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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 21/08.12.2004 г. 

по точка първа от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 

  
Янко КОРЕНЧЕВ 
Няма да коментирам отговорите на въпросите ми от предната сесия 

– не съм ги получил, но мисля че ще се спази едномесечния срок. 
Днес искам да поставя на вашето внимание следните въпроси: 
Виждам, че Общината в последно време поглежда към 

инфраструктурата на гр. Варна, което е хубаво – малко със закъснение, но 
никога не е късно за пътища. Затова въпроса ми е: Кога, в какъв срок, с 
какви средства ще бъде поизчистен, осветен и модернизиран пътя по 
отсечката Езерния път – магазините на “Метро”? В миналото, когато бях 
кмет на Аспарухово завиждах искрено и служебно на колегите ми – 
толкова много фирми има в този район, а пътя е в безобразно състояние! 

На следващо място: в много кампании обещаваме, че моста над 
дерето под Автогарата /варненци си го знаем като Карабоклук/ ще бъде 
отворен? Вчера посетих отново това място – каква Европа сме тръгнали 
да гоним с най-ужасното място на Варна – и дерето, и самия мост... 

На следващо място: в миналото издигнахме една изключителна идея 
– самозадоволяване. Докато народът се самозадоволяваше, някои 
пазариха от магазина на ул. “Шипка”. Сега е започнала една кампания за 
самосениране на жилищата в гр. Варна. Иска ми се в този процес община 
Варна, с нашето съдействие да намери своето място, защото някои от 
добрите комплекси на гр. Варна започват да приличат вече на една 
мозаечна структура – всеки от гражданите се спасява, защото знаем че 
голямата част от българите все още работим за отопление и за храна! 

И на последно място: и аз попаднах в тази пробка – днес сутринта 
на Аспарухов мост е станало произшествие с две коли и един мотоциклет, 
вероятно температурите са паднали през нощта, желязната конструкция 
на Аспарухов мост се заледява много често. Дали някой си е свършил 



работата да размрази моста, аз не знам /ще се изследва/ но в момента 
всички които пътуват в посока от Галата и Аспарухово към центъра на 
Варна пътуват с час и 10-20 мин.закъснение. Колите бяха там, полицаите 
бяха там, но ние виждаме с подобни случаи как се справят в света. Има 
разпоредителност, има техника, живота не трябва да спира. Ще реагираме 
ли по-бързо на подобни инциденти, които вероятно ще се случват в 
зимния сезон? 

 
Христо КОНТРОВ 
Уважаеми г-н Кмете, през лятото на 2003 г. много преди 

намеренията ми да се кандидатирам за общински съветник бях любезно 
приет от Вас по моя молба. На срещата ни Ви изложих няколко мои 
становища, като едното бе за необходимостта от връщането на двата 
паметника на починалите и погребани във Варна френски войници-
моряци. Тогава изложихте, че е невъзможно това да стане понеже не са 
определени средства от бюджета на Общината за същата година. Вече 
като общински съветник, през месец февруари тази година внесох в ПК по 
Култура, вероизповедания, медии, свое предложение за преместване на 
паметниците на предишните им места. Дълго време председателят на 
комисията ми даваше уклончив отговор без ясни доводи защо не се 
разглежда моето предложение като настоявах при разглеждането да бъде 
известен, за да изложа своите мотиви. Едва в края на октомври по друг 
повод при заседание на друга комисия разбрах защо не се приема за 
разглеждане моето предложение. Спонтанно двама мои колеги 
категорично заявиха, че нямат място паметниците на войници, които са се 
канили да воюват заедно с нашите поробители срещу нашите 
освободители в Морската градина. Това ме принуди да внеса като точка 
от дневния ред на 19-тото заседание на ОбС обсъждане целесъобразността 
от връщането на въпроса за паметниците на първоначалните им места. 
Естествено, бе отхвърлено моето предложение под влиянието на 
съветниците от основната група и тези, които ги подкрепиха за образуване 
на мнозинството в местния парламент. Действията на горепосочените 
съветници потвърдиха моите предположения за мотивите за 
преместването на паметниците от управата на града през 60-те години на 
миналия век. Мотивите са изключително идеологически и в нарушение на 
решението на нашите съграждани в края на ХІХ век, които 10 години след 
Освобождението на България са имали по-големи основания да не 
разрешават издигането им на варненска земя. Но и тогава тези, които са 
управлява града са погледнали на молбата на френския генерален консул 
благосклонно, следвайки световната човешка практика да се дава 



последен подслон на загинали или починали по други причини 
чуждестранни войници, защото след смъртта всички хора са равни. 
Преместването на паметниците ги обрича на постепенно разрушаване и 
разграбване, което се вижда от снимките, които ви предоставям. Добре е, 
че поляната където е бил основния паметник е останала непокътната, а 
може би варненци се отнасят с по-голяма почит към тези нещастници 
намерили последен покой далеч от своята родина. 

Г-н Йорданов, мисля, че е необходимо Вие да поправите гафа, който 
сътвориха моите колеги. Предполагам че словата изречени на сесията са 
достигнали до почетните консули и посланика на Република Франция. Не 
мисля, че това ще причини някакви затруднения за подписване договора 
за срока за влизането на Република България в ЕС, но ще направи града 
ни нежелан за посещаване на официални лица от Франция и може да 
навреди и на икономическите ни и културни отношения с французите. 
Една Франция, която преодоля вековни противоборства със своите съседи 
и стана съоснователка на ЕС не бива да изключваме от списъка на нашите 
приятели. 

Питането ми към Вас е: Има ли междудържавно споразумение 
между Република България и Република Франция за преместването на 
паметниците и ако има такова, моля да ми бъде показано?  

Документирано ли е преместването  на костите на войниците и 
моряците и къде са препрогребани?, като също моля да ми бъдат 
предоставени съответните снимки и документи. 
 Надявам се, г-н Йорданов, да се покажете като съвременен политик 
и да направите всичко възможно за поправяне на това позорно за града и 
държавата ни деяние, като бъдат определени средства от бюджета на 
града за преместване на паметниците и същите се издигнат отново на 
първоначалните им места до подписване на договор за определяне на 
срока за влизането ни в ЕС. 

Искам да Ви припомня, че много от тези хора които гласуваха 
против моето предложение правиха митинги против влизането ни в 
НАТО, но в последствие се наредиха в първия ред при издигането на 
знамето през април тази година. Убеден съм, че ще бъдат и в първите 
редове и когато се издига знамето на ЕС, без да чувстват срам за своята 
историческа обремененост! 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

     В А Р Н А 
ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 21 

от заседание проведено на 08.12.2004 г. 
по точка втора от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Собственост и стопанство” относно: 

- продажба на недвижим имот в гр. Варна, ул. “Евлоги Георгиев”, 
кв. 21 с площ 2043 кв.м; 

- продажба на недвижим имот в гр. Варна, ж.к. “Младост” І-ви м.р. с 
площ 3 846 кв.м. 

- ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот – земя в к. 
“Казашко”, ул. “Бреза” № 9; 

- промяна на решение на ОбС – Варна № 1111-6(19)/10, 15.11.04 г.; 
- учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна 

общинска собственост за срок от 10 години в полза на Първа езикова 
гимназия и на ІV ЕГ “Фредерик Жолио Кюри” – Варна; 

- изключване на жилища от фонд “Жилища за настаняване под наем 
на граждани с установени жилищни нужди” и включването им във фонд 
“Жилища за продажба”; 

- съгласие за предприемане на действия по придобиване на 
“СБАГАЛ – Варна”-ЕООД на статут на клиника; 

- съгласие за сключване на договор между управителя на “СБАГАЛ 
– Варна”-ЕООД и Медицински университет – Варна за ползване на базата 
на лечебното заведение; 

- задължаване на Кмета за  действия по извършване на актуална 
оценка на капитала на фирма “Пазари”-ЕООД; 

- учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от 
недвижим имот ЧОС в гр. Варна, бул. “Вл. Варненчик” бл. 48 в полза на 
ОП “Управление и реализация на национални програми и проекти”; 

- разглеждане на предложение за извършване на промени в състава 
на Съвета на директорите на “Дезинфекционна станция”-ЕАД; 



- изслушване на отчет за проведеното Общо събрание на “В и К”-
ООД и упълномощаване за гласуване за следващото Общо събрание на 
10.12.2004 г. 

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

Бр. БАЛАЧЕВ – Зам.председател ОбС 
Кр. МАРИНОВ – общински съветник 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
1190-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с Решения № 538-3-1(13)/03,09.06.04 г. и № 1070-
11(18)/13.10.04 г. и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД 4-9300(64)/30.11.04 г., Общински съвет – Варна решава да бъде 
извършена  продажба на недвижим имот представляващ УПИ ХІІ, 
находящ се на ул. “Евлоги Георгиев”, кв. 21, по плана на 26-ти п. р. с 
площ 2043 кв. м. 
 Описания имот е частна общинска собственост съгласно АОС № 
3141/2004 г. 
 Продажбата да се извърши чрез конкурс, при първоначална цена 
484 600 лв. по ред и условия, приети от Общински съвет – Варна, 
предложени от Кмета на Общината. Резултатът от конкурса да бъде 
одобрен от Общински съвет – Варна преди сключването на Договора от 
Кмета на Общината. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1191-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с Решения на ОбС № 538-3-1(13)/03,09.06.04 г. и № 1070-
11(18)/13.10.04 г. и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД 4-9300(63)/30.11.04 г., Общински съвет – Варна решава да бъде 
извършена  продажба на недвижим имот представляващ УПИ І-210 – 
отреден за търговски комплекс, находящ се в гр. Варна, ж. к. “Младост” І-
ви м. р. с площ 3 846 кв. м. 
 Описаният имот е частна общинска собственост съгласно АОС № 
2775/2004 г. 



/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 
1191-2-2. Задължава Кмета на община Варна да възложи на трима 

лицензирани оценители изготвяне на актуална пазарна оценка на 
недвижим имот представляващ УПИ І-210 – отреден за търговски 
комплекс, находящ се в гр. Варна, ж. к. “Младост” І-ви м. р. с площ 3 846 
кв. м. 

/за – 23, против – 2, въздържали се – 17/ 
 
1191-2-3. Продажбата да се извърши по ред, условия и пазарна 

цена, приети от Общински съвет – Варна, предложени от Кмета на 
Общината.  

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

 1192-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД 4-9300(58)/15.11.04 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
ликвидиране на съсобственост с Милко Симеонов Цонев, чрез продажба 
на правото на собственост на Община Варна, върху 274 (двеста 
седемдесет и четири) кв. м. идеални части от  имот-земя, описан в АОС № 
2900/30.01.04 г., находящ се в с. Казашко, ул. “Бреза” № 9 (девет), 
представляващ УПИ VІІІ-739 (осми-седемстотин тридесет и девет) в кв. 
1(първи) по плана на с. Казашко, при граници: УПИ ІХ-740, УПИ VІ-
общ., УПИ VІІ-738, улица, целия с площ 497 (четиристотин деветдесет и 
седем) кв. м., на съсобственика – Милко Симеонов Цонев. 
 Ликвидирането на съсобственост да се извърши чрез продажбата на 
частта на Общината по пазарни цени за сумата от 2 040.00 лв. (две хиляди 
и четиридесет лв.), определена от лицензиран експерт-оценител. 
 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и 
сключването на договор с молителя Милко Симеонов Цонев, с. Казашко, 
ул. “Бреза” № 9. 

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

 1193-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
предстоящата реконструкция на кръстовището на бул. “Цар Освободител” 
и ул. “Генерал Колев”  и по предложение от Кмета на Община Варна с вх. 
№  ОС 4-9303(248)/19.11.04 г., Общински съвет – Варна, променя свое 
Решение № 1111-6(19)/10,15.11.04 г., както следва: 



1. Изключва от пакета обекти общинска собственост – обществени 
тоалетни, обект – обществен тоалет под № 18, предмет на АОС № 
1430/05.10.99 г. 

2. На основание промяна на начина за определяне на концесионера 
от открит конкурс в търг с явно наддаване, съгласно Решение № 1111-
6(19)10,15.11.04 г., изменя: 

- т. 15 с текст “Възлага на Кмета на Общината да назначи комисия 
за организиране провеждането на конкурса в срок от 7 дни от 
обнародването на решението в Държавен вестник. Общинският съвет да 
одобри критериите за избор на кандидатите в конкурса”, както следва: 
“Възлага на Кмета на Община Варна да назначи комисия за организиране 
провеждането на търга в срок от 7 дни от обнародването на решението в 
Държавен вестник. Общинският съвет да одобри критериите за оценка на 
инвестиционната програма относно осъществяване на дейността, предмет 
на концесията, за избор на кандидатите в търга”; 

- т. 16 “Възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор за 
концесия с определения за спечелил конкурса кандидат”, както следва: 
“Възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор за концесия с 
определения за спечелил търга кандидат” 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1194-2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
ЗОС,  чл. 116 от НРПУРОИ и във връзка с Програма за международно 
сътрудничество в областта на образованието и науката между 
правителството на Република България и правителствата на Кралство 
Испания, Република Германия, Република Франция и Обединено  
кралство Великобритания и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ОС 4-9302(201)/19.11.04 г., Общински съвет – Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години в полза на: 

1. ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ – ВАРНА върху следните 
имоти-частна общинска собственост: 

- ул. “Кракра”, вх. 7, ет. 4, ап. 11, състоящ се от две стаи, 
кухня, баня, тоалет, коридор и тераса с обща площ 82 кв. м., заедно с изба 
със светла площ 5.23 кв. м. – предмет на АОС № 2817/29.01.04 г.; 

-      ул. “Кракра”, вх. 7, ет. 3, ап. 8, състоящ се от две стаи, кухня, 
баня, тоалет, коридор и тераса с обща площ 82 кв. м., заедно с изба със 
светла площ 4.46 кв. м. – предмет на АОС № 2816/29.01.04 г.; 

 



2. ЧЕТВЪРТА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ФРЕДЕРИК 
ЖОЛИО КЮРИ” – ВАРНА върху следните имоти-частна общинска 
собственост: 

- ул. “Петър Райчев”, бл. 4, вх. “А”, ет. 5, ап. 13, състоящ се 
от три стаи, кухня, дрешник, баня, тоалет, коридор и два балкона с обща 
площ 81.25 кв. м, заедно с изба № 13 със светла площ 2.46 кв.м – предмет 
на АОС № 2711/25.08.2003 г.; 

- ул. “Петър Райчев”, бл. 1, вх. “Д”, ет. 4, ап. 106, състоящ се 
от две стаи, кухня, баня-тоалет, коридор и тераса с обща площ 59,55 кв. м, 
заедно с изба № 106 със светла площ 2.57 кв. м – предмет на АОС № 
2712/25.08.03 г.; 

Апартаментите се предоставят за настаняване на учители – 
чужденци, изпратени по Програмата за международно сътрудничество в 
областта на образованието и науката. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповеди и 
сключването на договори за учредяване на безвъзмездно право на 
ползване върху описаните имоти за срок от 10(десет) години, както и в 
началото на  всяка учебна година да представя  информация пред 
Общинският съвет - Варна за учителите чужденци настанени в 
горепосочените апартаменти. 

 /за – 38, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
1195-2.  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-
9300(60)/19.11.04 г., Общински съвет – Варна изключва от фонд “Жилища 
за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” и 
включва във фонд “Жилища за продажба”, следните жилища:  
 
  ж.к/улица                       бл.         вх.           ет.         ап.            АОС 
ж.к “Възраждане”             19          1             7           19           1314/99г. 
ж.к “Възраждане”             11          2             3           31            606/98г. 
ул. “Младежка”                 55        “В”           1             1           2589/03г. 
ул. “Мир”                            3         “Б”           6            40          2866/03г. 
ж.к “Възраждане”              7           1             3              8          2642/03 г. 

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



 
1196-2.  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. № ОС 
4-9302(204)/19.11.04 г., Общински съвет – Варна изключва от фонд 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди” и включва във фонд “Жилища за продажба”, следните жилища:  
 
   ж.к/улица                       бл.         вх.        ет.         ап.               АОС 
ж.к “Изгрев”                     40                        3           22              2211/01г. 
ж.к “Изгрев”                     37                        1             5              1281/99г. 
ж.к “Изгрев”                     41                        5           45              2218/01г. 
ул. “Евлоги Георгиев”    № 4                      2             4                379/97г. 

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

1197-2.  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-
1000(635)/19.11.04 г., Общински съвет – Варна изключва от фонд 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди” и включва във фонд “Жилища за продажба”, следните жилища:  
 
   ж.к/улица                       бл.         вх.        ет.         ап.                АОС 
ж.к “Възраждане”            61           1           8           24                1713/00г 
ж.к “Възраждане”            19           6           6         142                3132/04г. 
ж.к “Младост”                140          2           9           50                3193/04г. 
ж.к “Младост”                151          4           3           77                1952/00г. 
ж.к “Младост”                148          1           1             8                1644/00г. 
ж.к “Трошево”                  33        “А”        4            28               3195/04г. 
ж.к “Трошево”                  76        “Б”         3            29               3188/04 г. 

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

1198-2. 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-
1000(658)/19.11.04 г., Общински съвет – Варна изключва от фонд 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди” и включва във фонд “Жилища за продажба”, следните жилища:  
 



   ж.к/улица                       бл.         вх.        ет.         ап.                АОС 
ж.к “Вл.Варненчик”       405         16          4           37               3183/04г. 
ж.к “Вл.Варненчик”       204           5          8         155                 892/98г. 
ж.к “Вл.Варненчик”       406         22          3           53               2539/03г. 
ж.к “Вл.Варненчик”         10          6           1           5                   572/98г. 
ж.к “Вл.Варненчик”       404         16          4         240               2641/03г. 
ж.к “Вл.Варненчик”       203           2          3          48                1712/00г. 
ж.к “Вл.Варненчик”         16           3          1          33                1964/01г. 
ж.к “Вл.Варненчик”         35           1          7          27                2640/03г. 
ж.к “Вл.Варненчик”       222           5          8        139                1722/00г. 
ж.к “Вл.Варненчик”       204           3          4          74                1499/00г. 
ж.к “Вл.Варненчик”       223           4          3          98                1687/00г. 
ж.к “Вл.Варненчик”       209           1          3          10                3205/04г. 
ж.к “Вл.Варненчик”       222           2          6          44                3204/04г.  
   
   ж.к/улица                       бл.         вх.        ет.         ап.               АОС 
ж.к “Вл.Варненчик”        404        11          4       140                 3198/04г. 
ж.к “Вл.Варненчик”        204         5           1       124                 3201/04г. 
ж.к “Вл.Варненчик”          28         2           3        43                  2611/03г. 
ж.к “Вл.Варненчик”        402        15          5       288                 3202/04г. 
 

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

1199-2. 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. № ОС 
4-9302(203)/19.11.04 г., Общински съвет – Варна изключва от фонд 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди” и включва във фонд “Жилища за продажба”, следните жилища:  
 
   ж.к/улица                       бл.         вх.        ет.         ап.                АОС 
ж.к “Вл. Варненчик”      222         5           4           122              1805/00г. 
ж.к “Вл. Варненчик”      222         5           2           115              3184/04г.   



ж.к “Вл. Варненчик”      215         3           4             70              3192/04г. 
ж.к “Вл. Варненчик”        35         2           1             36              3191/04г. 
ж.к “Възраждане”            11         5            2           102              3139/04г. 
ж.к “Възраждане”             7          2            2             28             3140/04г. 
ж.к “Възраждане”            11         2            2            29              3148/04г. 
ж.к “Младост”                108         9            2             7               3143/04г. 
ж.к “Младост”                106         8            1             1               3178/04г. 
ж.к “Младост”                155         1           12           74              3138/04г. 
ж.к “Младост”                146         7            9            78              3136/04г. 
ж.к “Младост”                108         8            2             8               3180/04г. 
ж.к “Младост”                117         6            1             2               3145/04г. 
ж.к “Младост”                108         8            3            14              3147/04г. 
 

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

1200-2. 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-
1000(635)/19.11.04 г., Общински съвет – Варна изключва от фонд 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди” и включва във фонд “Жилища за продажба”, следните жилища:  
 
   ж.к/улица                       бл.         вх.        ет.         ап.                 АОС 
ж.к “Възраждане”            13           2           5          39                3196/04г. 
ж.к “Младост”                157          -             3         25                3144/04г. 
ж.к “Младост”               158          -              4         34                3179/04г. 
ж.к “Вл. Варненчик”    203           3             3         78                3207/04г. 
ж.к “Вл. Варненчик”      24           1            14        66                3197/04г. 
ж.к “Вл. Варненчик”      20          13            5         14                3208/04г. 

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

 1201-2-1.  На основание чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава принципно съгласие Кметът на 



Община Варна, да предприеме действия по придобиването от 
“Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение – Варна” ЕООД на Статут на клиника, при спазване на 
изискванията на Законите и Наредбите в това направление (общи и 
специфични), а при невъзможност за придобиване на по-висока категория 
на здравното заведение, да не се извършва фирмена трансформация на 
общинското търговско дружество (вливане, сливане), както и извършване 
на разпоредителни сделки с неговото имущество (движими и недвижими 
вещи). 

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

1201-2-2.  На основание чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава съгласие Управителят на 
“Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение – Варна”  – ЕООД да сключи договор при изискванията на чл. 105 
от Закона за лечебните заведения за ползване на базата от Медицински 
университет - Варна за обучение на студенти, докторанти и следдипломна 
квалификация и проведе необходимите действия за акредитация на 
лечебното заведение за горепосочената дейност.  

/за – 27, против – 2, въздържали се – 12/ 
 
 1202-2. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна задължава Кмета на Община Варна да назначи лицензиран 
оценител за извършване на актуална оценка на ДМА на фирма “Пазари” 
ЕООД, с цел актуализиране на капитала на дружеството. 

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

1203-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и 
чл. 39, ал. 4 от ЗОС и във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД 4-9300(61)/19.11.04 г., Общински съвет – Варна 
учредява безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Вл. 
Варненчик”, бл. 48, 16 п. р., представляващ помещение в предблоковото 
пространство – с площ 102 (сто и два) кв. м., актуван с АОС № 
2004/11.01.01 г., в полза на общинско предприятие “Управление и 
реализация на национални програми и проекти” – гр. Варна, за срок до 
съществуване на предприятието, но не по-дълъг от 10 /десет/ години. 



Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и 
сключването на договор за учредяването на безвъзмездно право на 
ползване върху гореописания имот. 

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

 
1204-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 

във връзка с чл. 232 “а” от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава  
като член на Съвета на директорите на “Дезинфекционна станция”-
ЕАД г-н Пламен Йорданов Трайков. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 5/ 
 

1205-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, 
във връзка с чл. 232 “а” от ТЗ, Общински съвет – Варна избира за член 
на Съвета на директорите на “Дезинфекционна станция”-ЕАД г-н 
Иван Маринов Вълчев. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против – 1, въздържали се – 7, отсъстват – 16/ 

 
1206-2. Общински съвет – Варна, на основание чл. 7, ал. 1 от 

“Наредба 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 
на “В и К”-ООД да участва в Общото събрание на дружеството, свикано 
на 10.12.2004 г. и да гласува по посочените в предварително обявения 
дневен ред точки, като има следните правомощия: 
 
 - по т. 1 от дневния ред: да участва в разискванията по тази точка и 
изрази становище по предложението на държавата и предложенията на 
общините във връзка с участие на частния сектор в предоставяне на 
услугите по В и К на територията на Община Варна, като участва в 
гласуването и гласува “против”; 

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

 - по т. 2 от дневния ред: да участва в разискванията по тази точка и 
изрази становище по предложението варианти за участие на частния 



сектор в предоставяне на услугите по В и К на територията на Община 
Варна, като участва в гласуването и гласува “против”; 

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

 - по т. 3 от дневния ред: да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува “против”; 

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

 - по т. 4 от дневния ред: да гласува против вземането на решение 
за преобразуване чрез промяна на правната форма на “В и К”-ООД – 
Варна в акционерно дружество; 

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

 - по т. 5 и т. 6 от дневния ред: да гласува както намери за добре, 
съобразно изложените аргументи за продължаване срока на договора за 
възлагане на контрол на “В и К”-ООД – Варна и проведените на 
събранието обсъждания. 
 /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 
№ 21 

от заседание проведено на 08.12.2004 г. 
по точка трета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” относно: 

- съгласуване на ПРЗ на УПИ ІІ “За жилищно строителство и 
трафопост” кв. 25, к.к. “Златни пясъци”; 

- съгласуване на ПРЗ на УПИ ІІІ “за хотел” кв. 14, к.к. “Златни 
пясъци”; 

- частично изменение на ОУП на община Варна в обхват 
територията на масив 15 по плана на възстановената собственост в 
землището на с. Звездица; 

- становище на Общинския съвет относно приоритетността на 
екологични обекти от инвестиционната програма на община Варна; 

- съгласуване на списък-предложение за обекти от общинската 
пътна мрежа, които да бъдат включени в “Национална годишна програма-
2005 г.”; 

- приемане и одобряване на ПУП, специализирана план-схема 
за водоснабдяване и канализация за кв. от 1 до 38 на к.к. “Св.св. 
Константин и Елена” – Варна 

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

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 43 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1207-3.  Одобреният План за регулация и застрояване на кк. 
“Златни пясъци” е отменен в частта на урегулиран поземлен имот ІІ “за 



жилищно строителство и трафопост”, кв. 25, с решения на Върховния 
административен съд – ІІ отделение № 3284/14.04.04 г. и № 5179/07.06.04 
г. 
     На основание чл. 135, ал. 4 от ЗУТ, Министерството на РРБ с 
писмо № 70-00-1011/02.08.04 г.,допуска да се изработи План за регулация 
и застрояване за УПИ по искане на собственика. 
 Изработеният проект за ПРЗ на УПИ ІІ “за жилищно строителство и 
трафопост”, кв. 25, кк. “Златни пясъци” е приет на заседание на Експертен 
съвет по устройство на територията – т. 1 (Протокол № 34/28-29.09.04 г). 
След направеното обявяване съгласно чл. 128, ал. 3 от ЗУТ няма 
постъпили възражения, отразено в протокол № 41/09-10.11.04 г., т. 1 на 
Експертен съвет по устройство на територията. 
 ПРЗ подлежи на одобрение от Министъра на РРБ, като курорт-
селищно образование от 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 и чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, 
съгласува План за регулация и застрояване за УПИ ІІ “Жилищно 
строителство и трафопост”, кв. 25 по плана на к.к. “Златни пясъци” 
 /за – 39, против - 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 1208-3.  Одобреният План за регулация и застрояване на к.к. “Зл. 
Пясъци” е отменен в частта на урегулиран поземлен имот ІІІ “за хотел”, 
кв. 14, с решения на Върховния административен съд ІІ отделение № 
5179/07.06.04 г. и № 4695/25.05.04 г. 
     На основание чл. 135, ал. 4 от ЗУТ, Министерството на РРБ с 
писмо № 70-00-1066/25.08.04 г.,допуска да се изработи План за регулация 
и застрояване за УПИ по искане на собственика. 
 Изработеният проект за ПРЗ на УПИ ІІІ “за хотел”, кв. 14, кк. 
“Златни пясъци” е приет на Експертен съвет по устройство на територията 
– т. 3(Протокол № 34/28-29.09.04 г). След направеното обявяване съгласно 
чл. 128, ал. 3 от ЗУТ няма постъпили възражения, отразено в протокол № 
40/02-03.11.04 г., т. 1 на Експертен съвет по устройство на територията. 
 ПРЗ подлежи на одобрение от Министъра на РРБ, като курорт-
селищно образование от 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 и чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, 
съгласува План за регулация и застрояване за УПИ ІІІ “хотел”, кв. 14 по 
плана на к.к. “Златни пясъци”. 

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

 1209-3.  Подадена молба с вх. № ЗАО – 4587/14.09.04 г. от Михаил 
Христов Бачуров, Димитър Елисеев Голодов, Яню Йорданов Янев, 
“АРХБИЗНЕС” ООД, представлявано от управителя Павел Белов, в 
качеството им на собственици на имоти: № 15015, № 15016, № 15010, № 
015023 и № 015024, находящи се в местност “Поляна”, масив 15 по 
картата на възстановената собственост на землището на с. Звездица, 
Община Варна. Желанието им е тези имоти, представляващи земеделски 
земи V категория, да сменят предназначението си с цел застрояване с 
жилищни и курортни сгради. 
 Със Заповед № 10/15.01.90 г. е одобрен ПРЗ на с. Звездица. Този 
план е предвиждал включване в границите на селото на допълнителни 
терени, в т. ч. и гореупоменатите земи. 
 Молбата е разгледана на заседание на ЕСУТ – Община Варна и с 
Решение по т. 2 на Протокол № 33/21.09.04 г. е дадено положително 
становище за изменението на ОУП(ТУП). 
 На основание гореизложеното и предвид, че разходите ще бъдат за 
сметка на собствениците на земи, Общински съвет – Варна решава: 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, чл. 124, 
ал. 1 от ЗУТ  дава съгласие за частично изменение на Общия устройствен 
план на Община Варна (ТУП 1998) в обхват, територията на масив 15 по 
плана на възстановената собственост в землището на с. Звездица. 

/за – 43, против - 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 1210-3. Във връзка с изискване за кандидатстване за финансиране 
на проекти пред Министерството на околната среда и водите и 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 4-
9100(383)/30.11.04 г. в ПК “Архитектура, строителство, устройство, 
организация и развитие на територията на общината и населените места” е 
постъпило предложение за приемане на Списък с екологичните обекти от 
Инвестиционната програма на Община Варна за периода 2004 – 2007 г. 
 Във връзка с особената важност за устойчивото развитие на Община 
Варна, Общински съвет – Варна решава: 



 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
изказва положително становище за приоритетност и приема следния 
Списък с екологични обекти: 
 

1. Помпена станция с тласкател “Акациите”; 
2. Изграждане на вътрешна канална мрежа кв. “Виница”; 
3. Завършване на канална и дренажна система кв. “Галата”; 
4. Отвеждащ колектор за битови отпадни води за премахване на 

заустванията в зоната на съществуващото и перспективно ползване на 
водите между буна 109 и буна при Яхтеното пристанище; 

5. Рехабилитация на водопроводната мрежа “Варна-Златни 
пясъци”; 

6. Допълнителни водоснабдявания на кв. “Галата”, “Боровец”, 
“Зеленика” и “Ракитника”; 

7. Отвеждане на отпадните води от ПСОВ “Златни пясъци” чрез 
колектор Виница - Варна до Градската пречиствателна станция за 
отпадните води (ПСОВ – Тополи); 

8. Пилотен проект за велоалея по ул. “Македония” и ул. “Петко 
Тодоров”; 

9. Подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез 
газификация в обществените сгради и жилищни райони; 

10.  Изграждане на система за интегриран подход при 
управлението на отпадъците на територията на Община Варна, 
включваща: 

10.1 Изграждане и пускане в експлоатация на система за разделно 
събиране на твърди битови отпадъци; 

10.2 Изграждане и пускане в експлоатация на центрове за 
рециклиране на строителни отпадъци; 

10.3 Проектиране и изграждане на Център за намаляване на 
депонирането на твърди битови отпадъци. 

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



1211-3. Съгласно Правилника за прилагане на Закона за пътищата, 
в началото на всяка календарна година Министерството на РРБ съвместно 
с Министерството на финансите изработват проект за “Национална 
годишна програма” за финансиране на Общинската пътна мрежа, като се 
вземат под внимание мотивираните предложения на общините. В срок до 
30.11.2004 г. тези предложения трябва да се представят за разглеждане  и 
одобряване  в “Съвета за регионалното развитие” към Министерски съвет. 
Съгласно разпорежданията на писмо на Министерството на РРБ с изх. № 
91-00-64/10.10.2004 г., “списъкът-предложение” на всяка община трябва 
да бъде приет на сесия на Общинския съвет и извлечение от решението се 
прилага в преписката до Съвета за регионалното развитие. 

Във връзка с гореизложеното Общински съвет – Варна решава: 
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА 

приема  списък-предложение за обекти от общинската пътна мрежа, които 
да бъдат включени в НГП – 2005 г., съгласно приложение А. 

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

1212-3.  В съответствие  с изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ  е 
изработена специализирана план-схема за водоснабдяване и канализация  
за кв. от 1 до 38  на кк. “Св. Св. Константин и Елена” – гр. Варна, която е 
разгледана  и приета на ЕСУТ при Община Варна с  протокол № 43/23-
24.11.2004 г. 

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

чл. 108, ал. 2 от ЗУТ приема и одобрява подробен устройствен план 
“Специализирана план-схема за водоснабдяване и канализация за кв. 1 до 
кв. 38 на кк. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна. 

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

/за – 41, 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 
№ 21 

от заседание проведено на 08.12.2004 г. 
по точка четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Здравеопазване” относно: отпускане и откази за отпускане на финансови 
помощи за лечение на нуждаещи се граждани. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1213-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на РАДКА ИВАНОВА ДЕНЧЕВА – 
ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Дубровник” бл. 9, вх. Г, ап. 76, молба вх. 
№ ЗСР-4-94.Р/7/26.08.2004 г. – 1 600 лв. за закупуване на УКВ (FM) 
система към слуховия апарат за дъщеря й Вилиана Радева Иванова – ЕГН 
**********, с диагноза: детска церебрална парализа, атонична форма, 
глухота на двете уши, сензомоторна алалия, конвергентен страбизъм. 

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

1214-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ВЛАДИМИР 
СТЕФАНОВ ИВАНОВ, ЕГН **********– гр. Варна, ул. “Д-р Головина” 
№ 21, ет. 3, ап. 111, молба вх. № ЗРС-4-94.В/14/20.07.2004 г. – лицето ще 
бъде насочено за съдействие пред Пенсионен отдел за по-бързо отпускане 
на инвалидна пенсия и към РЗОК – Варна за включване в програма за 
получаване на медикамента “Плавикс” безплатно. 
 /за – 39, против – 1, въздържали се – 0/ 



1215-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ГИНА ПЕЕВА 
СТАНКОВА, ЕГН **********– гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Света 
гора” № 4, молба вх. № ОС-4-1000/46/05.07.2004 г. – не са изчерпани 
възможностите за подпомагане от роднини. 

/за – 31, против – 2, въздържали се – 4/ 
 
 

1216-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ЦВЕТАНКА 
ЯНЕВА ДИМИТРОВА, ЕГН **********– гр. Варна,  ул. “Донка Златева” 
№ 4, ет. 2, ап. 6, молба вх. № РД-4-94.Ц/34/19.08.2004 г. – не са изчерпани 
възможностите за подпомагане от роднини. 

/за – 29, против – 1, въздържали се – 3/ 
 

 
1217-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ОЛГА 
ЖЕЛЕВА НИКОЛОВА, ЕГН **********– гр. Варна, ул. “Подвис”, бл. 28, 
вх. Б, ет. 1, ап. 8, молба вх. № РД-4-94.О/9/31.08.2004 г. – не са изчерпани 
възможностите за подпомагане от роднини. 

/за – 29, против – 1, въздържали се – 3/ 
 

1218-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ВЯРКА 
ПАНЕВА ГЕРОВА, ЕГН **********– гр. Варна, ул. “Балатон” № 6, молба 
вх. № ОС-4-1000/51/23.07.2004 г. – социалният доклад не дава основание 
за отпускане на средства. 

/за – 30, против – 1, въздържали се – 2/ 
 
1219-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ДИМИТЪР НИКОЛОВ НЕНКОВ – 
ЕГН **********, гр. Варна, ж.к. “Младост” бл. 129 А, ап. 14, молба вх. № 
ЗСР-4-94.Д/11/21.10.2004 г. – 500 лв. за провеждане на рехабилитация на 
съпругата му Пепа Костадинова Ненкова – ЕГН **********с диагноза: 
екстрамедуларен тумор (епендимом) на кауда еквина. 

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



1220-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна  отпуска на ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА 
ГЕОРГИЕВА - ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Царевец” бл. 9, вх. Б, ет. 
7, ап. 46,  молба вх. № ЗСР-4-94.Т/2/27.02.2004 г. – 200 лв., диагноза: 
Трималеоларна фрактура на дясна глезенна става. 

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

1221-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на БОЖАНКА ГЕНЧЕВА БОРИСОВА 
– ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Девня”, бл. 11, вх. Б, ет. 3, ап. 33, молба 
вх. № РД-4-94.Б/68/01.10.2004 г. – 100 лв. за закупуване на медикамента 
Polyerga Plus – медикамента не се реимбурсира от РЗОК, диагноза: 
карцином на белия дроб, ИБС, ХБ, псориазис.  

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

1222-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ДИАНА 
ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН **********– гр. Варна, ул. “Балкапан” 
№ 1, ет. 6, ап. 24, молба вх. № РД-4-94.Д/122/26.05.2004 г. – социалният 
доклад не дава основание за отпускане на парична помощ. 

/за – 36, против – 1, въздържали се – 2/ 
 
 
 
1223-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна  отпуска финансова помощ в размер на 100 лв. 
на КОНСТАНТИН НИКОЛОВ КАЛЕШЕВ, ЕГН **********– гр. Варна, 
ж.к. “Чайка”, бл. 62, вх. Г, ап. 29, молба вх. № ОС-4-94.К/6/10.02.2004 г. – 
ветеран от войната,  за закупуване на лекарства. 

/за – 26, против – 0, въздържали се – 4/ 
 
 

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 
№ 21 

от заседание проведено на 08.12.2004 г. 
по точка пета 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; 
отпускане на персонална пенсия на Васил Йорданов Милев. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1224-5. На основание чл. 92 КСО, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 
2, т. 1 и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, 
във връзка с молба с вх. № РД 4-94.В(199)/05.10.04 г. и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД  4-94.В(199)/18.11.04 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната персонална пенсия на 
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ МИЛЕВ от гр. Варна, ж.к “Младост”, бл. 131, вх. 1, 
ап. 5. 
 Да се внесе предложение за отпускана на персонална пенсия в 
Министерския съвет. 
 /за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 1225-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС 4-9302(155)/27.07.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 400 лв. на ПЕНКА БОЖКОВА  
ТОДОРОВА– ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Джеймс Баучер” 3, вх. 
“Б”, ет. 8, ап. 86  - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-
битови потребности. 



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

1226-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС 4-94.З(4)/30.08.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на ЗЮМБЮЛКА 
СТРАХИЛОВА НИКОЛАЕВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Д-р 
Селеменски” № 71  - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-
битови потребности. 

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

1227-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС 4-94.С(44)/24.11.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 400 лв. на СТИЛИЯН 
ГЕОРГИЕВ ЛУКОВ – ЕГН **********, гр. Варна, ж.к “Възраждане”, бл. 
59, вх. 3, ет. 4, ап. 60  - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-
битови потребности. 

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

1228-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС 4-94.А(21)/26.07.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на АНГЕЛИНКА 
МИХАЙЛОВА АБАДЖИЕВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. 
“Пробуда” 162  - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-
битови потребности. 

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

 
1229-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.Д(213)/08.10.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на ДИМИТРИЧКА 
ХРИСТОВА МИТЕВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Стоян Заимов” 
№ 34, ап. 2,  - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 
потребности. 



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

1230-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС 4-94.Ц(7)/02.11.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 150 лв. на ЦВЕТАНА 
ГРИГОРИЕВНА АЛЕКСАНДРОВА – ЕГН **********, гр. Варна, бул. 
“Сливница” № 59, вх. “А”, ет. 4, ап. 12,  - за задоволяване на основни 
жизнени и  комунално-битови потребности. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1231-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.Д(35)/28.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на ДИАНА АСЕНОВА 
БАКОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ж.к. “Вл.Варненчик”, бл. 20, вх. 
10, ет. 1, ап. 3,  - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-
битови потребности. 

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

1232-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.Ю(3)/22.10.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на ЮЛИЯНА 
ГЕОРГИЕВА МАЛЕШКОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. 
“Нежност” № 10  - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-
битови потребности. 

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

 
1233-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-94.С(275)/01.11.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на СИЙКА 
ИВАЙЛОВА ИВАНОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Пробуда” № 
136  - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 
потребности. 

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



 
1234-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.С(19)/13.11.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на СТОЙКА 
ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА  – ЕГН **********, гр. Варна, ул. 
“Фантазия” № 19  - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-
битови потребности. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1235-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.П(9)/12.10.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ 
ЗЛАТЕВ  – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Кап. Райчо”, бл. 82, ет. 7, ап. 
94  - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 
потребности. 

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

1236-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.З(6)/11.10.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на ЗАПРЯН ТОДОРОВ 
ДЖАРОВ  – ЕГН **********, гр. Варна, кв. “Св. Иван Рилски” 27, вх. 
“Д”, ет. 7, ап. 101  - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-
битови потребности. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1237-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.Й(75)/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 ЙОРДАНКА 
ХРИСТОВА КРЪСТЕВА  – ЕГН **********, гр. Варна, жк. “Чайка”, бл. 
48, вх. “В”, ет. 3, ап. 5  - за задоволяване на основни жизнени и  
комунално-битови потребности. 

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



1238-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД 4-94.Х(59)/18.10.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на ХРИСТО 
АНГЕЛОВ НИКОЛОВ  – ЕГН **********, гр. Варна, жк. “Възраждане”, 
бл. 8, вх. 2, ап. 42  - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-
битови потребности. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1239-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-94.С(271)/27.10.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на СНЕЖАНА 
САВОВА ЯНКОВА  – ЕГН  **********, гр. Варна, ул. “Пробуда” № 159  
- за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови потребности. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1240-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.С(20)/27.10.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на СТАНКА 
ИВАНОВА БАЛЧЕВА  – ЕГН  **********, гр. Варна, ул. “Свобода” № 
35, ет. 1, ап. 1  - за частично покриване на разходи по погребение на 
дъщеря й. 

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

 
1241-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-94.Д(222)/28.10.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на ДИМИТРИЧКА 
ХРИСТОВА КАНТАРДЖИЕВА  – ЕГН  **********, гр. Варна, жк. 
“Младост”, бл. 35, вх. “А”,  ап. 2  - за задоволяване на основни жизнени и  
комунално-битови потребности. 

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



1242-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС 4-94.Т(26)/26.10.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на ТЕМЕНУЖКА 
ЯНКОВА АЛЕКСИЕВА  – ЕГН  **********, гр. Варна, ул. “Пробуда” № 
97 - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 
потребности. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1243-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-94.Е(96)/29.10.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на ЕЛКА ИЛКОВА 
ПАРУШЕВА  – ЕГН  **********, гр. Варна, ул. “Александър Василев” 
№ 11 - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 
потребности. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1244-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-94.Т(142)/29.10.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 150 лв. на ТЕМЕНУЖКА 
РАДЕВА КОСТОВА  – ЕГН  **********, гр. Варна, ул. “Пробуда” № 
118 - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 
потребности. 

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

1245-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.Я(2)/01.11.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на ЯНКО ИВАНОВ 
ПЕТРОВ  – ЕГН  **********, гр. Варна, ул. “Братя Миладинови” № 60, 
ет. 4 - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 
потребности. 

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



1246-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД 4-94.А(195)/05.11.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 150 лв. на АЛЕКСАНДЪР 
БОРИСОВ РАНГЕЛОВ  – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Парижка 
комуна” № 1, вх. “Б”, ет. 3, ап. 23 - за частично покриване на разходи по 
погребение на майка му.  

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1247-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-94.Р(133)/13.10.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на РАЙНА 
ХРИСТОВА МИЛИЕВА  – ЕГН **********, гр. Варна, м-ст. “Ален мак” 
№ 46 - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 
потребности. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1248-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-94.И(181)/14.10.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на ИВАН ИВАНОВ 
ИВАНОВ  – ЕГН **********, гр. Варна, м-ст. “Валаяр” № 41 - за 
задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови потребности. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1249-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-94.Ц(38)/01.11.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на ЦОНА 
ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА  – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Д-р 
Пюскюлиев” № 47 “А” - за задоволяване на основни жизнени и  
комунално-битови потребности. 

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



1250-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД 4-94.Р(141)/03.11.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на РОЗА ЖИВКОВА 
ЯНКОВА  – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Наум” № 97  - за 
задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови потребности. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1251-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.Й(3)/05.10.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 300 лв. на ЙОАНА 
ТОШКОВА КОСТОВА  – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Стоян 
Заимов” № 26  - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 
потребности (инвалид първа група с чужда помощ). 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1252-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.П(33)/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 ПЕПА МИРКОВА 
КОСТОВА  – ЕГН **********, гр. Варна, с. Каменар,  ул. “Невен” № 8 
“В”  - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 
потребности. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1253-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.С(31)/16.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на СТАНКА 
ПЕТРОВА КАРАГЬОЗОВА  – ЕГН **********, гр. Варна,  ул. “Генерал 
Колев” № 75, вх. “А”, ет. 2, ап. 7  - за задоволяване на основни жизнени и  
комунално-битови потребности. 

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

1254-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.Д(8)/23.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на ДИМИТЪР 



РАЙКОВ ДИМИТРОВ  – ЕГН **********, гр. Варна,  ул. “Чаталджа” № 
97, вх. “Б”, ет. 1, ап. 8  - за задоволяване на основни жизнени и  
комунално-битови потребности. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1255-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-94.Т(131)/27.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на ТОНКА 
ВЛАЙКОВА БОЖЕВА  – ЕГН **********, гр. Варна,  ул. “Мир” № 39  - 
за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови потребности. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1256-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.А(10)/30.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на АЙТЕН ФЕРДУН 
МУСТАФА  – ЕГН **********, гр. Варна,  ул. “Д-р Селеменски” № 63  - 
за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови потребности. 

/за – 29, против – 2, въздържали се – 1/ 
 
 
1257-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-94.А(170)/28.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на АНА ДИМИТРОВА 
ИВАНОВА  – ЕГН **********, гр. Варна,  ул. “Пробуда” № 143  - за 
задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови потребности 
(самотна майка – 6 деца). 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1258-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.Р(28)/23.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на РОСИЦА 
ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА  – ЕГН **********, гр. Варна, кв. 
“Аспарухово”,  ул. “Лерин” № 2  - за задоволяване на основни жизнени и  
комунално-битови потребности . 

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



 
 
1259-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.С(33)/23.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 150 лв. на СТАНКО 
СТОЯНОВ СТАНКОВ  – ЕГН **********, гр. Варна, кв. “Аспарухово”,  
ул. “Лерин” № 2  - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-
битови потребности . 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1260-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.Н(21)/23.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 150 лв. на НЕФИЗ  КАДИР 
МЕХМЕД  – ЕГН **********, гр. Варна, кв. “Аспарухово”,  ул. “Найчо 
Цанов” № 81  - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 
потребности . 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
 
1261-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.М(26)/23.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на МИЛКА 
ДЕМИРОВА КОСТОВА  – ЕГН **********, гр. Варна, жк. “Вл. 
Варненчик”,  ул. “Боян Илиев” № 22  - за задоволяване на основни 
жизнени и  комунално-битови потребности . 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1262-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.В(39)/23.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на ВАСИЛ ИВАНОВ 
ИЛИЕВ – ЕГН **********, гр. Варна, жк. “Вл. Варненчик”,  ул. “Боян 
Илиев” № 22  - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 
потребности . 

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



 
 
1263-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.К(27)/23.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на КРАСИМИР 
САШЕВ АСЕНОВ – ЕГН **********, гр. Варна, жк. “Вл. Варненчик”,  
ул. “Боян Илиев” № 22  - за задоволяване на основни жизнени и  
комунално-битови потребности . 

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

 
1264-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.А(24)/23.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на АНГЕЛ 
АТАНАСОВ ЧЕЛЕБИЕВ – ЕГН **********, гр. Варна, жк. “Вл. 
Варненчик”,  ул. “Боян Илиев” № 22  - за задоволяване на основни 
жизнени и  комунално-битови потребности . 

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

 
1265-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.К(28)/23.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на КАЛИНКА 
ХРИСТОВА ХРИСТОВА – ЕГН **********, гр. Варна, жк. “Вл. 
Варненчик”,  ул. “Боян Илиев” № 22  - за задоволяване на основни 
жизнени и  комунално-битови потребности . 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1266-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.Х(11)/23.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на ХРИСТО САШЕВ 
АСЕНОВ – ЕГН **********, гр. Варна, жк. “Вл. Варненчик”,  ул. “Боян 
Илиев” № 22  - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 
потребности . 

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



 
 
1267-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.М(27)/23.09.04 г. и на база изготвен 
социален доклад, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на МАКСИМ 
ЯНАКИЕВ ЛАЗАРОВ – ЕГН **********, гр. Варна, жк. “Вл. 
Варненчик”,  ул. “Боян Илиев” № 22  - за задоволяване на основни 
жизнени и  комунално-битови потребности . 

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

1268-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и на 
база изготвен социален доклад, Общински съвет – Варна взема решение 
да не отпуска финансова помощ на следните лица:  

 
1.ЛИЛЯНА ПЕТКОВА ИЛИЕВА – ЕГН **********, гр. Варна, 

жк. “Възраждане”, бл. 57, вх. 3, ет. 7, ап. 97, с молба с вх. № ОС 4-
94.Л(11)/13.10.04 г. – на лицето е отпусната еднократна социална помощ 
от 200 лв. от Дирекция “Социално подпомагане” през м. септември 2004 г. 

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

2. ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ЧУЛОВ – ЕГН **********, гр. Варна, 
ул. “Д-р Басанович” № 25, ет. 1, ап. 2, молба с вх. № ЗСР 4-94.З(4)07.10.04 
г. – социалния доклад не дава основание за отпускане на еднократна 
помощ и няма възникнало инцидентно събитие. 

/за – 31, против – 0, въздържали се –5/ 
 

3.ДИМИТРА СИМЕОНОВА ГРУДЕВА – ЕГН **********, гр. 
Варна, пл. “Славейков” № 1, бл. 3, вх. “А”, ет. 2, ап. 4, молба с вх. № РД 4-
94.Д(223)/01.11.04 г. – лицето не живее на посочения адрес; 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
4. АХМЕД  БЕЙРЯМ СЮЛЕЙМАН – ЕГН **********, гр. 

Варна, ул. “Дончо Ватаха”, молба с вх. № ЗСР 4-94.А(13)/14.10.04 - 
социалния доклад не дава основание за отпускане на еднократна помощ и 
няма възникнало инцидентно събитие. 

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



5. ЯНИ НИКОЛОВ ВАНГЕЛОВ – ЕГН **********, гр. Варна, 
бул. “Сливница” № 12, молба с вх. № ОС 4-94.Я(10)/28.09.04 г. - 
социалния доклад не дава основание за отпускане на еднократна помощ и 
няма възникнало инцидентно събитие. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 4/ 
 

6. ЕЛЕНКА АТАНАСОВА ФИКОВА – ЕГН **********, гр. 
Варна, ул. “Пловдив” № 9, вх. “А”, ет. 4, ап. 15, молба с вх. № ОС 4-
94.Е(17)/28.09.04 г. - социалния доклад не дава основание за отпускане на 
еднократна помощ и няма възникнало инцидентно събитие. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
7. ЯНЧО ЯНАКИЕВ ЧОБАНОВ – ЕГН **********, гр. Варна, 

ул. “Петко Напетов” № 15, молба с вх. № ОС 4-94.Я(10)/30.09.04 г. - 
социалния доклад не дава основание за отпускане на еднократна помощ и 
няма възникнало инцидентно събитие. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 5/ 
 
8. СЕВИНЧ АЙШЕЕВА САЛИЕВА – ЕГН **********, гр. 

Варна, ул. “Наум” № 45, молба с вх. № РД 4-94.С(261)/18.10.04 г. - 
социалния доклад не дава основание за отпускане на еднократна помощ и 
няма възникнало инцидентно събитие. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 1/ 
9. ГАНКА БОРИСОВА СТАНКОВА – ЕГН **********, гр. 

Варна, жк. “Изгрев”, парцел 2902, молба с вх. №  РД 4-94.Г(154)21.10.04 г. 
- социалния доклад не дава основание за отпускане на еднократна помощ 
и няма възникнало инцидентно събитие. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 3/ 
 
10. ЙОРДАНКА ЕНЧЕВА ИВАНОВА – ЕГН **********, гр. 

Варна, жк. “Вл. Варненчик”, бл. 32, вх. 1, ет. 8, ап. 37, молба с вх. № ОС 4-
94.Й(7)/22.10.04 г. - социалния доклад не дава основание за отпускане на 
еднократна помощ и няма възникнало инцидентно събитие. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 4/ 
 
11. РУМЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА – ЕГН **********, 

гр. Варна, жк. “Изгрев”, бл. 40, вх. “А”, ет. 2, ап. 17, молба с вх. № ОС 4-
94.Р(34)/11.10.04 г. – лицето не живее на посочения адрес. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 2/ 
 



12. СИЛВИНА МАРИНОВА МАРИНОВА - ЕГН  **********, 
гр. Варна, ул. “Младост” № 14, молба с вх. № РД 4-94.С(269)/27.10.04 г. – 
на лицето е отпусната еднократна парична помощ в размер на 200 лв. с 
Решение 896-7 на Общински съвет – Варна, протокол № 17 от 10.09.04 г. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
13. АНКА ЯНАКИЕВА МИТЕВА – ЕГН **********, гр. Варна, 

ул. “Пробуда” № 104, молба с вх. № ОС 4-94.А(33)/29.10.04 г. - социалния 
доклад не дава основание за отпускане на еднократна помощ и няма 
възникнало инцидентно събитие. 

/за – 29, против – 1, въздържали се – 3/ 
 
14. НАДЕЖДА ТОШКОВА МИХАЙЛОВА – ЕГН **********, 

гр. Варна, ул. “Боримечката” № 1 А, молба с вх. № ЗСР 4-
94.Н(11)/04.11.04 г. – на лицето и е отпусната еднократна парична помощ 
в размер на 500 лв. с Решение № 897-7 на Общински съвет – Варна , 
протокол № 17 от 10.09.04 г. 

/за – 29, против – 1, въздържали се – 2/ 
 
15. ДОБРОМИРА НИКОЛОВА ХАДЖИЕВА – ЕГН 

**********, гр. Варна, жк. “Възраждане”, бл. 54, вх. 2, ет. 3, ап. 36, молба 
с вх. № ОС 4-94.М(23)/08.09.04 г. - социалния доклад не дава основание за 
отпускане на еднократна помощ и няма възникнало инцидентно събитие. 

/за – 28, против – 1, въздържали се – 5/ 
 
16. МАРИНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА – ЕГН **********, гр. 

Варна, ул. “Д-р Басанович” № 101 А, ет. 2, молба с вх. № ОС 4-
94.М(23)/08.09.04 г. - социалния доклад не дава основание за отпускане на 
еднократна помощ и няма възникнало инцидентно събитие. 

/за – 28, против – 1, въздържали се – 5/ 
 
17. ШЕВКИЕ ХАСАНОВА ИСМАИЛОВА – ЕГН **********, 

гр. Варна, ул. “Наум” № 94, молба с вх. № РД 4-94.Ш(6)/15.10.04 г. - 
социалния доклад не дава основание за отпускане на еднократна помощ и 
няма възникнало инцидентно събитие. 

/за – 28, против – 1, въздържали се – 4/ 
 
18. ИЛИАНА СИМОВА САВОВА – ЕГН **********, гр. Варна, 

ул. “Д-р Селемински” № 100, молба с вх. № РД 4-94.И(178)/28.09.04 г. – 
към момента на подаване на молбата клиентката се е нуждаела от 



средства за закупуване на учебни помагала на детето си, които на този 
етап са осигурени от Дирекция “Социално подпомагане” 

/за – 27, против – 1, въздържали се – 4/ 
 
19.ЛЮДМИЛА ЯНКОВА ЮЛИЯНОВА – ЕГН **********, гр. 

Варна, ул. “Пробуда” № 152, молба с вх. № ОС 4-94.Л(8)/20.09.04 г., гр. 
Варна – към момента лицето е излязло от финансовото си затруднение. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 5/ 
 
20. ПЕТРАНКА КОЛЕВА МИНЧЕВА – ЕГН **********,гр. 

Варна, ул. “Петър Райчев” № 36, вх. “А”, ет. 3, ап. 8, молба с вх. № ЗСР 4-
94.П(8)/04.10.04 г. – лицето не е открито на посочения адрес. 

/за – 26, против – 1, въздържали се – 3/ 
 
21. ЕЛЕНКА САШЕВА РУМЕНОВА – ЕГН **********, гр. 

Варна, ул. “Наум” № 99, молба с вх. № РД 4-94.Е(97)/29.10.04 г. - 
социалния доклад не дава основание за отпускане на еднократна помощ и 
няма възникнало инцидентно събитие. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 2, въздържали се – 7, отсъстват – 11/ 
 
22. ЛИЛЯНА СТРАХИЛОВА МИХАЙЛОВА – ЕГН 

**********, гр. Варна, ул. “Наум” № 100, молба с вх. № РД 4-
94.Л(63)/29.10.04 г. - социалния доклад не дава основание за отпускане на 
еднократна помощ и няма възникнало инцидентно събитие. 

/за – 27, против – 1, въздържали се – 4/ 
 
23.ПЕТЪР ПЕНЕВ ТОДОРОВ – ЕГН **********, гр. Варна, ул. 

“Батан” № 31, молба с вх. № ЗСР 4-94.П(13)/01.11.04 г. – лицето не живее 
на посочения адрес. 

/за – 29, против – 1, въздържали се – 3/ 
 
24.ХРИСТО СТОЯНОВ СТОЙЧЕВ – ЕГН  **********, гр. 

Варна, ул. “Опълченска” № 20, вх. “А”, ап. 4, молба с вх. № РД 4-
9100(545)/29.10.04 г. – лицето не живее на посочения адрес. 

/за – 28, против – 1, въздържали се – 4/ 
 
25.ЕЛЕНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА – ЕГН **********, гр. Варна, 

жк. “Вл. Варненчик”, бл. 404, вх. 16, ет. 6, ап. 247, молба с вх. № ОС 4-



94.Е(20)/27.10.04 г. - социалния доклад не дава основание за отпускане на 
еднократна помощ и няма възникнало инцидентно събитие. 

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

 
 
 

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 

№ 21 
от заседание проведено на 08.12.2004 г. 

по точка шеста от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Евроинтеграция и международно сътрудничество” относно приемане на 
Програма на община Варна във връзка с изпълнението на националната 
рамка за европейските интеграционни процеси на Република България и 
произтичащата от нея информационна програма за периода м. юли 2004 г. 
– м. юли 2005 г. 

 
Докл.: Кр. ЙОРДАНОВА – Председател ПК “Евроинтеграция и 

международно сътрудничество” 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 32 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 
 1269-6-1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна, приема “Програма на Община Варна във връзка с 
изпълнението на националната рамка за европейските 
интеграционни процеси на Република България и произтичащата от 
нея информационна програма за периода м. юли 2004 г. – м. юли 2005 
г.”, съгласно приложение. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

1269-6-2. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна в срок до 20.12.2004 г. 
да внесе конкретни мерки и срокове за изпълнението на “Програма на 
Община Варна във връзка с изпълнението на националната рамка за 
европейските интеграционни процеси на Република България и 
произтичащата от нея информационна програма за периода м. юли 2004 г. 
– м. юли 2005 г.” 

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



1269-6-3. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна задължава Кмета на община Варна през третото тримесечие 
на 2005 г. да внесе в Общинския съвет отчет за изпълнението на  
“Програма на Община Варна във връзка с изпълнението на националната 
рамка за европейските интеграционни процеси на Република България и 
произтичащата от нея информационна програма за периода м. юли 2004 г. 
– м. юли 2005 г.”, 

/за – 32, 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 
№ 21 

от заседание проведено на 08.12.2004 г. 
по точка седма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Структури и общинска администрация” относно:  
- завишаване числеността на персонала в Общински център по 

детско и училищно здравеопазване  с две длъжности среден медицински 
персонал;  

- увеличаване щата на р-н “Аспарухово” с 3 щатни бройки в отдел 
“Устройство на територията”; 

- създаване на ОП “Управление и реализация на национални 
програми и проекти” към община Варна, приемане на Правилник за 
дейността,  организационно-управленческа структура и бюджетна сметка 
за 2055 г. на предприятието.  

 
Докл.: Кр. МАРИНОВ – Председател ВрК 
“Структури и общинска администрация” 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1270-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
54, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет – Варна създава  Общинско 
предприятие до изчерпване възможностите за външно финансиране: 

1. Наименование на предприятието: “Управление и реализация на 
национални програми и проекти”.  



2. Седалище – гр. Варна и адрес на управление: бул. “Вл. 
Варненчик”, бл. 48. 

3.Предмет на дейност: изготвяне на документацията по уреждане на 
трудовите правоотношения с новите лица; отчитане на извършената 
работа по дейности; текущ контрол върху организацията н работа, 
изпълнението и управлението на дейностите, включени в националните 
програми и проекти; текущ контрол върху разходването на средствата, 
осигурени от външно финансиране и от бюджета на Община Варна; 
подсигуряване на необходимото работно облекло, лични предпазни 
средства, техника и инструментариум. 

4. Приема Правилник за дейността н Общинско предприятие 
“Управление и реализация на национални програми и проекти – гр. 
Варна”, съгласно приложение. 

5.Приема организационно-управленческа структура на Общинското 
предприятие в размер на 21 броя численост на персонала, съгласно 
приложение. 

6.Приема Бюджетна сметка на Общинското предприятие за 2005 
год. от проекта, съгласно приложение. 

7.Възлага на Кмета на Общината да назначи ръководител на 
общинското предприятие съгласно утвърдения правилник. 

/за – 34, против – 1, въздържали се – 6/ 

 
1271-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА  и във връзка с 

писмо - предложение на кмета на Община – Варна № РД–4–9302 /119/ 
08.10.2004 г. относно завишаване числеността на персонала в Общински 
център по детско и училищно здравеопазване с две длъжности среден 
медицински персонал и във връзка с докладна записка на Директора на 
Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт” за разкриване на 
яслена група в ЦДГ № 24 “Иглика” и обезпечаването й с необходимия 
медицински персонал, Общински съвет – Варна реши: 

Завишава числеността на  персонала на Общински център по детско 
и училищно здравеопазване с две длъжности среден медицински 
персонал.  

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



1272-7. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и във връзка с 
докладна записка № ОС-4-1000(85)12.11.04г. от инж. Богдан Караденчев – 
кмет на Район Аспарухово и Йордан Панайотов – кмет на Кметство 
Звездица, Общински съвет – Варна увеличава щата на Район Аспарухово с 
3 щатни бройки в отдел “Устройство на територията”, както следва: 

Районен архитект      – 1 бр. 
Главен специалист “Геодезист”    – 1 бр. 
Главен специалист “Поземлена реформа”  – 1 бр. 
/за – 41, 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 
№ 21 

от заседание проведено на 08.12.2004 г. 
по точка осма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Избор на съдебни заседатели при Варненски районен 

съд. 
Докл.: Бр. БАЛАЧЕВ  - Председател на Комисията 
във връзка с Наредба № 27 за съдебни заседатели 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 38 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
1273-8-1.  На основание чл. 4, ал. 4 от Наредба № 27 за съдебни 

заседатели, Общински съвет – Варна утвърждава броя на кандидатите, 
които ще бъдат предложени за съдебни заседатели при Варненски 
районен съд на 104 (сто и четирима). 
 /за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1273-8-2. На основание чл. 4, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 27 за 
съдебни заседатели, Общински съвет – Варна утвърждава поименен 
списък на кандидатите за съдебни заседатели представляващ Приложение 
№ 1 към решение № 1273-8-1 с приложените към него молба, декларация, 
свидетелство за съдимост и автобиография, съобразно изискванията на 
Закона и Наредбата. 

/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 
№ 21 

от заседание проведено на 08.12.2004 г. 
по точка девета от дневния ред 

 
ОТНОСНО:  Попълване състава на Комисия за приватизация и 

следприватизационен контрол при община Варна и промени в съставите 
на ПК и ВрК към Общински съвет – Варна.  

 
Докл.: Ап. ДИМИТРОВ – Председател ОбС 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1274-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна избира за член на Комисия по приватизация и 
следприватизационен контрол общинската съветничка Десислава  
Петрова Калоянова. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1275-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна избира за член на ПК “Финанси и бюджет” общинския съветник 
Красен Железов. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1276-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна  освобождава от състава на ПК “Туризъм и търговия” 
общинския съветник Георги Дюлгеров. 

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



1276-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна   избира за член на ПК “Култура, вероизповедания, медии” 
общинския съветник Георги Дюлгеров. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1277-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  освобождава от състава на  ВрК “Правилници, наредби и 
инструкции по въпроси от местно значение и жалби на граждани” 
общинския съветник Владимир Караджилов. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1277-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна   избира за член на ВрК “Наименования” общинския 
съветник Владимир Караджилов. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1277-9-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна   избира за член на ВрК “Изработване на проект за 
Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация” 
общинския съветник Владимир Караджилов. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1278-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна  освобождава от състава на ВрК “Наименования” 
общинския съветник Славчо Славов. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1278-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна избира за член на  ВрК “Структури и общинска 
администрация” общинския съветник  Славчо Славов. 

/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 
№ 21 

от заседание проведено на 08.12.2004 г. 
по точка десета 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 – 35 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1279-10.  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(247)/02.11.04 г. на Българската конфедерация 
по кик бокс и бойни изкуства във връзка с проведеното в Сърбия и Черна 
гора ХVІІ-то Европейско първенство по кик бокс за мъже и жени, 
Общински съвет – Варна  реши: 

• Награждава КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДИМОВ със сумата 
от 750 лв. – завоювал златен медал по тай бокс от ХVІІ-то Европейско 
първенство по кик бокс 

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



• Награждава ФИЛИП КАСЕМ ЕХСАН със сумата от 250 лв. 
– завоювал бронзов медал по кик бокс от ХVІІ-то Европейско първенство 
по кик бокс 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1280-10.   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(271)/03.12.04 г във връзка с проведения в гр. 
Рен, Франция Европейски  клубен шампионат по тенис на корт, 
Общински съвет – Варна  реши: 

• Награждава ФИЛИПА ДИМИТРОВА ГАБРОВСКА 
със сумата от 1 000 лв. –  ІІІ-то място в Европейския клубен шампионат по 
тенис на корт; 

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

• Награждава СЕСИЛ РАДОСЛАВОВА 
КАРАТАНЧЕВА със сумата от 1 000 лв. – ІІІ-то място в Европейския 
клубен шампионат по тенис на корт; 

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

• Награждава ВЕРГИНИЯ ХРИСТОВА ТРИФОНОВА 
със сумата от 1 000 лв. - ІІІ-то място в Европейския клубен шампионат по 
тенис на корт; 

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

• Награждава ЦВЕТАНА КИРОВА ПИРОНКОВА със 
сумата от 1 000 лв. - ІІІ-то място в Европейския клубен шампионат по 
тенис на корт; 

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

• Награждава ОГНЯН ХРИСТОВ ИЛИЕВ със сумата от 
800 лв. – треньор на отбора 

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



1281-10. 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-3500(70)09.08.04 г. на СК 
“Одесос”, Общински съвет – Варна награждава с почетен плакет ИВАН 
СТЕФАНОВ НЕДЯЛКОВ за постигнати спортни успехи. (носител на 
златен пояс и шампион на Българската Муайтай федерация, световен 
рекордьор по “Витии Тамлай” техника на трошене, световен рекордьор 
по “Шивари” техника на трошене, вицешампион за Грандмастери по 
самбо – щата Монтана, носител на златен пояс за професионалисти, 
световна купа в гр. Смоленск, Русия за поставяне на VІ-ти световен 
рекорд по “Шивари” и  други.) 

/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 
№ 21 

от заседание проведено на 08.12.2004 г. 
по точка единадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия 

за приватизация и следприватизационен контрол относно: 
- приемане на промени в Годишния план за 2004 г. на фонд 

“Приватизация в изпълнение на решение на ОбС № 1075-12(18)/13.10.04 
г.; 

- утвърждаване на лицензирани оценители и правоспособни юристи 
за изготвяне на приватизационни оценки и правни анализи на 
предложените за приватизация обекти и провеждане на нов конкурс само 
за юристи; 

- приемане на условия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за приватизация на обект, находящ се на бул. “Ген. Колев” № 
85; 

- разглеждане на молба от г-н Сл. Славов - управител на 
“Екоситема”-АД. 

 
Докл.: Д. ГАБРОВСКА – Председател на Комисия 
за приватизация и следприватизационен контрол 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1282-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 
изпълнение на чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема 
следните изменения в годишния план за очакваните приходи и разходи на 
фонд “Приватизация” за 2004г. /приет с решение № 344-3/10/17.03.2004 г. 
и конкретизиран с решения № 739-10/14/14.07.2004год., № 872-5/17/10.09. 
2004год. и № 1074-12/18/13.10.2004г. 



Общински съвет – Варна допълва т.3 на приходната част на 
годишния план на фонд “Приватизация” за 2004год. с нежилищен имот на 
ул.“Софроний Врачански” №26 – магазин (АОС № 2916/ 30.01.2004 год.), 
нежилищен имот на ул.“Велико Христов” №43 – помещения (АОС № 
54/06.02.1997год.), нежилищен имот в ж.к. “Младост”, бл. 148а, ет.1 - 
помещение (АОС № 949/14.01.1999 год.). 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
1283-11.  На основание чл. 6 и чл. 6.1. от Правилник за дейността 

на комисията за приватизация и следприватизационен контрол и свое 
решение № 1073-12/18/13.10.2004год., Общински съвет-Варна утвърждава 
лицензирани оценители за изготвяне на приватизационни оценки на 
предложените за приватизация обекти, както следва: 

1. Цветана Георгиева Ангелова 
2. ЕТ “Оптима 41 – Тодор Ненов” 
3. “Имилекс” ООД 
4. Цвета Василева Вълчева 
5. “Кронос” ООД 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1284-11. На основание чл. 6 и чл. 6.1. от Правилник за дейността 

на комисията за приватизация и следприватизационен контрол и свое 
решение № 1073-12/18/13.10.2004год., Общински съвет-Варна утвърждава 
за правоспособни юристи за изготвяне на правни анализи на 
предложените за приватизация обекти, както следва: 

1. Меглена Костадинова Младенова 
2. Кремена Петрова Ангелова 
3. Томина Николова Томова 
4. Жасмина Николаева Николова 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
1285-11. На основание чл. 6 и чл. 6.1. от Правилник за дейността на 

комисията за приватизация и следприватизационен контрол, Общински 
съвет-Варна приема “Ред, условия и критерии за провеждане на конкурс 
по документи и събеседване за избор на правоспособни юристи за 
допълване на списъка до 20 /двадесет/ юристи за изготвяне на правни 
анализи на предложените за приватизация обекти”, както следва: 

1. Да се проведе конкурс по документи и събеседване за избор на 
правоспособни юристи за допълване на списъка до 20 /двадесет/ юристи 
за изготвяне правни анализи на предложените за приватизация обекти.  



2. Конкурсът да бъде обявен в един местен вестник. 
  3. Кандидатите следва да отговарят на следните условия за 
  а/ да имат завършено висше юридическо образование; 
  б/ да притежават юридическа правоспособност; 
  в/ да имат минимум три годишен опит в областта на изготвяне на 

правни анализи за недвижими имоти, движими вещи и предприятия, обект 
на разпоредителни сделки.   

4. Комплекта документи за участие на кандидатите трябва да 
съдържа: 

  а/ заявление за участие; 
    б/ диплом за завършено висше образование /юридическо/; 
  в/ документ за самоличност; 
  г/ свидетелство за съдимост; 
  д/ документ за юридическа правоспособност;                                      
  е/ удостоверение за липса на задължения към данъчните служби 

и социално-осигурителни фондове ; 
  ж/ служебна бележка за недължими вземания към Община Варна; 
  з/ автореференция съдържаща:  
o списък на правни анализи, извършени от юриста; 
o доказателства за успешно приключили сделки по правни 

анализи, извършени от юриста; 
o препоръки. 
  5. Комплекта документи да се представят до 16.30 часа в 14-

дневен срок от публикуване на обявата в Канцеларията на Общински 
съвет – Варна, стая 301 в Община Варна, бул. “Осми приморски полк” № 
43, при Началник на отдел “Канцелария на Общински съвет”. 

6. Конкурсът да се проведе от 10.00 часа в зала “Варна” на 2 етаж в 
сградата на Община Варна в 5-дневен срок от изтичане на срока за 
подаване на документите за участие, 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 
7. За резултатите от проведения конкурс, комисията да изготви 

доклад за утвърждаване с решение от Общински съвет – Варна до 20 
правоспособни юристи. 

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



1286-11. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 
и чл. 32, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 от ЗПСК, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 
от Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение № 1076-
12/18/13.10.2004г./ДВ, бр.97 от 02.11.2004г./ за откриване на процедура за 
приватизация на имот – общинска собственост в гр.Варна, бул. “Генерал 
Колев” № 85 по АОС № 2967/15.03.2004год. и представляващ магазин със 
застроена площ 188,98 кв.м. и подземен етаж с обща застроена площ 83,12 
кв.м. и 18,466452% ид. части от общите части на сградата и от правото на 
строеж, Общински съвет–Варна реши: 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
имот – общинска собственост в гр. Варна, бул. “Генерал Колев” № 85 по 
АОС № 2967/ 15.03.04год. и представляващ магазин със застроена площ 
188,98 кв.м. и подземен етаж с обща застроена площ 83,12 кв.м. и 
18,466452% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж 
при начална тръжна цена 280 000лв. /двеста и осемдесет хиляди лева/. 

2. Определя стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. /три хиляди 
лева/. 

3. Определя депозит в размер на 28 000лв. /двадесет и осем хиляди 
лева/, платими по сметка № 5023879638, банков код: 79078081 при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 27 
януари 2005г.  

4. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 
4.1. заявление за участие; 
4.2. проект на договор за продажба на обекта на търга; 
4.3. информационен меморандум; 
4.4. декларация за извършен оглед на обекта; 
4.5. декларация за запознаване с тръжните условия; 
4.6. декларация за конфиденциалност; 
4.7. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна, 
като комплекта тръжни документи се получава в стая 905, етаж ІX в 
сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 
500лв. /петстотин лева/ по сметка № 3023879629, БИН: 7444520007 и 
банков код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон 
Варна до 16.30 часа на 26 януари 2005г. 

5. Определя срок за извършване на оглед на обекта в рамките на 
всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна 
документация до 15.30 часа на 27 януари 2005 г. 



6. Търгът да се проведе на 28 януари 2005г. от 14.00 часа в зала 
“Варна” на ІІ-я етаж в сградата на Община Варна, като тръжните 
документи се депозират в запечатан непрозрачен плик в стая 1008 на Х-я 
етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 27 януари 2005г. При 
неявяване на кандидати се насрочва повторен търг на 04 февруари 2005г. 
от 14.00 часа на посоченото място, като тръжните документи се депозират 
в стая 1008 на Х-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 03 
февруари 2005 г. 

7. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

7.1. заявление за участие; 
7.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

/оригинал или нотариално заверено копие/ и копие на документ за 
самоличност за физически лица /заверено от участника/; 

7.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 28 000 лв. 
/двадесет и осем хиляди лева/, платими по сметка № 5023879638, банков 
код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

7.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 
7444520007 и банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна. 

7.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 
7.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения от 

съответната данъчна служба; 
7.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за 

наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове; 
7.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
7.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
7.10. декларация за конфиденциалност; 
7.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

7.12. документ за данъчна регистрация – копие заверено от 
съответната данъчна служба и БУЛСТАТ – копие заверено от участника 
/за юридически лица/; 

 7.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или 
в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в 
ликвидация /за юридически лица/. 

8. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 



8.1. са подадени след 16.30 часа на 27 януари 2005г.; 
8.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
8.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
8.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
8.5. не съдържат който и да е документите, посочени в точка 7. 
9. Публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите. 
10. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Диана Габровска, членове: Росица 
Георгиева, Пламен Начков, Илия Кафалийски и Петко Бойновски; 
резервни членове: Светлан Златев, Тодорка Павлова и Красимир Маринов 
и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 
100лв. /сто лева/. 

11. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата 
на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилият търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

12. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор.  

13. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да 
подпише приложения към тръжната документация договор със 
спечелилия търга участник след представяне на декларация за произхода 
на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена. 
 

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



 1287-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински 
съвет – Варна не удоволетворява молба вх. № ОСР-4-94.С/62/13.07.2004 г. 
от Славчо Славов – управител и представляващ “Екосистема”АД, относно 
деактуване на имоти общинска собственост, по приватизационни 
договори № ВД-2600/57/14.04.2000г. и № ВД-9200 /230/02.06.2000г., 
касаещи продажбата на 4302 дяла /100%/ от капитала на общинско 
дружество “Топлострой” ЕООД, поради неизпълнение на задълженията 
по погасяване на вноските по договорите за приватизация. 
 

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

 
       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
            В А Р Н А 
ЛИ/ЛИ                    ____________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
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