 
длъжностните лица, които отговорят за законосъобразността на разходите, 
довеждат до извода, че или няма конкретизация, или умишлено не ни се 
предоставя пълна и точна информация за документация касаещо  действието  
на системите. В тази връзка задавам, конкретизиращи, уточняващи въпроси, 
като се надявам следващият, път отговорът и настоявам, ако е възможно да 
бъде съпроводен със всички административни актове издадени от Вас в тази 
връзка. Заповеди и препоръки, както и препоръката на проверяващите 
органи, касаещи работата на администрацията. Или на първо место: 
Съгласно чл.32, от Закона за общинските бюджети, упражнява ли се и от 
кого финансов контрол? На второ место: Кой взима окончателно решение 
дали договорените и платени разходи са законосъобразни и ефективни ? На 
следващо место: Кои са административните документи, с които са 
определени служителите носещи отговорност по изразходването на всеки 
общински лев и системите за финансово управление и контрол ? На 
следващо место: Какви са констатациите и препоръките на проверяващите 
органи извършили финансови проверки през настоящата година, но  касаещи 
предходен период ? Какви са препоръките  на последно место на “Сметната 
палата” и АДХК, че няма нито една приватизационна сделка и ако има 
такива препоръки, защо не са изпълнени навреме ? Благодаря, г-н Кмете, 
надявам се на следващата сесия за отговорите на моите въпроси. 

 
Снежана ДОНЕВА 
Колеги, искам да внеса декларация във връзка със зверски нанесения 

побой над кмета на Аврен г-н Красимир Тодоров. 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 45 
 

Общински съвет – Варна прие следното 
Р Е Ш Е Н И Е : 

 
1081-1. Общински съвет – Варна приема Декларация, внесена от 

група “НДСВ – Граждани за Варна”,  
/за – 45, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
както следва: 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
Уважаеми колеги, с настоящата Декларация изразяваме нашето 

възмущение и категорично осъждаме грубото посегателство над личността 



на нашия колега избран от НДСВ за кмет на Аврен г-н Красимир Тодоров, 
който е бил зверски пребит тази сутрин пред дома си и е получил фрактура 
на черепа. В момента е на операция в Неврохирургия. 

Настояваме категорично компетентните държавни органи да 
предприемат необходимите следствено-издирвателни действия по 
разкриването и предаването на съдебните власти виновните за 
посегателството над личността и държавната институция, която кметът 
Тодоров представлява. 

/за – 45, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
Славчо СЛАВОВ 
Аз ще бъда кратък. Благодаря на общинския съветник Неделчо 

Михайлов, който започна по този проблем, който аз исках да поставя. Става 
въпрос, по няколко причини не знам защо, отправени са молбите към г-н 
Кмета, към Председателя на ОбС и към Председателя на комисията по 
“Архитектура”. Този проблем във връзка с живущите в кв.”Изгрев” в 
местността “Кемер дере” и “Кокарджа”, където живеят над 3 000 жители. 
Линейки в момента по този път не могат да се придвижат, пътя се знае къде 
е ? Точна зад “Военна болница”, този инициативен комитет на два пъти идва 
в мое приемно време. На два пъти обсъждахме, най-подробно въпроса ходи 
ли сме на място. Аз лично съм ходил, мястото наистина захранва този път 
много артерии в тази част и много от хората, които се нуждаят от бърза 
помощ и от някои други таксиметрови услуги, просто не може да се мине по 
този път. Имам две предложения: Едното, ако не може евентуално да се 
направи нещо до края на годината, поне да се укрепи частично този път. Тъй 
като този път са го правили на тяхна лична издръжка, тези живущи. Плюс 
това прокарани са ток, вода и мръсен канал. Мисля, че Община Варна и в 
лицето на г-н Кмета, може евентуално да се заложи в бъдещия бюджет за 
2005 г., тази артерия да бъде включена. Благодаря Ви. 

 
Янко КОРЕНЧЕВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Йорданов, уважаеми 

колеги, уважаеми граждани. Явно е, че тази процедура, питания и отговори 
към Кмета дава резултати, не само на този подиум на който се намираме. 
Варна е оценено, че заслужава повече, аз благодаря искрено за това, вярвам, 
че това е едно внимание към съветниците и към гостите от Свищов, които 
проведоха този семинар. Когато има желание, им воля нещата могат да се 
решават. Ние очакваме разбира се и следващите промени и те ще станат, аз 
съм убеден в това. По отношение на отговорите, които получих миналата 



сесия, които зададох. От отговор, готови ли сме за зимата, разбирам, че сме 
готови? Безпокои ме защо не се подписват договорите. Тези, които сме 
информирани, а и в залата няма такива хора. Знаем, че и Москва няма сняг, 
но от един месец се провеждат репетиции. Два отговора получих вече, за 
тези съществуващи ромски паралелки в училище “Любен Каравелов”. 
Втория отговор мен ме препраща, като общински съветник в инспектората, и 
аз да се занимавам там с този въпрос. Надявам се, че колегиите от дирекция 
образование, в лицето на г-н Базитов, ще отидат в това училище, ще се 
срещнат с ръководството, с обществеността, и това не бива да се повтаря. 
Имат основания хората да се обърнат към Закона за дискриминацията и 
тогава ще имаме много сериозни проблеми. Не разбираме, нямам в предвид 
г-н Кмета, а хората в дирекцията, хората просто не разбират сериозността на 
въпроса. Аз, ще отида и в инспектората но не е там работата. За жилищата, 
за неравностойно в материално отношение, хора роми и други, иска ми се до 
края на този година, вече да посочим. Кой ще бъде терена ? Кой работи по 
тези международни програми за инвестиции? За да сме доволни всички. 
Последния въпрос, за нашата готовност за такива бедствия, които ни 
сполетяха. Отговаря се, от съответния ресорен ръководител, ние такава 
система няма ме. Въпроса ми беше зададен към г-н Кмета и респективно, 
към съответните ресори, а като разгледаме предложението на г-н Контров, 
вероятно тези хора ще излизат, ресорните ръководители да отговарят. Не 
беше зададен, за да се каже, че ние нямаме такава система. Знаем с каква 
друга система разполагаме. Въпроса е, какво ще направим за да имаме 
такава система, в какви срокове, какви средства и тези средства да се 
осигурят от ОбС и от Община Варна. Благодаря, на г-н Кмета за реакцията и 
на всички мои колеги, за бл.19. Когато има воля, нещата се виждат. Пък и 
зимата малко ни пощади. Благодаря, че Варна напоследък, аз като варненец 
забелязвам, че в Варна има изключително красиви дървета – чинари. 
Изключителна архитектура от 30-те години в централната част, след 
разчистването на тези чудесни площади от бараките. Когато има воля у 
кмета и всички нас, резултатите се постигат. И сега да задам следващите си 
пет въпроса съвсем кратко: Как ще направим заедно с ръководството на 
кметството, така че  “Галатекс” да спре да замърсява, чудесното крайбрежие 
на “Аспарухово” ? Преди две седмици имаше много фрапиращ случай. Няма 
да го разказвам. Как да направим ние знаем. Често и архитекти и строители 
казват, бъдещето на Варна е науката. Какво бъдещи при тия комини и 
замърсяване на плажа? На второ място: Каква ще е съдбата на този чудесен в 
миналото компютърен клуб, в самолета който се помещава? Там има и 
алуминий, има и средства, всичко е без стопанин. За “Детски свят” говоря в 
“Аспарухово”. Аз, също имам своята вина, като кмет от предния мандат, за 



този самолет. Но там има народни пари, които са вкарани и трябва да се 
разпореди. Ще го продаваме ли този самолет? Ще го оборудваме ли? Ще го 
пазим ли? И т.н. На трето място: Кога ще  бъде отворена за движение улица 
“Нишава” в “Аспарухово”? Ние създаваме пряка връзка на центъра с 
кв.”Аспарухово”, с Онко болницата и “Галатекс”. Знам, че има проблеми, 
правови проблеми, при явни нарушения от страна на гражданите. 
Инвестираха се от Община Варна, от данъкоплатците 300 000 лева, до сега. 
Нека към “Коледа” да  зарадваме аспаруховци с отваряне на тази улица. 
Една барака, те самите собственици са започнали да я махат. Съжалявам, че 
навремето с  г-н Павлов не  можахме да свършим работа, около два часа 
закъсняхме. Започнахме от покрива, после дойдоха някакви други 
разпореждания и бараката си остана. От боклуци не може да се мине в 
ромската махала, а зараждащото се ново гето над този клуб, който е в 
отчаяно състояние също. Много скоро Варна, ще стане център на несериозно 
отношение към въпросите на ромите.  Там се предлага да се настани първото 
ромско читалище в Варна, са създали такова читалище “Явин”. На пето 
място: На улица “Хъшове” № 2, това е в “Максуда”, беше създаден чудесен 
център, аз лично приветствах и тогава и сега работата на този център. Нека 
всеки един от Вас да отиде и да видите, как младите хора, самите роми как 
работят сред своите съграждани в “Максуда” и останалите райони. Но те се 
безпокоят, че след свършването на всяка програма, ще трябва да 
освобождават стаите. Затова предлагам следното: Нека да се помисли при 
определени условия, да се предостави тази собственост на центъра за 
“Стратегически проблеми за малцинствата”, на Гражданското движение за 
граждански и човешки права “Егида”, на Института за медиация и Евро-
интеграция, които работят там. Благодаря за вниманието. 

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми дами и господа общински съветници, г-н Кмете, г-н 

Председател. Моя въпрос е, продължения от предишния въпрос на който 
получих отговор. Отговора във фактическата част, която обяснява 
процедурите, за премахването на временните обекти, особено тия които 
грозят и пречат на добрия облик на град Варна, ме удовлетворява. В него 
липсва само една част, в която да покаже, по точно, оказа се че няма. Няма 
план или обект, по който определени проекти, които се премахват, които са 
много скъпи, хората са теглили кредити, ипотекирали са ги, да бъдат 
преместени на места, където не могат да пречат. Аз, съм много доволен, 
минах покрай църквата, по централните улици, има неща които определено 
са добри, в тая връзка с махането на обектите. В случая ставаше въпрос и за 
още нещо, на което също не получих отговор. Значи, не може да 



предписваме премахването на обект. Примерно г-жа Наталия Лефтерова, на 
10 метра от нейният обект да слагаме друг, чисто нов обект. Няма логика, на 
“Червения площад”. Знам за отстоянията, подробно ги разгледах, имам и 
предложение. Значи тези неща ще ги внеса в комисията, но в тази връзка 
искам да си задам и новия си въпрос. Премахването на временните 
търговски обекти, безспорно е приоритет в дейността на Общинските съвети 
и дейността на Общинската администрация.  Ние изразяваме своята за 
състоянието на тези обекти по протежението на булевард “Княз Борис”. В 
тази връзка задавам въпрос към г-н Кмета за 54 – те търговски обекта на 
“Княз Борис”, около така нареченото дружество “Търговски дом” по 
известно на Варненци, като дупката. Дупката, като същността на 
изграждането на града. Тези 54 търговски обекта са първо неугледни. Второ: 
изключително много стесняват известен отрязък от пътя на “Княз Борис”. 
Трето: спират погледа към самите археологически разкопки, които бяха 
запазени, една част са върху подлеза на ул. “Шипка”. В тясната част има 
голяма концентрация на престъпления по време на лятото. Най-
същественото обаче г-н Кмете, е че с помощта на г-н Ташков разбрах, че 
търговските обекти, които образно казано, хранят “Търговски дом” е според 
мен една от причините да имаме ниска ефективност в управлението. Защото 
се получава конфликт между Кмета и “Търговски дом” са на територията на 
Община Варна. И аз съжалявам, че до този момент средствата, които са 
влизали от приходи по наеми на тези търговски обекти, са отивали в 
търговско дружество “Търговски дом”, което по себе си също представлява 
нарушение. Това е все едно да внасяме вноска, в което и да е търговско 
дружество в което имаме участие. Съжалявам, миналия път, взехме едно 
решение, което беше по финанси, което беше свързано, че и се карахме, 
което беше свързано с едно предписание, да повишим цените и днеска ще го 
взимаме. Да повишим цените на жилищата, на финансовите органи. Аз 
смятам, че не трябва да чакаме, да има финансово предписание по този 
въпрос, надявам се, че следващия път ще внесем предложението в 
комисията. Много моля, г-н Кмете да пришпорите администрацията, за да 
можем първо да усвояваме тия приходи и второ да видим плана на тия 
обекти които ще бъдат премахнати. Благодаря. 

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Г-н Кмете, уважаеми съграждани, представители на медиите, колеги. 

Получих писмен отговор от г-н Кмета на зададен от мен на предната сесия 
въпрос, във връзка с не изпълнение на решение на Общински съвет и 
подписване договори за управление на спечелилите конкурси управители в 
дружествата с общинско участие. Тъй като, казуса е юридически помолих за 



официално становище, юриста-експерт на Общината Живко Калев, да вземе 
отношение. Виждам, че графика на сесията е много натоварен, затова няма 
да чета дословно до край становището на юриста. Ще зачета неговото 
крайно мнение. Той по хронологически ред ми излага процедурата по 
провеждане на конкурса за възлагане на управление и лечебните завадения. 
Обжалването на решенията във връзка с проведения конкурс на ниво 
Общински съвет, Областен управител, Варненския окръжен съд, ВАС и 
заключение. Във връзка, с гореизложената фактическа обстановка моето 
становище е че: Няма законови пречки да бъдат сключени договори, за 
възлагане на управлението, на едноличните търговски дружества с общинско 
имущество. С предмет на дейности болнична и доболнична помощ, тъй като 
пи взимане на решения за обявяване на конкурса за управители на същите 
ОбС – Варна, на основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА е действал, като орган 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в лечебното 
заведение. Решението е взето, с необходимия кворум и при спазване 
изискванията на процесуалните и материално правните разпоредби. 
Общинския съвет е единствения компетентен орган, да взема решения за 
провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебните заведения, 
за доболнична помощ и за диагностично-консултативните центрове. Тази 
негова компетентност произтича от факта, че той е органа упражняващ 
правата на едноличния собственик на капитала, в лечебните завадения и 
регламентирано в разпоредбите на чл.63, ал.3 от Закона за лечебните 
завадения. Чл.3, ал.1 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане управлението на  лечебните заведения по Закона за 
лечебните заведения, чл.4, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване правата 
на собственост, върху частта на Община Варна от капитала на търговското 
дружество. В своя отговор Кмета се позовава, на чл.37, ал.3, от Закона за 
административното производство. Като основание за своето бездействие и 
неизпълнение на решение № 840 от 10.09.2004 г. на принципал на 
търговските дружества Общински съвет. ОбС има компетентност, като 
собственик на капитала на търговските дружество и актовете, които се 
издават с решение на ОбС, са гражданско-правни, а не административно-
правни. С оглед на това чл.37, ал.3 от ЗАП, не намира приложение. В случая 
са приложими процесуалните правила на ГПК, освен това, тук са приложими 
правилата и на Търговския закон. Лечебните завадения са търговски 
дружества, касаещи изключително законосъобразността на взетото решение 
за провеждане на конкурс за възлагане управление на лечебните завадения. 
Константната практика на ВАС е изцяло идентична с изложените дотук 
мотиви, в този смисъл определения. Следват три определения на ВАС, всеки 
който се интересува от казуса може да се запознае в стаята на експерта – 



юрист. Като заключение на моето изказване, добавям още един щрих, че 
договорите на сега действащите управители са изтекли. Тъй като също 
съгласно чл.2 от договора за възлагането на управлението на ЕООД, с 
общинско имущество са валидни до провеждането на нов конкурс. Такъв 
макар и оспорван е проведен, лечебните заведения се представляват от хора, 
все още вписани в търговския регистър, но с изтекъл срок на действие на 
договора за управление. Това противоречие създава съмнение, относно 
законосъобразността за взиманите решения, от действащите управители, 
както относно тяхното заплащане. Игнорирам, морално-етичния аспект за 
хората, които със всякакви средства се опитват да забавят изпълнението на 
решението на ОбС, на всички нива. На хора, които са изгубили конкурси и 
са доказали с управлението си, че не могат до управляват общинските 
дружества, говори за чисто юридическия казус. С оглед на гореизложеното 
предлагам, да се прекрати това беззаконие в лечебните заведения, да се 
изпълни волята на ОбС, да се гарантира законност и легитимни управители 
на лечебните завадения. Тоест да се поеме отговорност от г-н Кмета, по 
управлението на търговските дружества, като подпишете договори на 
спечелилите конкурса. Ако все пак Ви притеснява факта, че предстои 
разглеждане на подадените жалби пред Вас, позволявам си да ви посъветвам, 
как да постъпите. Т.е. донякъде е решение на проблема юридическия. 
Назначете спечелилите конкурса управители със срок до произнасяне на 
ВАС. Ако ВАС с определение се произнесе, че жалбите са неоснователни, 
остава в сила определението на ВАС, ще продължите подписаните вече 
договори със спечелилите за срок от 3 години, както е и по договор. Ако 
ВАС,  върне на вас жалбите и същите след време се произнесе, че са 
неоснователни, то Вие ще подпишете договор за управление до 
провеждането на нов конкурс, какъвто ОбС навярно ще проведе. Благодаря 
за вниманието. 

 
Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна  
Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, “Изгрев”, 

така имам чувството, че и хора от квартала присъстват в залата. 
Констатацията е безспорна, длъжници сме на хората живущи в този район. 
Разпоредено е елемент от всяка оперативка в понеделник, които провеждаме 
е доклад от арх. Жечев, относно всички онези проекти, които трябва да 
бъдат реализирани на територията на този район и са свързани точно с 
проблемите, които  Вие повдигнахте. Не оспорвам нито един от аспектите, 
които бяха повдигнати, чрез въпросите на общинските съветници. Допълвам, 
че това е предмет на вниманието на администрацията и в основната си част 
реализацията на тези проекти, които ние ще изготвим. Както каза общинския 



съветник, ще залегне като предложение за бюджета през 2005 година. Това 
не означава,  че не трябва да предприемем мерки, както беше предложено, 
частично в рамките на малкото време, което остава до края на тази година, 
да се подобри проходимостта на този път. Но основните действия ще бъдат 
извършени, чрез залагане на средства в бюджета за следващата година. И 
най-вече, след изработването на общ регулационен план, който да даде 
основата на всички останали мероприятия, които трябва да доведат до 
облагородяване на района. Този подход, тези проекти, тази програма не 
касаят само район “Изгрев”, но те са с предмет между блоковите 
пространства и за други райони на нашия град. Тяхната реализация ще 
разсрочим в годините, следващите 3 години, вие ще получавате информация. 
Най-вече предложение за включването им в бюджета за съответната година. 
Г-н Стаматов, на среща с живущите в кв.”Изгрев”, докладва, че има искане 
за поставяна на светофарна уредба. Вчера бяха направени първите 
замервания, днес тези замервания ще продължат изследвания на место, за да 
се прецени дали трафика налага точно светофарна уредба или е възможно да 
бъдат взети други мерки. Но с  тази цел, обезопасяване на хората. Нямаме 
спор по въпроса. 

Г-н Данов, животни, ефтаназия категорично. Първо една информация 
имам извършена проверка в приемника, и ще взема много бързи мерки за 
отстраняване на констатираните нарушения. Ще вземе мерки и тези 
нарушения няма да бъдат допускани. Волята ми е твърда, и ако е 
необходимо ще бъде свързано и с персонални промени, категорично. Второ: 
Няма промяна в позицията, която независимо в конюнктурните условия, 
независимо от времето в която е била изразявана, не търпи промяна. А, тя се 
изразява в това, че изцяло съблюдавам, държа да бъде съблюдавана, 
позицията на световната здравна организация в тази насока, в която не се 
съмнявайте, отчита интереса както на хората, деца, така и на животните. 
Може би звучи парадоксално, но тенденцията на посоката,  в която ние се 
движим обхваща и това. Отношението към  животните е пробен камък, 
който се следи от всякъде. Нека обаче не звучи така, че изискванията на 
европейския съвет са водещи. В никакъв случай. За мен припокриването на 
една такава позиция с тези изисквания, е все пак ориентир в каква посока се 
движим. Мога да ви предоставя този документ, в който са посочени няколко 
точки за хуманното отношение към тези животни. Като ефтаназията е крайна 
мярка, когато самото животно представлява опасност за околните, 
приносител на зарази и т.н. Но основата на тази политика е отнемане на 
размножителната способност, връщане на животното от там от където е 
взето, защото и при тях, както и в природата празно пространство не се 
търпи. Изнасянето на животните от един определен район, веднага води до, 



защото сами по себе си бранят този район до запълването им с други. 
Единствено този е начина за хуманно отношение. Ограничаване 
размножителната способност на животните. Но тук именно са констатирани 
тези нарушения, и аз моя е ангажимента, моя е грижата за да премахна тези 
нарушения. За да мога постъпателно във времето нашето политика да дава 
резултати за решаването на този проблем. Не крием, че имаме такъв 
проблем. Предстоящите събития през юни-юли 2005 год. ще ни дават  
възможност много пъти да се връщаме на тази тема, така че надявам се все 
по тези поводи да съм в състояние да ви информирам за мерките, които съм 
взел в тази посока. И никак не съм съгласен, че г-н Данов, не излиза 
информация за тези срещи се канят определени хора. Всички тези срещи се 
обявяват за медиите и за всички варненци в началото на седмицата. Вие сте 
изключително информиран човек г-н Данов, учудвам се, че такава 
информация не е стигнала до Вас. Но маже би е въпрос на по прецизна 
работа с вашите източници на информация, в рамките на приятелската  шега 
го казвам това. Всеки случай за срещата САПАРД, няколко седмици стояха 
поканите на масите на Общинския съвет и в залата на общинския съветник. 
Това не  е разлепено на обява по града за да тръгнете да я търсите. Тази 
покана е ориентирана към общинските съветници. Вчера с тази цел се 
проведе опит за такава среща тук и понеже отново нямаше достатъчно 
общински съветници, заедно с присъствалите на тази среща решихме: 
Запознаването на общинския съвет, на обществеността, на търговците да 
стане  на сесия. Вие му търсите формулата, как да влезе в дневния ред, е 
хубаво схоластичен е в случая опита да се търси пробив и не спазване на 
правилника, след като този е начина. Няма време също така да се бавят 
нещата, ще стане ясно, ще взема отношение защо трябва да се бърза. Този е 
начина, днес пред всички вас, присъствието на хората, нека да използваме, 
че те са във Варна. Да бъдат запознати всички с аспектите на този проект, 
който по моето лично убеждение – навременен, полезен, необходим за 
нашия град. За срещата със заместник-министъра г-н Ташков, се опита да 
каже, че всички тези въпроси, които бихте вие задали. Вчера те  бяха 
зададени и намериха или не намериха отговор. Но моето убеждение е, че 
тези които не намериха отговор или търсения отговор, причините се дължат 
на съществуващото законодателство, заобикалянето, на което не е възможно 
няма да изпадам в подробности. Всеки случай, убеден съм, че ако вие лично 
присъствахте, тези въпроси щяха да бъдат зададени с още по-голяма 
дълбочина и с присъщата ви острота, признавам срещата загуби от вашето 
отсъствие, но това не се дължи на липса на покана. Или опит да се 
елиминира вашето участие.  В никакъв случай, всички тези срещи са 
отворени, винаги се стремя по всякакъв начин да популяризирам тези срещи, 



не само провеждането, не само присъствието на хората и специалисти да 
осигуря, но и да информирам Варненци на станалите дебати на тези срещи. 
Искрено ще се радвам, ако тази информация стига своевременно до вас. 
Отправям тази покана, на вашето присъствие, на срещи от подобен тип, но 
разбира се и от всякакъв друг тип, каквито темите на нашия град бъдат 
наложени. 

Обектите, г-н Станев - г-н Аврам Тодоров днеска ме подсети за един 
обект, за който се изнесе информация, че за пореден път кмета излъга и 
махайки един обект, сложи друг. Не е варно. Никога няма да допусна, 
слагането на обект, на място от което съм взел обект. Категорично. Направих 
проверка, че правейки проверката в понеделник, вече обекта беше 
премахнат. Не може да бъде допускано, подкрепям тази позиция, ч там 
където се махат обекти, това се прави с оглед на ред съображения, с които 
ние сме на ясно и сега нямам намерение да ги изброявам. И да не се допуска, 
безпринципно поставяне на друг от същата категория обект на същото 
място. Ще проверя за “Червения площад”, за какво става дума. Нямам 
представа, но ако е така? То противоречи на принципа на политиката, на 
духа и на спазването на тази политика. “Търговски дом” – дайте де внесем 
едно предложение, и аз ще го внеса на драго сърце. Та този кордон обекти е 
жив срам, реално, честно погледнато в очите, това е и пречката да се реши 
по един положителен начин. Съгласен съм, намират се безспорно на 
общинска територия. Готов съм, да отчета всички ваши предложения, но 
най-вече ме радва духа, начина на мислене, посоката в която трябва да 
търсим решението и то е: Да изготвим едно предложение, да видим къде 
отиват тези средства, защо не постъпват в общинския бюджет? И каква да 
бъде най-вече участта на тези обекти? Махайки тези обекти, да сме на ясно, 
че има, ще има почва, най-вече добра воля за решаване цялостно, участта на 
придобилата печална слава ценна, златна площ, като “дупката” на града ни. 
Подкрепям и отворен съм за вашите предложения, готов съм да внеса такова 
предложение, на вниманието на общинските съветници.  

На ДКЦ–тата, ще бъда много кратък. Твърде дълго беше 
изложението, което ни беше четено. Всички те аспекти на този въпрос, 
направи възможни да ги обясня на г-н доктора, който няма оплаквания, че 
няма информация за срещите, които провеждам и присъства на такива 
срещи. Добре дошъл и на следващи такива срещи, опитах се там да му 
обясня какви са нещата, оригинална конструкция ми даде, в края на 
изложението си, как да постъпя, какъв срок, какъв модалитет. Та ако еди 
какво си, то до тогава, ако ли пък не, още по-нататък. Благодаря за което. 
Няма да се възползвам. Позицията ми остава същата, тя е консултирана и с 
общински съветници, които са задали този въпрос. Съобразено е и с 



правоприлагащите органи, с практиката в тази насока. Няма смисъл да 
подпиша заповед. Няма пречка да подпиша такава заповед, ако не се стигне 
до регистрацията в съда, поради което позицията ми остава непроменена. 
След изчерпване на съдебните възможности, мога да пристъпя към това. Но 
пак казвам, ако преценя, че това  ще бъде в изгода на ДКЦ-то, поради което 
нека да не се счита, за абсолютно задължително да си сложа подписа на 
сляпо, под всяко име. Това го казвам, за да избегна разочарование у вас, 
когато възникнат предпоставките за подписване на подписване на тези 
заповеди, ако не подпиша някоя, конкретно от тях. Не казвам, че е 
задължително, но намеквам, че е възможно. Да продължим с успех, към по 
нататъшния дневен ред. Благодаря. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
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 
№ 19 

от заседание проведено на 10, 15.11.2004 г. 
по точка втора от дневния ред 

 
 ОТНОСНО: Отчет от Кмета на Община Варна за извършеното през 
едногодишния период от мандата относно изпълнението на решенията на 
Общинския съвет от общинската и районните администрация (в изпълнение 
на Решение на ОбС № 936-13(17)/10.09.2004 г.) 

Докл.: К. ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 
 
Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1082-2. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна приема Отчета на Кмета на Община Варна /вх. № ОС-4-
9302(92)/03.11.2004 г./ относно изпълнение на решенията на Общинския 
съвет от заседания, проведени от началото на мандата – м. октомври 2003 
до м. септември 2004 г.  
 
 /за – 21, против - 1, въздържали се – 13/ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
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 
№ 19 

от заседание проведено на 10, 15.11.2004 г. 
по точка трета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на оспорвания от Кмета на Община Варна: 
- изх. № ПНО-4-9303(72)/25.10.2004 г. относно оспорване на решение на 

Общинския съвет № 940-2(18)/13.10.2004 г.; 
- изх. № ОС-4-9302(179)/25.10.2004 г. относно оспорване на решения на 

Общинския съвет №№ 1014-3-1, 1014-3-2, 1014-3-3, 1014-3-4(18)/13.10.2004 г. 
Докл.: Сн. ДОНЕВА – член на ПК “Финанси и бюджет” 

Пл. НАЧКОВ – Председател ПК “Собственост    и 
стопанство” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 40 
 
Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1083-3. На основание чл. 45, ал. 2, изр. 3 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна потвърждава свое решение № 1014-3-1(18)/13.10.2004 г. 

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

1084-3. На основание чл. 45, ал. 2, изр. 3 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна потвърждава свое решение № 1014-3-2(18)/13.10.2004 г. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
1085-3. На основание чл. 45, ал. 2, изр. 3 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна потвърждава свое решение № 1014-3-3(18)/13.10.2004 г. 



/за – 39, против – 0, въздържали се – 1/ 
1086-3. На основание чл. 45, ал. 2, изр. 3 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна потвърждава свое решение № 1014-3-4(18)/13.10.2004 г. 
/за – 39, против – 0, въздържали се – 1/ 

 
 
 1087-3. Общински съвет – Варна променя сроковете визирани в 
решения на ОбС №№ 1014-3-3 и 1014-3-4(18)/13.10.2004 г., като определя 
нова дата за изпълнение на двете цитирани решения – в срок до 
24.11.2004 г. 
 /за – 36, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
 
 Кметът на Община Варна г-н Кирил Йорданов оттегли 
Оспорване на решение на Общинския съвет № 940-2(18)/13.10.2004 г. - 
изх. № ПНО-4-9303(72)/25.10.2004 г. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 
 
 



 
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 
№ 19 

от заседание проведено на 10, 15.11.2004 г. 
по точка четвърта 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 – 37 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1088-4. 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-9200/212/23.09.04 г. на Спортен модел клуб “Варна”, Общински 
съвет – Варна  реши: 

- Награждава ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ МИРОВ със сумата 1 
500 лв. (2 х 750 лв.) - две Европейски титли при юноши в класове А1 и В1 – 
скоростни модели; 

-   Награждава  ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ МИРОВ със сумата от 500 
лв.  – сребърен медал на Европейско първенство – в клас В1 – 
корабомоделизъм; 



-     Награждава СТОЙЧО СЛАВОВ ВАСИЛЕВ със сумата от  1 000 
лв. (2 х 500 лв.)  – два бронзови медала на Световно първенство – в класовете 
С1 и С4 - корабомоделизъм; 

- Награждава ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ МИРОВ със сумата от 800 
лв. – личен треньор на Георги Миров и Владимир Миров. 

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

 
1089-4.  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-9200/222/07.10.04 г. на Българската Параолимпийска Асоциация, 
Общински съвет – Варна  реши: 

-    Награждава СТЕЛА  АЛДОМИРОВА ЕНЕВА  със сумата от 1 600 
лв.  (2 х 800 лв.) – два Световни рекорда в дисциплините хвърляне на диск и 
тласкане на гюлле – Параолимпийски игри-Атина; 

- Награждава ГЕОРГИ ИВАНОВ САКЕЛАРОВ със сумата от  1 280 
лв. – личен треньор на Стела Енева. 

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

1090-4. 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-9200/199/07.09.04 г. на ВШК “Георги Даскалов”, Общински съвет 
– Варна реши: 

- Награждава ЦВЕТА  ТОДОРОВА ГАЛУНОВА със сумата от 
950 лв., в т.ч.: – 750 лв. за І-во място на Европейско първенство по ускорен 
шах за деца до 10 години и 200 лв. за ІV-то място на Европейско първенство 
по класически шах за деца до 10 години; 

- Награждава СВЕТЛА НЕДЕВА ЙОРДАНОВА със сумата от  
380 лв.  – личен треньор на Цвета Галунова; 

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



 

1091-4. 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-9200/204/15.09.04 г. на СК “Джет”, Общински съвет – Варна 
награждава с почетен плакет АРМЕН ГЛАУСТА АЛЕКСАНЯН за 
участието му в Балканско първенство по кикс-бокс. 

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

1092-4. 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-9200/234/19.10.04 г. на СК “Ичигеки – карате киокушин кай”, 
Общински съвет – Варна реши: 

- Награждава  ВАЛЕНТИН НЕДЯЛКОВ КРЪСТЕВ със сумата 1000 
лв. – ІІ-ро място на Европейско първенство по Карате Киокушинкай – тежка 
категория - над 90 кг. 

- Награждава ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ КОСТОВ със сумата от 800 лв.  – 
личен треньор на Валентин Кръстев 

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

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 
 



 
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 
№ 19 

от заседание проведено на 10, 15.11.2004 г. 
по точка пета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси 

и бюджет” относно:  
 - актуализация на бюджета на Община Варна за 2004 г.; 
 - отмяна на решения на ОбС № 988-4(19)/05.03.1997 г. и № 1724-7-
1(35)/07.10.1998 г. относно приетите цени за продажба на общински жилища 
и определяне на нови продажни цени на общинските жилища; 

- опрощаване на дължими наеми за общински жилища на нуждаещи се 
граждани. 

 
Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА – Председател 

ПК “Финанси и бюджет” 
 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1093-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от 
ПМС № 30/06.02.2004 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република 
България за 2004 г. и чл. 26, ал. 1 на Национален колективен трудов договор 
в отрасъл “Средно образование” от 01.06.2004 г., Общински съвет – Варна 
определя средства за социално-битово и културно обслужване на персонала 
във функция “Образование” за ІV-тото тримесечие на 2004 г., в размер на 3 
% на база начислените средства за работна заплата. За всички останали 
работещи в бюджетната сфера, Общински съвет – Варна определя средства 
за социално-битово и културно обслужване за месец декември 2004 г. в 
размер на 3 % на база начислените средства за работна заплата през месец 
ноември 2004 г. Средствата да бъдат изплатени за сметка на годишното 
компенсирано преизпълнение на преотстъпените държавни данъци, 



съгласно ал. 4 на § 31 от Преходните и заключителни разпоредби на  Закона 
за Държавния бюджет на Република България за 2004 г. 
 /за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

1094-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна взема решение да се изразходват  от бюджета на Община Варна за 
2004 г. средства в размер на 2 250 лв. за провеждане на предпроектно 
социологическо проучване на тема “Социални  параметри на риска на групи 
в неравностойно социално положение”. Средствата да бъдат изплатени за 
сметка на годишното компенсирано преизпълнение на преотстъпените 
държавни данъци, съгласно ал. 4 на § 31 от Преходните и заключителни 
разпоредби на  Закона за Държавния бюджет на Република България за 
2004 г. 
 /за – 37, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

1095-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна решава да бъде актуализиран бюджета на функция VІІ “Почивно 
дело и култура”, дейност  714 - “Младежки дейности и спорт”, § 43, със 
сумата от 15 000 лв. Средствата да бъдат изплатени за сметка на годишното 
компенсирано преизпълнение на преотстъпените държавни данъци, 
съгласно ал. 4 на § 31 от Преходните и заключителни разпоредби на  Закона 
за Държавния бюджет на Република България за 2004 г. 

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

1096-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 7  от 
ЗМСМА, Глава VІІІ, чл. 77, ал. 4; чл. 78, ал. 1; Глава VІ чл. 95, ал. 1, т. 1 от 
Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, чл. 230, ал. 1, 
2 и ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване, Общински съвет – Варна 
възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия 
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на работниците и 
служителите от бюджетната сфера в Общината в рамките до 10 % от 
минималната работна заплата за страната. Средствата  за встъпителните 
такси в размер на 10.00 лв. за всяко лице за 2004 г. да бъдат изплатени за 
сметка на годишното компенсирано преизпълнение на преотстъпените 
държавни данъци, съгласно ал. 4 на § 31 от Преходните и заключителни 
разпоредби на  Закона за Държавния бюджет на Република България за 
2004 г. 

Конкретният размер на вноските за допълнителното доброволно 
пенсионно осигуряване за всяка година се определя с решение на 



Общински съвет – Варна при приемане на бюджета на Община Варна за 
съответната година, съобразно финансовите възможности. 

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

1097-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА и чл. 47, ал. 1 от 
Наредбата за приемането, изпълнението и отчитането  на общинския 
бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна, Общински съвет – 
Варна актуализира бюджета на Община Варна в приходната и разходната 
част в размер на 83 200 000 лв. по функции и дейности, съгласно 
приложение. 

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

1098-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА и чл. 47, ал. 1 от 
Наредбата за приемането, изпълнението и отчитането  на общинския 
бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна, Общински съвет – 
Варна дава съгласие за прехвърляне средствата в размер на 200 000 лв. 
заложени в приложение № 5 на ЗДБРБ за 2004 г. от “Рехабилитация 
Пречиствателна станция отпадъчни води – Варна” към обект “Канализация 
Виница”. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

1099-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 
изменение на пазарните цени на недвижимите имоти на територията на 
Община Варна, Общински съвет – Варна: 

1. Отменя решения на Общинския съвет № 988-4(19)/05.03.1997 г. и 
№ 1724-7-1(35)/07.10.1998 г. 

2. Определя продажната цена на общински жилища да бъде равна на 
актуалната данъчна оценка на имотите. 

3. Жилищата представляващи блоково строителство, в които са 
настанени като наематели съгласно § 11 от ЗОС лица, осъдени по реда на 
чл. 6 и чл. 7 от ЗВСВОНИ да освободят притежаваните от тях жилища, да 
бъдат продавани по досега действащи цени, по левовата равностойност на $ 
към деня на сделката, по видове строителни системи и зони, определени 
съгласно заповед № 1336/1998 г. на Кмета на Община Варна, в срок до 2 
години от вземане на настоящото решение, както следва: 

 
 
 
 



ЗОНИ  Видове строителни системи 
         ППП и ЕК  Тр. мон. Панелно  
                             $/кв.м.          $/кв.м.  $/кв.м. 
 

 І               100    100       90 
 ІІ      95      95       85 

   ІІІ     90     90       75 
   ІV      75     80       65 
   V      65     65       55 

  
4. Жилища, представляващи блоково строителство в които са 

настанени наематели отговарящи на  условията на чл. 5 от ППЗОС (крайно 
нуждаещи се), за които има прието решение на Общински съвет – Варна да 
преминат от фонд “Жилища за отдаване под наем”, във фонд “Жилища за 
продажба”, да бъдат продадени по досега действащи цени посочени в т. 3 от 
настоящото решение. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

1100-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
молба вх. № ЗСР-4-94.А/9/21.07.2004 г. Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъде опростен дължимия наем за общинско жилище на 
АЛТЪНА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА, ЕГН ********** от гр. Варна, ул. “Под 
игото” № 25 в размер на 572,00 лв. за периода от м. 08.2002 г. до 09.2004 г. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

1101-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
молба вх. № ОС-4-94.В/27/01.07.2004 г. Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъде опростен дължимия наем за общинско жилище на 
ВЕЛИКА ТОДОРОВА АПОСТОЛОВА, ЕГН ********** от гр. Варна, ж.к. 
“Вл. Варненчик”, бл. 220, вх. 3, ет. 1, ап. 53 в размер на 2 105,39 лв. за 
периода от м. 11.1999 г. до 09.2004 г. 

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

1102-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
молба вх. № РД-4-94.Е/85/01.10.2004 г. Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъде опростен дължимия наем за общинско жилище на ЕЛЕНА 
НИКОЛОВА КРЪСТЕВА, ЕГН ********** от гр. Варна, ж.к. “Вл. 
Варненчик”, бл. 226, вх. 3, ап. 67 в размер на  719,74лв. за периода от м. 
04.2003 г. до 09.2004 г. 



 /за – 35, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
1103-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

молба вх. № РД-4-94.С/215/02.08.2004 г. Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъде опростен дължимия наем за общинско жилище на СЪБКА 
ЛУКОВА ВЪЛКОВА, ЕГН ********** от гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, бл. 
40, вх. 1,  ап. 3 в размер на  754,00 лв. за периода от м. 01.2002 г. до 08.2004 
г. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
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 
№ 19 

от заседание проведено на 10, 15.11.2004 г. 
по точка шеста от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно:  
 
- задължаване Съвета на директорите на “Ученическо столово 

хранене”-ЕАД за представяне на анализ за работата на дружеството за 
деветмесечието на 2004 г. и оздравителна програма за развитието му;  

- прехвърляне на жилище от фонд “Резервен” във фонд “Жилища за 
отдаване под наем” в ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 222;  

- прехвърляне на жилища от фонд “Резервен” във фонд “Жилища за 
отдаване под наем” в ж.к. “Младост” бл. 110 и ж.к. “Възраждане” бл. 9; 

- включване на шест броя жилища във фонд “Резервен”, във връзка с 
решение на ОбС № 882-7(17)/10.09.04 г.; 

- откриване на процедура за предоставяне на концесия за 
извършване на търговска дейност за задоволяване на обществени 
потребности сгради публична общинска собственост – тоалетни; 

- прехвърляне на пет бр. жилища от фонд “Ведомствен” във фонд 
“Продажба”; 

- изменение на решение на Общински съвет – Варна № 1005-
3(18)/13.10.2004 г.; 

- упълномощаване за начина на гласуване от представителя на 
Община Варна в Общото събрание не “В и К”–АД. 
 - изслушване на информация за проекта по САПАРД за 
прострояване на “Пазар на производители от Варненска област” на 
мястото на Колхозния пазар; 
 -  изменение на решение на Общински съвет – Варна  № 988-
3(18)/13.10.04 г. 
 

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



Общ брой присъстващи общински съветници – 42 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1104-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна задължава Съвета на директорите на “Ученическо и столово 
хранене” ЕАД  да представи в Общински съвет  анализ за работата на 
дружеството за деветмесечието на 2004 г. и оздравителна програма за 
развитието му, в  15-дневен срок от вземане на настоящото решение. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1105-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 4-
94.П(114)/05.10.04 г., Общински съвет – Варна решава жилище находящо 
се гр. Варна, ж. к. “Вл. Варненчик”, бл. 222, вх. 2, ет. 4, ап. 40, да бъде 
изключено от фонд “Резервен” и включено във фонд “Жилища за отдаване 
под наем”. 

Наемателите на жилището да бъдат пренастанени от съответния 
район. 
 /за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1106-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 3-
94.С(158)/23.06.04 г., Общински съвет – Варна решава жилищата, с АОС 
№ 2799/03 г., находящо се  ж. к. “Младост”, бл. 110, вх. 5, ет. 7, ап. 100 и  с 
АОС № 800/99 г. находящо се в ж. к “Възраждане”,  бл. 9, вх. 2, ет. 8, ап. 
46, да бъдат изключени от фонд “Резервен” и да бъдат включени във фонд 
“Жилища за отдаване под наем”.  

Наемателите на жилищата да бъдат пренастанени от съответния 
район. 

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

 
 1107-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и чл. 54, ал. 2 от НРПУРОИ и във връзка с  Решение № 882-
7(17)/10.09.04 г., Общински съвет – Варна включва във фонд “Резервен” 
следните жилища: 



    ж.к/улица                        бл.            вх.         ет.            ап.           АОС 
ул. “Хаджи Димитър”    № 45                           3               6       84/97 г. 
ул. “Македония”             № 157                         1               3      2885/04 г. 
ул. “Петко Тодоров”      № 24                           3               5      3020/04 г. 
ул. “Евлоги Георгиев”   № 23             “В”        5             75      2986/04 г. 
ул. “Бр. Миладинови”    № 101                         9           135      3036/04 г. 
ул. “Македония”             № 157                         3             13      2886/04 г. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
 
 1108-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД и във връзка с чл. 121 НРПУРОИ, Общински съвет – 
Варна решава “Пазари” ЕООД, да проведе търг за продажба на отпадъци 
на метална конструкция  “Мархи” – колони и конструктивни елементи. 
 Пазарната цена да бъде определена от лицензиран експерт-оценител. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 1109-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, 
ал. 1, т. 3 от ТЗ, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – 
Варна изменя Решение № 1005-3(18)/13.10.04 г., както следва: 
 Отпада текста: “.....покриване на загуби от предходни периоди и...”, 
и се допълва: “....и инвестиции”. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1110-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6 от ЗОС, 
Общински съвет – Варна обявява за публична общинска собственост 
следните имоти:  
 

№ Административен адрес АОС № Площ 
кв.м. 

1. Обществен тоалет 
ул.“Д-р Заменхов” до ДЗИ, 7 п.р., кв. 97  

1420/04.10.1999 г. 61,66 

2. Обществен тоалет 
ул.“Антим І”пред Истор. музей, 4 п.р.  

1421/05.10.1999 г. 35,00 

3. Обществен тоалет 
Ул. “Евлоги Георгиев”, 24 п.р. 

2128/28.09.2001 г. 41,00 

4. Обществен тоалет 
Ул. “Отец Паисий” пред лятно кино “Тракия, 14 п.р., кв. 574 

1417/04.10.1999 г. 33,54 

5. Обществен тоалет 
Пл. “Мусала”, 8 п.р. 

1419/04.10.1999 г. 61,51 



6. Обществен тоалет 
Пл. “Лаврентий” 

1422/05.10.1999 г. 28,50 

7. Обществен тоалет 
Ул. “Младежка” до супермаркет №22, 16 п.р. 

1425/06/10.1999 г. 80,82 

8. Обществен тоалет 
Бул. “Осми Приморски полк” ъгъла с бул. “Чаталджа”, 18 п.р. 

1429/08.10.1999 г. 36,55 

9. Обществен тоалет 
Ул. “Ян Палах”, 5 п.р. 

1432/13.10.1999 г. 66,00 

10. Обществен тоалет 
Бул. “Цар Освободител”, 18 п.р. (Червен площад) 

2120/10.09.2001г. 39,50 

11. Обществен тоалет 
Морска градина, до Раковината 

1755/12.04.2000 г. 47,92 

12. Обществен тоалет 
До стадион “Локомотив” 

1424/06.10.1999 г. 58,43 

13. Обществен тоалет 
Ж.к. “Чайка”, до бл. 43, 19 п.р. 

1024/18.03.1999 г. 70,60 

14. Обществен тоалет 
Пл. “Митрополит Симеон”, Градска градина 

1106/1999 г. 94,50 

15. Обществен тоалет 
Ул. “Любен Каравелов” 9 до Икономически техникум 

1423/1999 г. 43,00 

16. Обществен тоалет 
Бул. “Вл. Варненчик” до Зимно кино “Тракия” 

1418/1999 г. 40,70 

17. Обществен тоалет 
Ж.к. “Вл. Варненчик” в центъра на кооперативен пазар 

1416/1999 г. 71,00 

18. Обществен тоалет 
Бул. “Цар Освободител” до Окръжна болница 

1430/1999 г. 86,00 

 
 
1110-6-2.  На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна да предприеме 
необходимите действия по съставянето на актове за публична-общинска 
собственост за горепосочените имоти. 
 /за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

1111-6. На основание чл. 71, ал. 1, т. 1 във връзка с  чл. 70, т. 6 от 
ЗОС, Общински съвет - Варна открива процедура по предоставяне на 
право на концесия за извършване на търговска дейност за 
задоволяване на обществени потребности в сгради публична общинска 
собственост. 

1.1. Предмет на концесията е извършване на търговска дейност в 
сгради публична общинска собственост – обществени тоалетни. 

1.2. Дейността ще се осъществява върху обекти публична общинска 
собственост както следва: 
 
 



№ Административен адрес  Площ кв.м. 
1. Обществен тоалет 

ул.“Д-р Заменхов” до ДЗИ, 7 п.р., кв. 97  
 61,66 

2. Обществен тоалет 
ул.“Антим І”пред Истор. музей, 4 п.р.  

 35,00 

3. Обществен тоалет 
Ул. “Евлоги Георгиев”, 24 п.р. 

 41,00 

4. Обществен тоалет 
Ул. “Отец Паисий” пред лятно кино “Тракия, 14 п.р., кв. 574 

 33,54 

5. Обществен тоалет 
Пл. “Мусала”, 8 п.р. 

 61,51 

6. Обществен тоалет 
Пл. “Лаврентий” 

 28,50 

7. Обществен тоалет 
Ул. “Младежка” до супермаркет №22, 16 п.р. 

 80,82 

8. Обществен тоалет 
Бул. “Осми Приморски полк” ъгъла с бул. “Чаталджа”, 18 п.р. 

 36,55 

9. Обществен тоалет 
Ул. “Ян Палах”, 5 п.р. 

 66,00 

10. Обществен тоалет 
Бул. “Цар Освободител”, 18 п.р. (Червен площад) 

 39,50 

11. Обществен тоалет 
Морска градина, до Раковината 

 47,92 

12. Обществен тоалет 
До стадион “Локомотив” 

 58,43 

13. Обществен тоалет 
Ж.к. “Чайка”, до бл. 43, 19 п.р. 

 70,60 

14. Обществен тоалет 
Пл. “Митрополит Симеон”, Градска градина 

 94,50 

15. Обществен тоалет 
Ул. “Любен Каравелов” 9до Икономически техникум 

 43,00 

16. Обществен тоалет 
Бул. “Вл. Варненчик” до Зимно кино “Тракия” 

 40,70 

17. Обществен тоалет 
Ж.к. “Вл. Варненчик” в центъра на кооперативен пазар 

 71,00 

18. Обществен тоалет 
Бул. “Цар Освободител” до Окръжна болница 

 86,00 

 
 
2. Срок на концесията  - 15 години с възможност концесионния 

договор да бъде продължен с още 15 години. 
3.  Концесионерът се определя чрез търг с явно наддаване. 
4. Определя депозит за участие в конкурса 8000 лева, които да се 

внесат по банкова сметка № **********, при «Централна кооперативна 
банка»АД, клон Варна, б.к. 79078081 на Концедента. При подаването на 
заявленията за участие в конкурса се прилага банков документ 
удостоверяващ внесения депозит.  



4.1. Конкурсните книжа се получават от стая 905, тел.223 322 в 
сградата на Община Варна, гр.Варна, бул. “Осми Приморски полк” №43, 
срещу платени по сметка № ********** , БИН ********** при «Централна 
кооперативна банка»АД, клон Варна, б.к. 79078081 на Концедента в размер 
на 1500 лева. 

5. Определя концесионното възнаграждение както следва: 
5.1. еднократно концесинно възнаграждение в размер на 16 000 лева 

дължимо при подписване на концесионния договор, платимо по сметка № 
**********, БИН **********, при «Централна Кооперативна Банка»АД, 
клон Варна, б.к. 79078081 на КОНЦЕДЕНТА.  

5.2. Годишното концесионно възнаграждение е в размер на 50 % от 
годишния финансов резултат,  но не по-малко от 18 000 лева, платимо на 
равни вноски по сметка № **********, БИН **********, при «Централна 
Кооперативна Банка»АД, клон Варна, б.к. 7907808 на КОНЦЕДЕНТА, 
както следва: 

- първа вноска до 31 март на текущата година – 30% от 
годишното минималното концесионно възнаграждение и изравнителна 
вноска за предходната година; 

- втора вноска до 30 септември на текущата година – 50% 
от годишното минималното концесионно възнаграждение; 

- третата вноска 30 ноември на текущата година – 20% от 
годишното минималното концесионно възнаграждение. 

 
6. Основни права и задължения на концесионера: 
6.1. Да заплаща на концедента дължимата годишна концесионна 

вноска при условия и в срокове определени с концесионния договор, като 
предоставя в срок до 30 април на текущата година счетоводния баланс и 
отчета за приходите и разходите за предходната година .    

6.2. Да представи на концедента в 6 месечен срок,  от сключване на 
договора, инвестиционна програма  относно осъществяване на дейността, 
предмет на концесията. 

6.3. Да  изпълнява инвестиционната програма, която след съгласуване 
с концедента става неразделна част от концесионния договор в срок до 2 
(две) години от утвърждаването й. 

6.4. Да представи на концедента приращенията и подобренията от 
имота, върху които се осъществява дейността предмет на концесията, след 
изтичане срока на концесионния договор, заедно с всички технически, 
информационни материали и документи. 



6.5. Да осигури достъп на концедента или негов представител до 
обектите предмет на концесията – публична общинска собственост, както и 
цялата документация, свързана с осъществяването на концесията, с цел 
осъществяване контрол по изпълнение условията на концесията и на 
задълженията на концесионера по концесионния договор. 

6.6.  Да води аналитична счетоводна отчетност за дейността, предмет 
на концесията. 

6.7. Да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на 
обектите, върху който се осъществява дейността – предмет на концесията, 
както и да извършва със съгласието на концедента строителство върху тези 
обекти. 

6.8. Да реконструира и реиновира съществуващите сгради обект на 
концесията. 

6.9. Да изготви проектосметна документация за обектите, предмет на 
концесията, която да се съгласува с Концедента и съгласува и одобри от 
съответните инстанции в срокове по отвърдената инвестиционна програма. 

6.10. Да не променя предмета на концесията и да използва сградите 
единствено по предназначението им, предмет на концесията. 

6.11. След изтичане на срока на договора да предостави на 
концедента обекта, върху който се осъществява предметът на концесията, в 
отлично състояние и годен за експлоатация. 

6.12. Да не извършва незаконно строителство. 
6.13. Да застрахова в полза на концедента, обекта предмет на 

концесията за пожар, наводнения и други природни бедствия. 
6.14. Да поеме текущите капиталови разходи, както и разходите по 

опазване и поддържане на обекта. 
6.15. Да спазва изискванията, свързани с опазване на околната среда, 

защитените със закон територии и обекти (паметници на културата), 
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред. 

6.16. Да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по 
концесионния договор без съгласуване с концедента. 

6.17. Да сезира концедента, когато трети лица нарушат правата му, 
предоставени му с договора за концесия, както и да иска намеса на 
концедента за отстраняване на нарушенията. 

6.18. Да извърши всички дейности по предоставената концесия 
съгласно закона и концесионния договор; 

 



    7. Основни права и задължения на концедента: 
7.1. Да получава редовно от концесионера дължимата годишна 

концесионна вноска в срокове и при условия, определени с концесионния 
договор. 
 7.2. Да извършва контрол по изпълнение на задълженията на 
Концесионера и спазването на условията на концесията по всяко време. 
 7.3. Да оказва съдействие на Концесионера при осъществяване на 
концесията съгласно договорните клаузи. 
 7.4. Да не пречи на Концесионера да осъществява правата си по 
концесията, освен в случаите, определени с нормативен акт или с 
концесионния договор. 
 7.5. Да придобие правото на собственост от момента на  неговото 
възникване върху построените и доставените съоръжения и 
инфраструктура, приращенията, както и пълната съпътствуваща 
документация. 
 7.6. Да прекрати едностранно договора за концесия при неизпълнение 
от страна на концесионера на основни задължения и условия по концесията, 
както и при неизпълнение на инвестиционната програма в определения 
срок. 
 7.7. Да има неограничен достъп до обекта, както и правото да 
получава всякаква допълнителна  информация и съответна документация. 
 7.8. Своевременно да  съгласува предоставения от концесионера 
комплексен план, инвестиционна програма и работни проекти. 
 7.9. При едностранно разваляне на договора от страна на 
концесионера, концедента му заплаща направените подобрения по цените 
от времето на тяхното извършване. 
 
 8. Начален срок за осъществяване на концесията е датата на 
подписване на концесионния договор. 

9. Гаранции за изпълнение задълженията на концесионера по 
концесионния договор: 

9.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция  от  българска банка 
за гарантиране изплащането на минималното задължително годишно 
концесионно възнаграждение в размер на 25% от предвиденото в договора 
се представя на концедента в срок до 31.01 на текущата година. 

9.2. Концесионерът представя безусловни неотменяеми банкови 
гаранции от българска банка за гарантиране на съгласуваните с концедента 
инвестиционни разходи общо за предвидените за съответната година 
обекти, като при сключване на концесионния договор в размер на 10 % от 
размера на годишната инвестиция по инвестиционната програма, а за всяка 



следваща година е в размер на 10 % от размера на годишната инвестиция по 
инвестиционната програма и се представя до 31. 01. на обезпечената 
година. 

9.3. Концесионерът представя на концедента неотменима банкова 
гаранция от българска банка за екологичен риск в размер на 10 000 лв. при 
подписване на концесионния договор. 

9.4. След изтичане на гаранционния срок за  обектите, определени с 
протокол за въвеждане в експлоатация, концесионерът получава обратно 
внесената гаранция, обезпечаваща изпълнението на инвестиционната 
програма. 

10. Неустойки при неизпълнение, забавено или лошо изпълнение от 
страна на концесионера на договорните задължения се предвиждат в самия 
концесионен договор. 

11. Приложимо право по отношение на концесионния договор е 
българското. 

12. За неуредените случаи по сключването, изпълнението и 
прекратяването на концесионния договор се прилагат разпоредбите на част 
трета от Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите. 

13. Всеки спор между страните по концесионния договор, който не 
може да се реши по взаимно съгласие, се решава по съдебен ред или чрез 
арбитраж, ако е предвидено в съответния договор. 

14. Страните по договора могат да се споразумеят да отнесат някои 
несъгласия или спорове за решаване от експерти по процедура, уговорена в 
сключения договор. 
 15. Възлага на Кмета на Община Варна да назначи комисия за 
организиране провеждането на конкурса в срок от 7 дни от обнародването 
на решението в Държавен вестник. Общински съвет да одобри критериите 
за избор на кандидатите за конкурса. 
 16. Възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор за 
концесия с определения за спечелил конкурса кандидат и информира 
Общински съвет – Варна. 
 17. Кмета на Общината ежегодно до 31.03. да информира Общинския 
съвет за изпълнението на концесионния договор от концесионера. 
 /за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 



 1112-6. Общински съвет – Варна, на основание чл. 7, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества 
(НРУПСЧОВКТД), упълномощава своя представител в общото събрание 
“В и К” ООД да участва в ОС на дружеството, свикано на 11.11.2004 г. и 
да гласува по посочените в предварително обявения дневен  ред точки, 
като има следните правомощия:  

- по т. 1 от дневният ред: “Обсъждане и съгласуване на варианти, 
предложени от съдружниците – държавата и общините, за участие на 
частния сектор в предоставяне на услугите по водоснабдяване и 
канализация на територията на област Варна, обслужвана от “В и К”-ООД 
– Варна” - да гласува против; 

/за – 29, против – 4, въздържали се – 3/ 
- по т. 2 от дневния ред: “Определяне на дневния ред, място и част 

за провеждане на следващото общо събрание на съдружниците на 
дружеството” - да гласува както намери за добре; 

/за – 29, против – 4, въздържали се – 3/ 
- по т. 3 от дневния ред: “Освобождаване на управителя на “В и К”-

ООД – Варна” – да гласува както намери за добре; 
/за – 29, против – 4, въздържали се – 3/ 
- по т. 4 от дневния ред: “Избор на нов управител на “В и К”-ОД – 

Варна” - да гласува както намери за добре. 
/за – 29, против – 4, въздържали се – 3/ 
 

 1113-6. 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 4-
9300/47/26.10.04 г., Общински съвет – Варна решава да прехвърли жилища 
от фонд “Ведомствен” във фонд “Продажби” както следва: 

1. Двустаен апартамент - находящ се в гр. Варна, ж.к “Вл. Варненчик” 
бл.215, ап.28 с АОС  № 2792/03 г., по молба на Снежана Маринова 
Цветкова; 

2. Гарсониера – находяща се в гр.Варна, ж.к “Възраждане” бл.11, вх.2, 
ет.2, ап.30 с АОС № 1916/00 г., по молба на Надя Михайлова Михайлова 



3. Тристаен апартамент – находящ се в гр. Варна, ул.”Кестен” 
бл.14, вх.А, ет.7, ап.25 с АОС № 2315/02 г., по молба на Велина Ганчева 
Димитрова 

4. Двустаен апартамент – находящ се гр. Варна, ул.”Кестен”, бл.14, 
вх.А, ет.2, ап.8 с АОС  № 2316/02 г., по молба на Кремена Койчева 
Харизанова  

5.  Двустаен апартамент – находящ се в гр. Варна, ул.”Кестен” бл.14, 
вх.А, ет.6, ап.24 с АОС № 2314/02 г., по молба на Соника Любомирова 
Дертлийска 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1114-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна изменя свое решение № 988-3(18)/13.10.04 г., като след 
думите “ОбС - Варна задължава Кмета на Община Варна да включи като 
задължителна клауза в договорите за отдаване под наем...” се включат 
думите “... възмездно и безвъзмездно ползване...”,  

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
като окончателния текст на решението става: 
 “Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна да 
включи като задължителна клауза в договорите за отдаване под наем, 
възмездно и безвъзмездно ползване на паркингите общинска собственост, 
следния текст: “Ползвателят осигурява върху отдадената му за възмездно 
или безвъзмездно право на ползване на площ общинска собственост 4 
(четири) паркоместа за нуждите на общинската администрация и 
общинските съветници”. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 
 



 
 

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 
№ 19 

от заседание проведено на 10, 15.11.2004 г. 
по точка седма от дневния ред 

 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения относно: 
 - освобождаване на досегашния Председател на Комисията за 
приватизация и следприватизационен контрол; 
 - избор на Председател на Комисията за приватизация и 
следприватизационен контрол; 
 - избор на Заместник-председател на Комисията за приватизация и 
следприватизационен контрол; 
 - изменение по т. 6 от решение на Общински съвет – Варна № 1073-
1218()/13.10.04 г. 

Докл.: Ап. ДИМИТРОВ – Председател 
Общински съвет – Варна 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1115-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 3 от 
“Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
чл. 14 от “Правилник за дейността на Комисията за приватизация и 
следприватизационен контрол”, Общински съвет – Варна освобождава 
като Председател на Комисията за приватизация и 
следприватизационен контрол доц. Стоян Стоянов. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1116-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 3 от 

“Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 



неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
чл. 14 от “Правилник за дейността на Комисията за приватизация и 
следприватизационен контрол” и предложение на Кмета на Община Варна 
вх. № ОС-4-9302(194)/05.11.04 г., Общински съвет – Варна  избира за 
Председател на Комисията за приватизация и следприватизационен 
контрол Диана Габровска – Директор на Дирекция “Общинска 
собственост и икономическо развитие”. 

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

1117-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 3 от 
“Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
чл. 14 от “Правилник за дейността на Комисията за приватизация и 
следприватизационен контрол”, Общински съвет – Варна  избира за 
Заместник-председател на Комисията за приватизация и 
следприватизационен контрол общинския съветник Пламен Начков. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 2/  
 
 1118-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 6 и 
чл. 6.1. от “Правилник за дейността на комисията за приватизация и 
следприватизационен контрол”, Общински съвет – Варна изменя свое 
решение № 1073-12(18)/13.10.2004 г., както следва: 
 
 “6. Конкурсът да се проведе на 17.11.2004 г. от 10.00 часа в зала 
“Варна” на 2 етаж в сградата на Община Варна от комисия в състав от пет 
души, а именно: 
 Председател: Диана Габровска 
 Секретар:  Петко Бойновски 
 Членове: 1. Светлан Златев 

2. Красимир Маринов 
3. Тодорка Павлова” 

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

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
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 
№ 19 

от заседание проведено на 10, 15.11.2004 г. 
по точка осма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Здравеопазване” относно: 
- сформиране на комисия за преглед и анализ на дейността на 

“СБАГАЛ проф. Д-р Димитър Стаматов”-Варна”-ЕООД; 
- задължаване контрольорите на лечебните заведения за представяне 

на обстойни анализи за дейността на лечебните заведения; 
- отпускане на финансова сума за лечение на Румен Михайлов 

Ковачев. 
Докл.: Бр. БАЛАЧЕВ – Председател 

ПК “Здравеопазване” 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 41 
 
Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1119-8.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет 
– Варна сформира комисия за преглед и анализ на дейността на “СБАГАЛ 
проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД за периода 01.01.2004 г. – 
30.09.2004 г. в състав от 6 души, от които 4-ма представители от 
Общинския съвет, 1 представител на Дирекция “ Финанси и бюджет” и 1 
представител от Дирекция “Правно-нормативно обслужване”, която в 20-
дневен срок да извърши проверка и подготви писмен доклад. 
 /за – 39, против – 0, въздържали се - 1/ 
 

1120-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна определя  четиримата общински съветници за членове и избира 
председател на Комисията за преглед и анализ на дейността на “СБАГАЛ 



проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД за периода 01.01.2004 г. – 
30.09.2004 г., създадена с решение на ОбС № 1119-8(19)/10, 15.11.04 г. 
както следва: 

Председател:  Стефка Господинова  – общински съветник 
Членове:  д-р Иван Бояджиев  – общински съветник. 
   Олег Павлов   – общински съветник 
   д-р Делян Друмев  – общински съветник 

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

1121-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет 
– Варна задължава контрольорите на лечебните заведения на всяко 
тримесечие да представят обстойни анализи за дейността на лечебните 
заведения, конкретизиращи количествените и качествените показатели, за 
степента на задоволеност на здравните потребности на жителите на 
Община Варна, удовлетвореността на пациентите, преминали през 
лечебното заведение, обвързани с финансовите параметри и резултати. 

/за – 39, против – 0, въздържали се - 0/ 
 
1122-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на РУМЕН МИХАЙЛОВ КОВАЧЕВ – 
гр. Варна, ул. “Бр. Миладинови” 50, молба вх. № ОС-4-94.Р/37/20.10.2004 
г. – 2 000 лв. за лечение  на сина му Борис Михайлов Ковачев 1 г. 11 м.; 
диагноза: Остра миелобластна левкемия. 

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

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А  

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 
 



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 
№ 19 

от заседание проведено на 10, 15.11.2004 г. 
по точка девета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” относно:  

 
- съгласие за изменение на ТУП на Община Варна в обхват на 

собствените на “Бизнес парк Варна”-АД имоти представляващи земеделска 
земя в м. “Радиостанцията”, землище “Владиславово”;  

- съгласие за изменение на ТУП на Община Варна в обхват на 
собствения на “Панорама сити”-ЕООД имот представляващ ПИ 010062 в 
землището на кв. “Галата”; 

- одобряване на частично изменение на “Проект за местостоянки за 
извършване на общински и междуобщински таксиметрови превози на 
пътници и товари на територията на гр. Варна”, утвърден с решение на ОбС 
№ 1238-6-1(27)/25.07.2001 г.; 

- одобряване на проект за изменение на ОУП /ТУП/ на Община Варна 
в обхват: с. Казашко, ЖП линия София – Варна и Варненско езеро; 

- приемане и одобряване ПУП и ПРЗ на производствена зона 
“Метро”; 

- приемане и одобряване ПУП “Специализирана план-схема за 
газификация на гр. Варна” в съответствие с лицензия № Л-048-
08/06.12.2000 г. издадена от ДКЕР на “Примагаз”-АД; 

- съгласуване ПРЗ за УПИ ІІІ – вилно селище кв. 16 по плана на к.к. 
“Златни пясъци”. 

 
Докл.: инж. Г. ТАШКОВ – Председател ПК 

“Архитектура и строителство” 
 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 40 



 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1123-9.  В Община Варна е постъпило искане с вх. № ЗАО 
222/05.07.04 г. от “Бизнес парк Варна” АД за допускане на процедура за 
частично изменение на териториално устройствения план /ТУП/, одобрен 
през 1998 г. Изменението се иска с цел промяна на статута на 
земеделската земя с обща площ 39 дка, собственост на акционерното 
дружество и изграждане на Бизнес парк, преставляващ комплекс от офис 
сгради. Земите се намират в м. “Радиостанцията”, землище 
“Владиславово”, масив 37 по плана за земеразделяне. 
 Намерението на “Бизнес парк Варна” АД е разгледано и одобрено на 
заседание на ЕСУТ и е изразено положително становище, видно от 
Решение по т. 3 от Протокол № 31/08-09.09.04г.  
 Във връзка с гореизложеното Общински съвет – Варна решава: 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1 и във 
връзка с чл. 124, ал. 1 от ЗУТ дава съгласие за изменение на 
Териториално устройствен план /ТУП/ на Община Варна в обхват на 
собствените на “Бизнес парк Варна” АД имоти представляващи 
земеделска земя в м. “Радиостанцията”, землище “Владиславово”. 
 При изработване на плана за частично изменение на 
териториално устройствения план да се спазят всички изисквания за 
съгласуване със заинтересованите страни, в това число 
Министерството на транспорта и всички нормативни актове по 
отношение на шумо-защита и условия на труд. 
 /за – 35, против – 0, въздържали се - 1/ 
 
 1124-9. В Община Варна е постъпила молба с вх. № РД 4-
2600/560/10.09.04 г. от “Панорама сити” ЕООД с управител Румяна 
Луканова с искане за частично изменение на действащия Териториално 
устройствен план /ТУП/. Искането се отнася за терен представляващ ПИ 
010062 в землището на кв. “Галата”, местност “Ески балар” с площ 175,5 
дка. Имотът е собственост на “Панорама сити” ЕООД по силата на нот. 
акт № 194, том VІІ, рег. № 11909, дело № 1263 от 2004 г., като преди това 
е бил собственост на Министерството на отбраната и е представлявал 
военно поделение. Съгласно ТУП на Община Варна територията, в която 
се намира имота е с предназначение за промишлени нужди (така е описан 
имота в нот. акт), а в “Специфичните правила и нормативи за устройство и 



застрояване на територията на гр. Варна”, одобрени със Заповед № РД 02-
14-1734/21.09.99 г. на Министъра на Регионалното развитие и 
благоустройство (ДВ бр. 88/08.10.99 г.), територията е означена като 
“терен със специфично предназначение” предвид принадлежността му на 
Министерство на отбраната. 
 Молбата е разгледана на ЕСУТ и с Решение по т. 2 от Протокол № 
32/14-15.09.04 г. е дадено съгласие за частично изменение на общия 
устройствен план в обхвата на поземлен имот /ПИ/ 010062, землище кв. 
“Галата”. 
 Във връзка с гореизложеното Общински съвет – Варна решава: 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1 и във 
връзка с чл. 124, ал. 1 от ЗУТ дава съгласие за изменение на 
Териториално устройствен план /ТУП/ на Община Варна в обхват на 
собствения на “Панорама сити” ЕООД имот представляващ ПИ 
010062 в землището на кв. “Галата”. 

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

 1125-9.  В съответствие с изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ е 
изработена специализирана план-схема за газификацията на гр. Варна, 
която е разгледана и приета на ЕСУТ при Община Варна с протокол № 
39/28-29.10.03 г. 
 Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ същата е обнародвана в ДВ бр. 
36/30.04.04 г. 
 В законоустановения срок не са постъпили възражения. 

Във връзка с гореизложеното Общински съвет – Варна решава: 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и във 

връзка с чл. 108, ал. 2 от ЗУТ приема и одобрява подробен 
устройствен план “Специализирана план-схема за газификация на гр. 
Варна” в съответствие с лицензия № Л-048-08/06.12.00 г., издадена от 
ДКЕР на “ПРИМАГАЗ” АД. 

2.  На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ решението да се обнародва 
в Държавен вестник.  

/за – 39, против – 0, въздържали се - 0/ 
 
 1126-9. В изпълнение на бюджетната програма на Община Варна за 
2003 г. е сключен Договор Д-3-9200/763/24.09.03 г. за проектиране на 
ПУП-ПРЗ на производствена зона “Метро” – Варна. 
 Проектирането на Подробния устройствен план е извършено 
двуфазно – предварителен и окончателен проект. 



 Предварителния проект е разгледан и приет на заседание на ЕСУТ 
при Общината с Протокол № 49/16-17-18.12.03 г/ т. 3. След отстраняване 
на забележките и препоръките на ЕСУТ, е предоставен окончателен 
проект. 
 Проектът е обявен в ДВ бр. 48/04.06.04 г. и в местната преса. 
Постъпилите възражения от заинтересованите лица са разгледани от 
ЕСУТ – Протокол № 30/3-4.08.04 г., т. 72. 
 Необходимите корекции са нанесени в плана и следва ново 
одобряване. 
 Във връзка с гореизложеното Общински съвет – Варна решава: 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от 
ЗУТ, приема и одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) за производствена зона “Метро”. 

2. На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Решението по т. 1 да се 
обнародва в Държавен вестник. 

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

1127-9. Проектът за изменение на ОУП /ТУП/ на Община Варна 
в обхват: с. Казашко, ж. п. линията София-Варна и Варненското езеро е 
изработен по искане на собственика на земята – “Първа източна 
международна банка”АД. 

Изработването му е допуснато на заседание на ЕСУТ с Протокол № 
7/13-14.02.01 г. 

Изработения проект е разгледан и приет от ЕСУТ – разширен състав 
при Община Варна – Протокол № 19/08.05.02 г. 

По проекта за ЧИОУП е изразено становище изх. № 1053/10.05.02 г. 
на РИОСВ – Варна, съгласно което е необходим доклад за ОВОС. 

Проведено е обществено обсъждане, за което е съставен протокол от 
24.10.2002 г.. На общественото обсъждане е представен проекта за 
ЧИОУП и ДОВОСВ. 

С Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 11-
9/91/2002 г с изх. № 2677/04.12.02 г., РИОС гр. Варна съгласува проекта за 
ЧИОУП с условия. 

Изпълнени са изискващите се процедури и със Заповед V-РД-
38/21.01.04 г. на Министъра на МОСВ публикува в ДВ бр. 24/23.03.04 г. е 
обявена буферна зона от северната страна на защитена местност 
“Казашко” 



Проектът за ЧИОУП предвижда създаване на предимно 
производствена зона в горепосочения обхват. 

С писмо изх. № РД 1-0400/127/07.06.04 г. проекта за ЧИОУП е 
изпратен в МРРБ за разглеждане от Националния експертен съвет по 
устройство на територията и регионалната политика (НЕСУТРП) и е 
приет с Решение № КАЕП 01-02-10 от 14.09.04, одобрено от Министъра 
на МРРБ. 

Във връзка с гореизложеното Общински съвет – Варна решава: 
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 и във 

връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ приема и одобрява проекта за изменение 
на ОУП /ТУП/ на Община Варна в обхват: с. Казашко, ж. п. линията 
“София-Варна” и Варненско езеро. 

2. На основание чл. 127, ал. 6 Решението по т. 1 да се обнародва в 
Държавен вестник. 

/за – 37, против – 0, въздържали се - 3/ 
1128-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 47, ал. 1 от 

Наредба № 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници 
Общински съвет – Варна одобрява частично изменение на “Проекта за 
местостоянки за извършване  на общински и междуобщински 
таксиметрови превози на пътници и товари на територията на гр. Варна” 
утвърден с решение № 1238-6-1, Протокол № 27 от заседание на 
Общинския съвет – Варна проведено на 25.07.01 г., съгласно приложена 
схема: 
 
 Премахват се такси стоянки по бул. “Вл. Варненчик” както следва: 

• Позиция № 8 – бул. “Вл. Варненчик” пред ресторант “Рощок” – 5 
места; 

• Позиция № 10 – бул.  “Вл. Варненчик” пред магазин “Образцов 
дом” – 3 места; 

• Позиция № 34 - бул.  “Вл. Варненчик” след ул. “Бдин” – 2 места; 
• Позиция № 35 - бул.  “Вл. Варненчик” пред магазин “Офис уан” – 4 

места; 
• Позиция № 36 - бул.  “Вл. Варненчик” пред “Експресбанк” – 2 

места; 
 
 
 
 
 



Общо 14 места 
 
 
Създават се нови такси стоянки както следва: 

• Позиция № 96 – бул. “Съборни” преди ул. “Ген. Радко Димитриев” – 
3 места; 

• Позиция № 97 – бул. “Ген. Колев” 15 метра след кръстовището с 
бул. “Вл. Варненчик” – 4 места; 

• Позиция № 97 – ул. “Дрин” на паркинга след кръстовището с бул. 
“Вл. Варненчик” – 3 места; 
Увеличава се броя на утвърдените места: 

• Позиция № 40 – ул. “Отец Паисий” на паркинга пред офиса на 
“Варна кабел” – увеличават се от 3 на 7 места; 
 

Общо 14 места 
 
Създават се нови такси стоянки в странични улици на бул. “Осми 
приморски полк” както следва: 
 

• Позиция № 98  - ул. “Братя Миладинови” преди бариерата за 
служебния вход на Община Варна – 2 места; 

• Позиция № 99 – ул. “Македония” преди кръстовището  с бул. “Осми 
приморски полк” – 2 места; 

• Позиция № 100 – ул. “Иван Аксаков” преди кръстовището с бул. 
“Осми приморски полк” преди бинго “Мустанг” – 5 места; 

• Позиция № 101 – ул. “Царевец” северно платно преди кръстовището 
с бул. “Осми приморски полк” – 3 места; 

Общо 12 места 
  

/за – 38, против – 0, въздържали се - 0/ 
 
 
 1129-9. Министерството на регионалното развитие и 
благоустройство допуска да се изработи План за регулация и застрояване 
за УПИ по искане на собственика - писмо № 70-00-1040/24.08.04 г. на 
МРРБ. 
 Изработеният проект за ПРЗ на УПИ ІІІ кв. 16 к.к. “Златни пясъци” е 
приет на заседание на Експертен съвет по устройство на територията – т. 2 
/Протокол № 34/28-29.09.04 г/. След направеното обявяване няма 



постъпили възражения, отразено в Протокол № 35/05-06.10.04 г., т. 2 на 
Експертния съвет по устройство на територията. 
 ПРЗ подлежи на одобрение от Министъра на регионалното развитие 
и благоустройство, като курорт-селищно образувание с национално 
значение, след съгласуване с Общински съвет – Варна. 

Във връзка с гореизложеното Общински съвет – Варна решава: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, 

съгласува План за регулация и застрояване за УПИ ІІІ-вилно селище 
кв. 16 по плана на к.к.”Златни пясъци”. 

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

 
 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 
 
 
 



 
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 
№ 19 

от заседание проведено на 10, 15.11.2004 г. 
по точка десета от дневния ред 

 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ВрК 
“Наименования” относно именуване на зелена площ находяща се в р-н 
“Младост” в “Хуситски парк”.     

Докл.: Г. ДЮЛГЕРОВ – Председател 
ВрК “Наименования” 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 
 
Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1130-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна именува зелена площ, находяща се в р-н “Младост” – 
Западна промишлена зона, с граници: бул. “Република”, бул. “Сливница”, 
ул. “Никола Симов” – “Хуситски парк”. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
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 
№ 19 

от заседание проведено на 10, 15.11.2004 г. 
по точка единадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Образование” относно: предоставяне правото на второстепенни 
разпоредители с бюджетни кредити със самостоятелни бюджети на ОУ 
“В. Априлов” и ОУ “П. Р. Славейков”, като прилагащи системата на 
делегирани бюджети от 01.01.2005 г. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1131-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и § 34 от 
преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2004 г. и във връзка с писмо-предложение № 
ОС-4-6700/60/04.10.2004 г. от Директора на ОУ “Васил Априлов” гр. 
Варна и писмо предложение № ОС-4-6700(62)/13.10.2004 г. на Директора 
на  ОУ “Петко Рачев Славейков” гр.Варна, Общински съвет – Варна 
предоставя правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити 
със самостоятелни бюджети на ОУ “Васил Априлов” и ОУ “Петко Рачев 
Славейков”, като прилагащи от 01.01.2005 год. системата на “делегирани 
бюджети” в съответствие с Наредба № 6 от 26.06.1994 год. на МОН и 
ПМС № 30/09.02.1998 г. за условията и реда за управление на бюджет от 
училищата и обслужващите системата на Народната просвета звена. 

/за – 37, против – 0, въздържали се - 0/ 
 
1132-11. Общински съвет – Варна прекъсва Деветнадесетото 

заседание на Общинския съвет и решава същото да продължи на 



15.10.2004 г. от 09.00 ч. в Пленарната зала на Община Варна с останалите 
точки от приетия дневен ред. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 
 
 



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 
№ 19 

от заседание проведено на 10, 15.11.2004 г. 
по точка дванадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Социални дейности” относно: отпускане и откази за отпускане на 
финансови помощи по молби на граждани за социални и битови нужди. 

Докл.: Г. ГОСПОДИНОВА – Председател ПК “Социални дейности” 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 43 
 

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

 
 

1133-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.В/16/30.07.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на ВЕСЕЛИН 
ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ – ЕГН **********, гр. Варна, м-ст. 
“Кемердере” № 26, (адресна регистрация – ул. “Крайезерна” № 30) - за 
задоволяване на комунално-битови потребности. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1134-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-94.Т/127/02.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 150 лв. на ТОДОР РАДЕВ 
СТОЙКОВ – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Чинар” № 12, - за 
задоволяване на комунално-битови потребности. 

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



1135-12.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД 4-94.Е/65/27.07.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 150 лв. на ЕДИЯ ЮСУФОВА 
ОСМАНОВА – ЕГН **********, гр. Варна, с. Каменар, ул. “Дъб” № 11, - 
за частично покриване разходи по погребение на сина й. 

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

1136-12.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.Д/7/02.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 400 лв. на ДИЯНА 
СТОЙЧЕВА ПЕТРОВА – ЕГН **********, гр. Варна, жк. “Левски”, ул. 
“Академик Бешков”, бл. 33, вх. А, ет. 3, ап. 12  - за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности (съпруг с 90% ТЕЛК) 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
1137-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.Г/6/13.10.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на ГИНКА 
СТОЯНОВА НИКОЛОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Борис 
Киряков” № 29  - за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности (съпруг с 87% ТЕЛК). 

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

 
1138-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.О/2/18.10.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на ОВАНЕС ХАЗАРОС 
КУЮМДЖИЯН – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Ст. Хаджииванов” № 
6  - за задоволяване на основни жизнени  потребности (студент 1-ви курс 
ВСУ с 80%  инвалидност). 

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



1139-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.Л/3/15.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на ЛУЧИЯ 
ФЕОДОРОВА МАТВЕЙЧУК – ЕГН **********, гр. Варна, жк. “Чайка”, 
бл. 32, вх. Б, ет. 1, ап. 5  - за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности . 

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

 
1140-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.Р/1/12.01.04 г. и на база изготвен социален 
доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна  помощ в размер на 100 лв. на РУСКА ТОДОРОВА 
ПЕТРОВА – ЕГН **********, гр. Варна, жк. “Възраждане”, бл. 3, вх. 1, 
ап. 62  - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности . 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1141-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-94.А/139/10.08.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 150 лв. на АНКА ЗАХАРИЕВА 
ПЕТРОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Доброволци” № 30  - за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности . 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1142-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.Н/5/17.05.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на НЕВЕНА 
ЖИВКОВА АЛЕКСАНДРОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. 
“Самарско знаме” № 40  - за частично покриване разходи по погребение 
на майка й. 

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



1143-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.М/18/30.08.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на МАРИЯ 
ТОДОРОВА ИВАНОВА – ЕГН **********, гр. Варна, с. Каменар,  ул. 
“Роза” № 4  - за задоволяване на основни жизнени икомунално-битови 
потребности. 

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

1144-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.И/10/19.10.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на  ИВАН ДИМИТРОВ 
ИВАНОВ – ЕГН **********, (родител на Драгостин Иванов Иванов – 
ЕГН **********, гр. Варна, кв. Виница, ул. “П. Пенев” № 2 –  който 
посещава ДДДМУИ) - за задоволяване на основни жизнени потребности. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1145-12.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.Е/8/19.10.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на  ЕЛЕНА КЪНЧЕВА 
КОЛЕВА – ЕГН **********, (настойник на Николай Недев Димитров – 
ЕГН **********, гр. Варна,  ул. “Алеко Константинов” № 37 –който 
посещава ДДДМУИ) -  за задоволяване на основни жизнени потребности. 

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

1146-12.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.А/14/19.10.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на  АЛИСА 
АРАМОВНА МИНОСЯН – ЕГН **********, (попечител на Арам 
Месроб Миносян – ЕГН **********, гр. Варна,  ул. “Константин Иречек” 
№ 10 –който посещава ДДДМУИ) - за задоволяване на основни жизнени 
потребности. 

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



1147-12.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД 4-94.Г/84/07.06.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на  ГАЛИН МИЛЧЕВ 
ЛЮБОМИРОВ – ЕГН **********, гр. Варна, Средношколско 
общежитие “Михаил Колони” – за задоволяване на основни  жизнени и 
комунално-битови потребности. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1148-12.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.В/20/20.10.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на ВЕСКА ПЕТКОВА 
БОЙЧИНОВА – ЕГН **********, гр. Варна, местност “Свети Никола” № 
25 “А” – за задоволяване на основни  жизнени и комунално-битови 
потребности. 

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

1149-12. 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. НИКОЛА  ЕНЧЕВ ВЕЛИКОВ – ЕГН **********, гр. Варна, 

ул. “Копнеж” № 9, молба вх. № ОС 4-94.Н/1/30.09.04 г. – г-н Великов не 
живее на посочения адрес, поради което не може да се установи неговото 
социално, здравословно и материално положение; 

/за – 39, против – 1, въздържали се – 2/ 
 

2. ПОЛИНА ДИМИТРОВА ЖЕЧЕВА – ЕГН **********, гр. 
Варна, кв. “Чайка”, бл. 43, вх. “Б”, ет. 5, ап. 52, молба вх. № ОС 4-
94.П/47/30.06.04 г. – социалният доклад не дава основание за отпускане на 
средства; 

/за – 37, против – 1, въздържали се – 5/ 
3. РАДКА ЙОРДАНОВА КАРАУЛАНОВА – ЕГН **********, 

гр. Варна, ул. “Феникс Каниц” № 4, ап. 6, молба с вх. № ОС 4-
94.Р/4/12.02.04 г. – социалният доклад не дава основание за отпускане на 
средства; 

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



4. ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА – ЕГН **********, гр. 
Варна, жк. “Възраждане” бл. 12, вх. 3, ап. 63, молба с вх. № ОС 4-
94.Г/2/10.01.04 г. – социалния доклад не дава основание за отпускане на 
средства; 

/за – 37, против – 1, въздържали се – 5/ 
 
 

1150-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД 3-94.Н/123/20.11.03 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на НАДЕЖДА 
ИВАНОВА ЗДРАВКОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Ив. 
Аксаков”, № 7, вх. “Б”, ет. 3, ап. 16  - за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности. 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
1151-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.Р/29/27.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 300 лв. на РАДОСЛАВ 
МАКАВЕЕВ ЙОТОВ – ЕГН **********, гр. Варна,  жк. “Чайка”,  

бл. 64, ет 13, ап. 49 - за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

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

1152-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.М/24/19.10.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 500 лв. на МАРИЯ 
СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА – ЕГН **********, гр. Варна,  бул. “Княз 
Борис І” № 115, вх. 3, офис 11 /ЦНЖ/ - за покриване на част от свободен 
наем до получаване на жилище от район “Аспарухово” за незрящо 
момиче. 

/за – 41, против – 0,  въздържали се – 0/ 
 
1153-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.Д/31/16.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 300 лв. на ДОРА АНГЕЛОВА  



АТАНАСОВА – ЕГН **********, гр. Варна,  ул. “Пробуда” № 109, - за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 
самотна майка с две деца на 4 г. и 1,5 г. 

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

 
1154-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-1000/59/15.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на ЯНКА СТАЙКОВА 
АНДОНОВА – ЕГН **********, гр. Варна,  кв. “Аспарухово”,  ул. 
“Гомел” № 5В, ет. 4, ап. 4 - за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

/за – 41, против – 0,  въздържали се – 0/ 
 
 
1155-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.Г/17/17.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на ГИНКА 
АЛЕКСИЕВА САВОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Наум” № 87 - 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 
самотна майка. 

/за – 41, против – 0,  въздържали се – 0/ 
 
1156-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.Н/20/16.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 300 лв. на НАСКО  ИЛИЕВ 
МИШЕВ – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Кирил и Методий” № 36, вх. 
“Д”, ет. 8, ап. 131 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности /изпаднал в тежко финансово положение след 
продължително лечение “инфаркт на миокарда”/. 

/за – 40, против – 0,  въздържали се – 0/ 
 
1157-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-94.Д/207/29.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 150 лв. на ДИРОХИ 



АЛЕКСАН ЧИБУКЧИЯН – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Хан 
Пресиян” № 2Б,  - за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности . 

/за – 40, против – 0,  въздържали се – 0/ 
 
1158-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.Ж/6/13.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на ЖИВКА 
РУМЕНОВА АНГЕЛОВА  –  ЕГН ********** - гр. Варна, ул. 
“Доброволци”, бл. 19, вх. 19, ап. 95  - за частично покриване на 
комунално-битови разходи. 

/за – 38, против – 0,  въздържали се – 0/ 
 
1159-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.Н/24/01.10.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 350 лв. на НАДЕЖДА 
НИКОЛАЕВНА ДРАГАНОВА  – егн - ********** гр. Варна, жк. 
“Младост”, бл. 146, вх. 5, ап. 3  - за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови  потребности. 

/за – 38, против – 0,  въздържали се – 0/ 
1160-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.С/30/13.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 150 лв. на СТОЯНКА 
АНДОНОВА ЯНКОВА  –  гр. Варна, ул. “Д-р Головина” № 15, ет. 8, ап. 
56 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  
потребности /95% инвалид/ 

/за – 39, против – 0,  въздържали се – 0/ 
 
1161-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-94.М/224/21.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на МИЛКА 
ЖЕЛЯЗКОВА ПЕНЧЕВА  – ЕГН **********, гр. Варна, ж.к. “Чайка”, 
бл. 5, вх. “Г”, ап. 27 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови  потребности /90% инвалид/ 

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



 
 
1162-12. 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. ЙОВКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА – ЕГН **********, гр. 

Варна, ул. “Кап. Райчо” № 107, молба с вх. № РД 4-94.Й/65/21.09.04 г. – 
социалния доклад не дава основание за отпускане на еднократна помощ. 

/за – 36, против – 1,  въздържали се – 2/ 
 
2. ДУШКА ПЕТКОВА ВЛАДЕВА – ЕГН **********, гр. Варна, 

жк. “Чайка”, бл. 28, вх. “Г”, ет. 7, ап. 82, молба с вх. № РД 4-
94.Д/206/28.09.04 г. - социалния доклад не дава основание за отпускане на 
еднократна помощ. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
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 
№ 19 

от заседание проведено на 10, 15.11.2004 г. 
по точка тринадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ПК 

“Туризъм и търговия” относно допълнение и изменение на “Наредба за 
разполагане на преместваеми обекти за търговия – маси, павилиони, 
кабини и други, съгласно чл. 56 от ЗУТ”. 

 
Докл.: Св. ЗЛАТЕВ – Председател ПК “Туризъм и търговия” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 41 
 
Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 
 1163-13. Общински съвет – Варна решава проекторешението от ПК 
“Туризъм и търговия” във връзка с предложение от Кмета на Община 
Варна вх. № ОС-4-1000(62)/27.10.04 г. да бъде върнато за преразглеждане 
в постоянната комисия по туризъм и търговия. 
 
 /за – 25, против – 0, въздържали се – 16/ 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
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 
№ 19 

от заседание проведено на 10, 15.11.2004 г. 
по точка четиринадесета от дневния ред 

 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
“Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на 
Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация” относно промени в текстовете на: 

- внасяне на поправка в чл. 14, ал. 2 (Глава ІІІ); 
- чл. 37 (Глава V) – създаване на нова алинея; 
- чл. 75, ал. 2 (Глава VІІІ) да отпадне съществуващия текст, като 

същия се замени с нов; 
- чл. 76, ал. 1 (Глава VІІІ) да отпадне съществуващия текст, като 

същия се замени с нов; 
- чл. 76, ал. 3 (Глава VІІІ) да отпадне съществуващия текст, като 

същия се замени с нов; 
- чл. 77 (Глава VІІІ) – да отпадне съществуващия текст, като същия 

се замени с нов; 
- разглеждане на предложение за промяна на решение на ОбС – 

Варна № 18-7(6)/03, 08.12.2003 г. и допълнения в Председателския съвет 
на Общинския съвет 

Докл.: А. ТОДОРОВ – Председател ВрК “Изработване 
на проект за Правилник за организацията и дейността на 
Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация” 
 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 48 
 

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

 
 1164-14-1. На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна изменя “Правилник за организацията и дейността на 



Общинкия съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация”, както следва: 
 - В Глава VІІІ – Контрол и питания към Кмета 
 В заглавието след думата “Кмета” да се добави “...на Общината и 
районните кметове...”, а навсякъде в главата, след думите “...Кмет на 
Общината...” да се добави “...Районни кметове...” 
 /за – 44, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 - В чл. 77 от Глава VІІІ се допълва следния текст: “... задължително 
е присъствието на отговарящия...” 

/за – 44, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

1164-14-2. На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна изменя “Правилник за организацията и дейността на 
Общинкия съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация”, както следва: 
 
 - създава се нова алинея 4 към чл. 37 със следния текст: 
 “След 3 поредни заседания на Общинския съвет в началото на 
дневния ред на последващото, Председателят на Общинския съвети 
Кметът внасят информация-отчет за изпълнение на решенията на ОбС.” 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1165-14. Общински съвет – Варна не приема предложението за 
промяна на чл. 14, ал. 2 от “Правилник за организацията и дейността 
на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация”, като минималния брой общински 
съветници за образуване на група се промени от четирима на трима. 
 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 33, против - 7, въздържали се – 8, отсъстват – 3/ 
 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
 1166-14. Общински съвет – Варна изменя “Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, както 
следва: 



 - отпада съществуващия текст на чл. 75, ал. 2, като същият се замени 
със следния: “независимо от получения писмен отговор, в началото на 
заседанието, общинският съветник задава устно своето питане. 
Отговарящият /кмет или районен кмет/ отговаря също устно. 
 /за – 18, против - 0, въздържали се –27/ 
 Решението не се приема. 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

 1167-14. Общински съвет – Варна изменя “Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, както 
следва: 
 - отпада съществуващия текст на чл. 76, ал. 3, като същият се замени 
със следния: “Отговорът на питането може да бъде репликиран съгласно 
чл. 59 от настоящия Правилник”. 
 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 19, против - 3, въздържали се – 25, отсъстват – 1/ 
 Решението не се приема. 
 
 
 1168-14. Общински съвет – Варна решава предложенията за 
промени в Председателския съвет на Общинския съвет да бъдат 
внесени за разглеждане на заседание на ВрК “Изработване на проект за 
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 30, против - 15, въздържали се – 3, отсъстват – 3/ 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
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 
№ 19 

от заседание проведено на 10, 15.11.2004 г. 
по точка петнадесета от дневния ред 

 
 ОТНОСНО: Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински съвет 
– Варна. 
     Докл.: Ап. ДИМИТРОВ – Председател ОбС 
 
 Общ брой присъстващи общински съветници – 36 
 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
 1169-15-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Образование” общинския 
съветник Панко Анчев. 
 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 1169-15-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна избира за член на ПК “Транспорт” общинския съветник 
Панко Анчев. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 1170-15-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Евроинтеграция и 
международно сътрудничество” общинския съветник Николай Джагаров. 
 /за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1170-15-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна избира за член на ПК “Транспорт” общинския съветник 
Николай Джагаров. 

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



1171-15-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Култура, вероизповедания, 
медии” общинския съветник Диан Даскалов. 
 /за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1171-15-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна избира за член на ПК “Финанси и бюджет” общинския 
съветник Диан Даскалов. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 
 



 
 

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 
№ 19 

от заседание проведено на 10, 15.11.2004 г. 
по точка шестнадесета от дневния ред 

 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Благоустройство и комунални дейности” относно: 
 - от преизпълнение такса смет - разпределение на необходимите 
средства за изграждане на заслони за разделно сметосъбиране в курортните 
комплекси и сметопочистване и сметоизвозване в р-н “Приморски”; 
 - от преизпълнение такса смет – отпускане необходимите средства за 
сметосъбиране и сметоизвозване за р-н “Вл. Варненчик”; 
 - останалата част от преизпълнението на такса смет – разпределена 
между сметопочистващите фирми, съгласно утвърдените от ОбС квоти. 
 

Докл.: Р. РАДЕВ – Председател ПК “Благоустройство и комунални 
дейности” 

 
 Общ брой присъстващи общински съветници – 41 
 

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

 
 1172-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава във връзка с необходимостта от средства по 
сметоизвозването и сметопочистването към р-н “Приморски”, к.к “Св. Св. 
Константин и Елена” и к.к. “Златни пясъци”, от очакваното 
преизпълнение на събираемостта на такса “смет” да бъдат отпуснати 
следните средства: 
 - за изграждане на заслони и разделно сметосъбиране в  143 000 лв. 

курортните комплекси “Св. Св. Константин и Елена”  
и “Златни пясъци” 

 - за сметосъбиране и сметоизвозване в градската зона, 357 000 лв. 



р-н “Приморски” и курортните комплекси  
“Св. Св. Константин и Елена” и “Златни пясъци” 

 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 1173-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, предвид 
новите селищни образувания, които влизат в границите на район “Вл. 
Варненчик” и интензивното нарастване на ЗПЗ, Общински съвет – Варна 
решава от очакваното преизпълнение на такса “смет” да бъдат отпуснати 
100 000 лв. /сто хиляди лева/ за дейност почистване на улични 
дъждоприемници /шахти/, почистване на улици, площади и алеи на 
територията на р-н “Вл. Варненчик”. 
 /за – 38, против – 0, въздържали се – 3/ 
 
 1174-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет –Варна решава от очакваното преизпълнение на такса “смет” 
средствата от 300 000 лв. /триста хиляди лв./ да бъдат разпределени към р-
н “Одесос”, р-н “Младост” и р-н “Аспарухово” за дейност почистване на 
улични дъждоприемници /шахти/, почистване на улици, площади и алеи, 
по утвърдения от Общинския съвет квотен принцип. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 3/ 
 

1175-16. Общински съвет – Варна възлага на ПК “Благоустройство 
и комунални дейности” да осъществи контрол по изразходването на 
отпуснатите средства по решения на ОбС №№ 1172-16, 1173-16 и 1174-
16(19)/10, 15.11.2004 г. и през м. януари 2005 г. внесе отчет на заседанието 
на Общинския съвет. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 
 



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 
№ 19 

от заседание проведено на 10, 15.11.2004 г. 
по точка седемнадесета от дневния ред 

 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от общинския съветник 
Стелиян Севастиянов относно приемане на “Правила за провеждане на 
публично обсъждане на проекта на общинския бюджет и годишния отчет 
за изпълнението и приключването на общинския бюджет”. 
 

Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ – общински съветник ДСБ 
 
 Общ брой присъстващи общински съветници – 39 
 

Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 
 1176-17. Общински съвет – Варна решава предложението на г-н 
Стелиян Севастиянов с вх. № ОС-4-94-С(41)/08.11.04 г. относно приемане 
на “Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта на 
общинския бюджет и годишния отчет за изпълнението и приключването 
на общинския бюджет” да се разгледа на заседание на ПК “Финанси и 
бюджет”. 
 
 /за – 36, против – 3, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
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