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Неделчо МИХАЙЛОВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, на всички останали в 

залата също за много години! Нека тази година да ви изпълни всички 
мечти дори и тези, за които не сте посмели да си пожелаете. Уважаеми г-н 
Кмете това също се отнася и за Вас.  

На някои може да се стори, като стария Катон в римския сенат, 
който когато винаги излизал, говорел че Картаген трябва да бъде 
разрушен. Моята основна болна тема, болна в буквалния смисъл на думата 
г-н Кмете, както знаете напоследък нашумелия медийно това е въпросът 
за бездомните кучета. Вие имате стабилно медийно присъствие и вчера на 
Вашия брифинг стана ясно, че Общината ще делегира ново отношение 
към този проблем. Лично аз за себе си мога да кажа и за моите избиратели, 
които са делегирали доверие за мен, че те до този момент не са доволни от 
отношението на Общината, а също така не са доволни и от отношението 
на бездомните кучета към гражданите. Така, че моля ви в отговор на 
питането, което поставям да определите основните параметри на това 
ново отношение на общината. То ще включва ли най-после тази напаст за 
града ни и как гледате на въпроса, ако в новия общински бюджет, група 
общински съветници да речем внесем проект за неговото изменение 
касаещо точно този въпрос със бездомните кучета защото в положителна 
посока г-н Кмете, в решаване на проблема в крайна сметка и решаване в 
законовите рамки. Естествено щом става въпрос за бюджет,  става въпрос 
за средства. Благодаря Ви. Но преди всичко искам да уточните новото 
отношение на Общината към този проблем. Благодаря Ви. 

 
 

 



Христо КОНТРОВ 
  Уважаеми г-н Председател, преди да отправя своето питане искам 
да изкажа становището си, по отношение отговора на г-н Йорданов, който 
е дал на моето питане от предната сесия, във връзка с френските 
паметници. Вярно, че служещите в Общината са млади хора, самия г-н 
Йорданов тогава когато е извършено това кощунство с тези френски 
паметници може би е бил в прогимназията или в началното училище. Това 
са преди 45 години тези действия. Но все пак има такива хора като мен, 
които помнят къде са били гробищата и къде са били паметниците. Не са 
били на ската който се руши, паметника на френските войници е бил 
точно там на поляната, където е запазено мястото, зад пантеона. А другия 
паметник на френските моряци, той е махнат и е изграден нов паметник. 
Няма да казвам какъв е този паметник. И аз свалям шапка и изказвам 
своето възхищение пред тези наши предшественици, които 10 години след 
освобождението са дали възможност да се построи паметник на френските 
войници, редом с паметника на руските войници загинали в 
освободителната война. Другото, което е като  несъответствие ако 
колегите, които участваха в заседанието на комисията по 
“Наименованията” си спомнят там възникна този проблем, не спомням 
дали г-н Дюлгеров или някой друг зададе въпрос на г-н Панко Анчев, 
виждал ли е документа за междудържавното съглашение за преместването 
на паметника? И той отговори, че го е виждал. Вие го обявихте, че сте го 
виждали. Аз все пак няма да оставя така нещата, а ще продължавам да 
настоявам  да се отдаде заслуженото на едни хора, които са намерили 
последния дом в своя живот на Варненска земя. И не ви завиждам, като 
Кмет как ще посрещнете тези хора, които направиха Френската велика 
революция, която дава отражението си и до сега в цяла Европа. И 
последното, което е може би приемете го като едно добро пожелание. 
Обърнете внимание на тази снимка, която ви дадох 1910 г и снимката, 
която е направена сега от нашия фотограф. Вижте разликата и поне 
възстановете паметника за да не се срамуваме като граждани на този град. 

 Преминавам към своето питане, което е отправено към кмета на 
район “Одесос” г-н Димо Николов. Г-н Николов, моите уважения към Вас, 
питането ми е. Гражданите живеещи на ул. “Алеко Константинов” със 
излаз на ул.”Баба Тонка” изказват неодобрението си от строителството си 
на две бараки на част от тротоара и зелената площ зад тях. Запознах се на 
място с оплакването на гражданите и се уверих, че същите имат основание 
за това. На ъгъла на ул.”Неофит Бозвели “ и ул.”Баба Тонка” има 
изградени няколко временни обекта от страна на първата посочена улица, 
те са някъде към 7 обекта. А сега се строят и може би са построени 2 



бараки към втората улица. По този начин се затваря първоначалното 
изградено зелено пространство под блока построен на ул. “Алеко 
Константинов”. Моето питане е: Имат ли разрешение тези граждани за 
строителството на двете бараки? Съответства ли това разрешение на 
утвърдената от Гл. архитект на Общината схема? Ако липсват тези 
условия предполагам, че ще предприемете останалите мероприятия. При 
всички обстоятелства се солидаризирам с оплакването на гражданите 
защото се нарушава зелената площ и се закрива свободният излаз към 
улицата. Познавам този район преди да бъде застроен с блоково 
строителство. На това място имаше къщи с дворове. Мисля, че не е редно 
да се ограждат и без това оскъдните зелени площи, макар и с временни 
обекти. Предполагам, че собствениците на посочените обекти, ако са на 
място на живеещите в посочения блок, биха реагирали по същия начин 
като тях. Мое мнение е, а то съвпада с това на ощетените в случая е, че 
когато се изготвят схемите за временните преместваеми обекти, би 
следвало да се отчита, че същите не трябва да затрудняват живеещите в 
района. Също би трябвало да има предвид и този който утвърждава 
схемите. Благодаря. 
 

Янко КОРЕНЧЕВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, колежки и колеги 

съветници, граждани, 
Мисля, че за всеки един от нас в тази зала, няма по-голямо 

удоволствие, когато след приказките нещо съществено се свърши сред 
териториите, на които живеят гражданите. Ще коментирам кратко 
отговорите на въпросите които получих. Първият е свързан с западния 
обходен път езерото – “Метро”. Кратко е отговорено този път няма много 
думи но в същото време нищо не е казано в този отговор. Аз знам, че има 
фирма, която има договор и трябва да чисти този район, но района е в 
безобразно състояние. Така, че въпроса ми е този път не толкава към 
Кмета колкото към районния кмет г-жа Юнакова. Това е чудесна 
магистрала заобиколена от сериозно развиващи се фирми. Нека да 
превърнем тази магистрала аз съм готов, пък мисля че ще ми делегира 
такива права и Председателя на Общинския съвет и Кмета на Варна. Да 
отидем в тази зона с вас, да се срещнем с бизнесмените. Защо ще даваме 
пари за осветление за този път до "Метро"”пари от бюджета? Защо даваме 
пари за осветление на пътя до “Златни пясъци”, като в края на краищата 
си е частен бизнес? Те трябваше да участват в тази инвестиция самите 
фирми, които печелят. Мисля, че този път ще успеем този път да го 
осветим с общата воля на Кмета и на Председателя на Общинския съвет. 



 Що се отнася до изграждане на система за ранно предупреждаване, 
не драматизирам въпроса но виждате, че сме едни пленници в ръцете на 
природата. Това го показват и събитията в Прибалтика и в Югоизточна 
Азия. Аз, благодаря лично на г-н Пашов и на г-н Борисов, поработихме 
малко по това, което се предлага като модел от Русе. Въпроса ми към г-н 
Кмета е да разпореди за тези 7-8 000 лв., тази система да започне да се 
прилага, защото не знаем кога ще ни сполети подобно бедствие. Ние 
живеем в много спокоен район, но бедата идва и не пита.  

На следващо място, след моето запитване за “Аспарухов мост”, 
подобрение има. Сутрин моста се преглежда, почиства, разхвърля се смес. 
Но условията предполагат рязко влошаване през следващата и по 
следващата седмица и мисля, че мерките трябва да се завишат.  

И новите ми въпроси: Много скоро ще дойде лятото и всички ще 
започнем да разговаряме между себе си и тук на сесии за “Алея І” и за 
нашата плажна ивица. Последните 20-25 години нашата плажна ивица 
стана плод и жертва на безвкусицата. През 1926 год., какви бани са 
построили нашите предшественици аристократични, чисти. Ивицата е за 
срам на всички нас. Аз предлагам на г-н Кмета да разпореди, а ние тук на 
сесия да докладват съответните директори, това лято туристическо, как ще 
посрещнем Варненци нашите гости?  

На следващо място, аналогичен ми е въпроса какво става на 
“Дружба” и на “Златни пясъци”? Нека не се повтаря вече 
миналогодишната ни грешка със строителството. Сега имаме шанс по 
много причини – обективни и субективни повече. Иска ми се още 
следващата седмица да чуем ясната оценка на Кмета и на кметската 
администрация. Как върви контрола и строителството в двата комплекса? 
И на следващо място аз лично одобрявам, ние ще го гледаме по-късно 
разделяне на Дирекцията “Образование, младежки дейности и спорт”.  

Не е ли време да се помисли: Дирекцията “Собственост и 
стопанство” и там накрая да сме изписали “Икономика”. Ами дайте да 
помислим за създаване на една отделна дирекция да се занимава само с 
икономиката, с частния, държавния бизнес, безработицата, с кредитните 
линии на бизнеса. В него да има специален отдел “Морски бизнес”. Като 
не влизат кораби в нашия град, градът е беден, като не влизат туристи 
също. Няма държава в света, която така да е абдикирала от бизнеса. От 
частния и от държавния бизнес.  

Благодаря. 
 
 
 



Веселин ДАНОВ 
Уважаеми г-н Йорданов, уважаеми г-н председател, уважаеми 

колеги и гости, 
 Имам два въпроси към г-н Йорданов, които бяха тиражирани тези 

дни из медиите, но искам да ги задам лично от тази трибуна. Първият 
въпрос е следният: На 23 декември тази година г-н Йорданов, аз вместо да 
ви пожелая весели коледни празници, си позволих да ви занимая с един 
проблем за който Ви благодаря, че вие ми се обадихте лично, след като 
потърсих вашето съдействие. Но до тук спря, така да го наречем цялото 
съдействие на Общината. Проблема е следния: На лицето Николай 
Николов на 23 декември му беше отказана издаване на скица от началника 
на отдел “Кадастър” г-н Владислав Андреев. Аз лично посетих г-н 
Владислав Андреев по молба на г-н Николов. Няма да ви говоря за това, 
че много интересен беше факта, че г-н Владислав Андреев просто се 
чудеше, кой е този г-н Данов и от къде се е пръкнал? Без да съм толкова 
много себелюбив, мисля, че портретния ми лик достатъчно много 
украсяваше Варна, както и някои местни списания и вестници. Но той 
беше учуден от това, че съществува такова лице. От там на татък нещата 
протекоха по следния начин: На г-н Николов му беше казано да подаде 
молба, което той направи в мое присъствие за издаване на тази скица. 
Тука искам да кажа следното нещо: Закона за административното 
обслужване на физическите и юридическите лица е категоричен чл.16, 
ал.5, че скица се издава в седмодневен срок. Има още един член от същия 
закон той е чл.18, ал.2, която казва че когато има отказ този отказ се прави 
във вид на мотивиран акт, който се връчва в тридневен срок след срока 
който предвижда закона – първия член, а именно седмодневния срок, 
който важи също и за издаването на този мотивиран акт за отказ. От 
тогава има 20 дни, не съм видял никакъв отказ до ден днешен, нито 
издаване на скица. Аз си позволих да занимавам с този проблем кого ли 
не. Тука е и г-н Куликов към когото се обърнах, г-н Жечев и т.н. Въпроса 
стои принципно и аз отнесох този въпрос, към комисията по корупция 
чиито член съм аз, имаме становище на този комисия, чакаме  и  Вашия 
отговор разбира се за да вземем решение защото: Нещата опират до 
следното нещо същия ден 23, когато е отказано издаването на тази скица 
на лицето Николай Николов, е издадена също такава скица за обект 
намиращ се на същата територия на “Варна плод”. Сега аз се абстрахирам 
от това кой е “Варна плод” и кой е Никола Николов. Тук пред мен стои 
следния въпрос: Защо на лицето Николай Николов, който представя копие 
от нотариален акт, скица, която е издадена пак по решение на Окръжен 
съд – Варна, когато е наредено на Общината да му издаде такава скица, 



има въвод във владение от съдебен изпълнител и трасиране на местото от 
съответните органи от общината му се отказва тази скица ? Лично г-н 
Кънчев каза и устно на мен и на журналисти, че абсолютно задължително 
е когато се поиска скица по надлежния ред тя да бъде издавана. Ако той е 
отказал да издаде тази скица, къде е мотивирания отказ ? И втория ми 
подвъпрос е ако той отказва на едните тоест Николай Николов, защо във  
срок от 12 часа, издава скица за същата територия на "Варна плод" ? Това 
е първия проблем и ви моля да ми отговорите.  

Вторият проблем е: Назначихте на работа Галя Арменчева в 
Община Варна. Галя Арменчева беше един от членовете на моята партия и 
член на ръководството на партията, когато стана ясно, че има промени в 
закона и тя не може да изпълнява тези си  обязаности поради това, че е 
държавен служител, лично тя,  за което аз съм уведомил и Вас, г-н 
Куликов и писмено подаде молба и беше освободена от ръководството на 
партията.  Две години след назначаването беше подложена на неимоверен 
буквално казано терор. В последните дни терорът прерасна в нещо 
наистина отвратително. Аз ще Ви кажа само следното нещо, че тя беше 
помолена така да се каже от прекия си началник, като беше уведомена от 
него разбира се устно, че това става по ваше нареждане, да не бъде 
допускана до експертни съвети. Второто нещо на нея и се забранява да 
работи с дела каквито и да са касаещи Общината. Третото нещо именно по 
това дело, което касае кадастралното дело за “Варна плод” където тя се 
явявала като представител на общината, лично г-н Владимир Кънчев и го 
каза, че тя ще си носи отговорността, затова че тя е обжалвала решение 
против Общината. От там нататък г-н Кънчев понеже замина в отпуска, 
разбирам, че не му се стои тука, следващия човек който трябва да го 
замести е Росица Георгиева но и тя е в отпуск. Следващия по ранг е Галя 
Арменчева, правата обаче се делегират върху старши юрисконсулт и на  
Галя Арменчева не и остава нищо друго освен да отиде в отпуска и да си 
гледа детето. Аз искам да ви кажа следното нещо: Никога категорично 
съм сигурен, че Вие не сте човека който сте го наредили това нещо да 
стане, защото винаги съм го казвал без да ви правя комплименти сте 
културен, свестен човек и това не може да стане но. Искам да изкажа 
възмущение от постъпките на някои хора, които са ви на подчинение. И 
второ искам да изразя декларация от партията “Българска партия на 
справедливостта”, за това че ние няма да допуснем такова отношение и 
такава гавра с човек който е наш симпатизант, само затова защото не е от 
някоя ръководеща партия. И аз призовавам и общинските съветници да се 
консолидират около това мое мнение, затова защото: Днес някои са със 
16, утре някои са със 20, някои пък си остава на 16 и така нататък, това е 



живота. И ако ние започнем да правим едни политически чистки в 
общината, и аз тук искам на края да кажа г-н Йорданов, ако Вие лично ми 
кажете, г-н Данов, Галя Арменчева не си гледа работата, аз ще бъда този 
както се казва, ще ви извадя камъчето от обувката и ще накарам Галя 
Арменчева да си подаде оставката.  

Благодаря Ви. 
 
 

Стелиян СЕВЕСТИЯНОВ 
Добър ден г-н Кмете, питането ми е във връзка с преди малко 

предложението, което направих за предната сесия. По закона за местните 
данъци и такси, вие сте длъжен да внесете за разглеждане промила за 
такса смет предходната година, той да се утвърди на сесия и от 01 януари, 
след взето решение преди първи януари, той да стане факт и да се събира 
в Общината. Това важи даже ако имаме и не промяна на промила. налага 
се формално внасяне. Сега няма смисъл да обяснявам, че вие не сте 
направили тази работа и това е пропуск в работата Ви по отношение на 
закона. Значи моя въпрос, затова ми беше предложението със опит да 
покрием тази пробойна ли да го кажа, както и да е...  

Моя въпрос е следния: Смятате ли, въпреки преминалия срок да 
внесете такова предложение, в какъв размер ще предложите да бъде 
промила във връзка с предното ми предложение, считайки че промила е 
увеличен излишно с излишъците, които се получиха и скандалите покрай 
тях?  

И третия въпрос, той е юридически по-скоро, ние в момента на 
какво основание събираме от хората каквато и да е такса смет, щом не е 
изпълнено това, което казах? 
 

Янко СТАНЕВ 
Уважаеми общински съветници, г-н Председател, г-н Кмете, 
 Моите въпроси са свързани с въпроси,  които съм задавал и те са 

просто уточняващи, защото през това време получих документи от 
Община Варна, отговори от Вас лично и от Директора на дирекция 
“Общинска собственост”. По отношение запитванията ми за 
разполагането на павилиони преместваеми в района на бул. “Приморски” 
и по точно в района на бившия “Червен площад”, където аз зададох 
въпрос защо се демонтират или предстои да се демонтират едни 
павилиони, а в същото време се монтират други? И сега за мое голямо 
неудоволствие нещата са опрели вече до съдебен спор, но за голямо мое 
не удоволствие сега получавам едни отговори, т.е. са ги получили 



жалбоподателите, където се казва в отговор на Директора на Дирекция 
“Общинска собственост”, че точка втора, че павилиона на молителите е 
разположен на бул. “Осми приморски полк”. Зона в която не се допуска 
разполагането преместваеми обекти за търговия, което не позволява да 
бъде включен в схемата на район “Приморски”. Аз точно това питах, защо 
след като е забранено се слага друг на 10 метра от там? Направо се чудя, 
някой сигурно смята, че ние не ходим често из града, или понеже изброих 
7 такива павилиони по бул. “Приморски” вероятно като е масово 
нарушението няма смисъл да го санкционираме. Така, че ако някой трябва 
да уточнява нещата може би трябва няколко човека да се съберат и да се 
отиде пеша. Не е необходимо да бъде подвеждан кмета и общинските 
съветници. По същия начин е подведен, т.е. формален отговор е изпратен 
до Председателя на ПК “Туризъм и търговия”, където се казва че обекта 
не попада в одобрената за 2004 схема за разположение одобрена от 
главния архитект. Ние тука 50 пъти говорим, че ще ги махаме и туй е 
модела, накрая махаме едно слагаме друго и завеждат дела срещу нас. В 
случая според мен, това е свързано и с втория въпрос. Издаването на 
новите разрешителни освен за търговска дейност през новата година, тези 
комисии, които са оторизирани да издават тази разрешителни, трябва да 
получат документи в които се казва за кои обекти могат да бъдат издавани 
или не. В този аспект е и втория ми въпрос какво става с правния анализ 
или правната оценка по точно на павилионите които са в зоната, които са 
около “Търговски дом”. Благодаря. 
 

Христо КОНТРОВ 
Г-н Председател, не Ви подвеждам, ползвам правото си на 

гражданин съгласно ал.3, чл.79 от Правилника за организацията на 
дейността на Общинския съвет, да отправя процедурно питане към Вас: 
  Преди три месеца 13 октомври миналата година ви предложих по 
съвет на Кмета на Общината  г-н Кирил Йорданов, в резултат на отговор 
на мое питане, да предприемете мерки за изключване кацане на летище 
Варна на самолети с недопустими по шумност двигатели, които 
травматизират психически и физически гражданите на кв. “Младост”, 
“Владиславово” и на целия град.  

Питането ми към вас е следното: Предприехте ли някакви действия, 
възложихте ли на съответните комисии в Общинския съвет такава задача, 
защото новия туристически сезон наближава и ще бъде крайно неприятно 
гражданите да бъдат подложени на това тежко изпитание?  

Благодаря Ви. 
  



Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, 
Всеки от задалите въпроси общински съветници естествено ще 

получи отговор.  
Ще се опитам авансово да споделя разсъждението, темите 

повдигнати със въпросите защото те са актуални, не са от вчера, няма да 
ги приключим днес.  

Бездомните кучета - всичко лошо, което може да се каже в случая би 
звучало основателно убедително. Защото фактите сочат на този извод. 
Получавам справка, че са обработени 6 100 животни от 2001 г. до края на 
2004 г. но всъщност нямаме разлика от пострадалите граждани. Не се  ли 
явява самоцел цялата тази история, документално ли е сътворена. Имаме 
20 ухапвания по-малко през изминалата година от колкото през 
предходната. Но тези 20 по-малко ухапвания чисто и просто могат да 
бъдат отдадени на доброто настроение на кучетата. В никакъв случай това 
не може да бъде резултат от целенасочена системна осъзната дейност. По 
този начин не искам да хвърля и петно на хора 8 души имаме назначени 
там, които са си изпълнявали добре задълженията. Друг е въпроса за 
ефекта, ако ефективността от тяхната дейност трябва да бъде гарантирана 
от една друга организация, от друго отношение на администрацията, която 
водя, към този проблем. Не знам за коментарната рубрика г-н Михайлов 
дали сега или в последствие да изпадна в детайли поне на този етап за 
намерението, които имаме да реализираме и пак повтарям всички тези 
действия бяха предприети и те не са във връзка със злополучните 
инциденти напоследък. Но така или иначе материята е такава изненадата 
неприятната винаги е възможна. Назначения конкурс тези дни трябва да 
видим тези дни името на новия управител на приемника. Извършена беше 
проверка констатирани бяха ред слабости,а тук слабостите мога да ги 
кажа, приемам че те са професионални, те са служебни те са 
организационни в пълния обем на тези неща. Факт възложил съм 
персонално отговорността за развитието на тази дейност, моето 
убеждение и нагласа е, че доколкото проблема не може да бъде 
светкавично решен във времето постъпателно отговорно, да стигнем до 
едни по-добри резултати. Но едни резултати реални, видими, а не на око. 
Всички тези цифри, които се казват колко животни ходят, за София вчера 
каза 5, станаха 15, днеска са може би 50 000. За нашия град та 5, та 7 500, 
10 000 мъгла в този сектор. Приемам нещата и като загриженост и като 
упрек и като предизвикателство, което трябва да започнем да се справяме. 
Казахте за бюджета не съм убеден, че финансите са разковничето. Днеска 
слушах, че 15 000 лева отивали за кучкарника. Не коментирам, може да  



не е вярно. Беше казано по Би Ти Ви. Не е финансовия проблем първия, 
който трябва да бъде  решен. Организацията,хората които ще работят там 
отговорността с която ще се реши проблемът на нещата. Ако новата 
организация на проблема, новото отношение на проблема  подскаже че 
средства липсват ние ще трябва съответно да реагираме г-н Михайлов. 
Това в частта елемента на вашия въпрос относно финансите.  

Г-н Контров, няма кой друг и най-вече по-скоро един военен може 
да изисква достойно отношение към паметниците към паметта на загинали 
войни. Казвам го и като принцип и в частност. Хайде да прекратим тази 
преписка и да поставим едно друго начало. Въпроса вероятно има 
градоустройствено измерение, като процентово ще се достигне до някаква 
база. Нормативна база по която, спогодбено споразумение. България е 
страна по едно такова споразумение, това споразумение да ни подскаже, 
какво трябва да бъде дължимото поведение. Убеден съм, че това е така но 
в момента нямам готовност за конкретни елементи. Тоест втората част 
трябва да бъде и с добра юридическа аргументация. Със сигурност трябва 
да присъстват хора военни или хора, които са запознати с тези ритуали 
или да създадем една комисия от специалисти да погледнем като цяло 
състоянието на паметниците за да видим какво трябва да бъде дължимото 
поведение в тази посока.Това е моето предложение, естествено е в тази 
комисия да участват общински съветници. Мисля, че вашето участие е вън 
от съмнение но общинските съветници преценят могат да предложат нека 
да ги погледнем, авансово казвам, че паметниците в града ни изискват, 
изобщо Българските нашите паметници изискват. Не ги противопоставям 
нещата и съм възложил на специалисти от нашата община да преценят 
състоянието на паметниците. Група от специалисти да кажат как могат те 
да бъдат третирани, в коя част на годината за да бъде успешно. Цялото 
състояние на паметниците, около паметниците това са резултатите, които 
очаквам моите колеги да ме уведомят за тях и за мерките, които трябва да 
вземем в следващите 30 дни. По принцип подкрепям едно такова 
предложение, дайте да го обсъдим и да види, кой къде да застане. След 
като го има в историята, къде да го наместим в днешния си ден. Знаете 
интересна е тази фраза преместването в паметта на живите започва с 
паметта на покойниците, добре. 

Г-н Коренчев,  във вас виждам един категоричен съмишленик и 
поддръжник за всичко онова, което общината приема и е приемала в по 
темата “Туризъм”, готовността на града за туризъм. Заповядайте на 
заседанието на обществения съвет, подготвям специално участието на 
Община Варна в новото изложение. Онези нови и неизползвани аспекти 
на нашия град, на бизнеса на нашия град. Това като по тясна рамка на 



онова, което става. Мисля, че малко авансово поемате чужди грешки, като 
казвате да не допускаме такива грешки, защото аз не виждам Общинския 
съвет в конкретно случилото се миналата година да има някаква вина. 
Най-вече за това, което трябва да предприемем и което предприемаме 
между другото и в скоби тук казвам: казвате защо осветиха пътя за Златни 
пясъци с частни пари, защо не го осветихте. Ами хайде накарайте ги 
частния бизнес да осветят. Аз колко време ги чаках за туристическия 
информационен център, по тяхно желание. Започнахме, проектирахме и 
намерихме мястото, мина сезона. То е вече нагласа на националния 
бизнес, до каква степен той е отворен за проблемите на града, на страната 
нещо което не коментирам в случая, но и не виждам особен ресурс в тази 
насока да го мотивираме, така че не можехме да оставим пътя Златни 
пясъци без осветление, осветихме си го пътя и мисля, че ефекта беше 
добър. Елемент на подготовката за сезона е това, което предложих и Вие 
приехте като нова точка в дневния ред. Концесията на тоалетните 
естествено. Много важно ще бъде това, което Председателя на Общинския 
съвет каза във встъпителното си слово така да се каже. Каква ще бъде 
нагласата по отношение на проекто-бюджета, защото всичко онова, което 
Вие господин Председател казахте във връзка с инфраструктурата, с 
всички онези проекти, състоянието на пътищата, визитна картичка и т.н. 
От входа до изхода, така че всичко хубаво, което се случва за града го 
възприемайте като подкрепа на туризма и това ще бъде елемент на нашия 
дебат, относно перата, които ще залегнат в бюджета. Така, че  отворена, 
желанието ни е безспорно, необходимостта е извън всякакво съмнение. 
Отворена е вратата да докажем доброто си отношение, добрите си 
намерения, с приемането на бюджета в това число има и други неща, 
които могат да бъдат. Туристическия информационен център ще го 
обсъждаме утре. Къде да бъде, как да изглежда, какви  функции. Имам 
предложение до Общинския съвет за създаването на фирма с участието 
преобладаващо на Общината, за да активизираме тези процеси и във 
връзка с културния туризъм, във връзка с паметниците. Виждате тая тема, 
но дълъг дневен ред Ви чака. Само загатвам за някои неща, които мисля, 
че трябва да Ви успокоят поне в добрите намерения на администрацията. 

 
Г-н Данов, политическа чистка казахте. Аз сега разбирам със задна 

дата, че това, което се случва с г-жа Арменчева има политически характер, 
аз не знаех, че е член на вашето, сега разбирам, че е станала член-
симпатизант. Не придавайте такъв елемент на драматизъм политически, 
защото такъв уверявам Ви просто липсва. Никакво основание нямате да се 
притеснявате, че е на политическа основа. По-важното обаче е, че току-що 



ми казаха по първият повдигнат от Вас въпрос имало проверка от 
икономическа полиция. Значи тя си върви и без наше участие. Тя ще 
стигне до някакви изводи, не мога да кажа какви. Аз обаче предлагам, 
понеже става дума за упрек към действията на администрацията, отказа 
може да бъде и мълчалив. Друг въпрос е да не изпадаме в такива детайли. 
Готов съм, предложете г-н Председател представител на общинските 
съветници, който наред с хора, които аз ще посоча да се произнесат 
относно правилността на действията на мои служители. Готов съм, такава 
проверка да бъде извършена. Ако това Ви удовлетворява, това е 
независимо от действията на икономическа полиция; сега разбрах за тази 
проверка, да провери как се е сложило началото на този административен 
процес, какво е законосъобразното в развитие, какво е сегашното му 
състояние и какъв би могъл да бъде неговия завършек. Готов съм на една 
такава проверка, стига да ми подскажете името на общинския съветник 
или съветници, които да вземат участие в тази проверка. 

Г-н Станев, Търговския дом. Няма значение,  той има общоградски, 
по  значимост проблем е. Занимах се с тези неща, помолих колегите да ме 
подпомогнат. Какви са вариантите? Оказва се, че собственика на обектите, 
без да има право да ги преотдава, ги е преотдал. Една посока на мислене. 
Второ, възможна, евентуална посока на поведение, не ги предвиждаме в 
търговската схема и ги събаряме. Излишен драматизъм какво ще правим 
на тяхно място, докато не е решен на хинтерланда съдбата така да се каже. 
Трети момент, казвам го пред Вас, не съм предприел стъпки.  
Предоставяме им възможност, даваме им възможност да ги преотдават и 
тогава ние събираме средствата дължими за това, че те ползват общински 
терен. С други думи, това са възможните линии на поведение, като Ваша 
информация, за Ваша информация го давам не е приключило занятието. 
Това са трите неща, махаме ги от схемата, събаряме ги. Допълнително 
усложнение практическо естество, юридическо естество и т.н. Те са в 
нарушение в момента, преотдали са ги без да имат това право. Да им го 
предоставим ли? Чакам Вашите съвети. Бих бил благодарен за всеки един 
полезен ход, който бъде намекнат. Не съм предприел още нещата. Давам 
Ви информация за фактическото състояние на нещата.  

Пропуските - това ми казаха колегите, това споделям  с Вас. 
Очевидно ще продължим да се занимаваме с този въпрос, ако има 
рационални, всякакви предложения, готов съм да ги изслушам.  

Г-н Председател, да дам ли информация за заповедта. Как 
предлагате? Да Ви изчета и да коментираме по точки или за сведение. Не е 
окончателен варианта, може да претърпи корекции:  

Точка първа: Отменям своя заповед № 001/03.01.2005 г.  



Точка втора: Служебните МПС-та на фирми и организации, които 
имат договорни отношения с Община Варна да бъдат обозначени с 
необходимите фирмени атрибути, показващи принадлежността им към 
съответните търговски обекти.  

Лично аз, четейки заповедта констатирам няколко несъвършенства. 
Те са и в текстовото, и в чисто граматическото. Значи знаете, 
нормотворческия процес включва и тези неща. Не съм удовлетворен от 
този текст, но в цялостност смисъла му е този. Ще претърпи корекции. 
Служебните МПС-та на фирми и организации, към заповедта има 
инструкции, които също така ще Ви прочета за приложението й. Да бъдат 
обозначени с необходимите фирмени атрибути, показващи 
принадлежността им към съответните търговски субекти. За МПС 
обслужващи  местни, национални и международни мероприятия да се 
издават временни служебни бележки за движение по определен маршрут, 
след утвърждаване на искането за провеждането им. Искането за 
провеждане на дадено събитие, дава се решението, знае  срока, мястото, 
времето за провеждането на това събитие за този период от време се 
издава  служебната бележка. Тоест приложното й поле е ограничено във 
времето за нейната валидност от-до. МПС използвани от лекари за 
оказване на неотложна медицинска помощ да бъдат обозначени със 
стикери утвърдени от Община Варна. Прехвърлям се в Инструкцията и 
там казва, че: За МПС на лекари да се издават стикери утвърдени от 
Община Варна, представляващи червен кръст на бял фон и герб на 
Община Варна и годината на издаване. Въз основа на мотивирано искане 
на управителите на ДКЦ и други лечебни заведения, лекари имащи 
договор с Районната каса. МПС собственост и използвани от лица с 
трайни увреждания да бъдат обозначени със съответния знак показващ 
правото им на преминаване и престой през тези забранени зони. Посочено 
е в инструкцията. Медиите, представителите. Съгласно изискванията за 
свободен достъп на представителите на масмедиите за отразяване на 
мероприятия, ползваните от тях МПС да се обозначат със знака на 
съответната медия, а журналистите да се легитимират със служебна карта. 
Мисля, че е напълно достатъчно. Това е предостатъчно и никой не би 
отказал, е има и хора които и на тройно подплатен подпис и печат да 
откажат. Друг въпрос: За изпълнение на служебните си задължения 
фирмите извършващи инкасова, куриерска и фирмена дейност да бъдат 
обозначени със фирмени знаци или служебни знаци за характера, 
дейността или маршрута на движение. За зареждане на търговски обекти 
находящи се във зони или улици забранени за движение и престой на 
МПС, се разрешава достъпа на автомобили до тях в часовия интервал 7-



10ч., без да се нарушават бус лентите на булевард, защото точно в тези 
часове нарушаването на бус лентите ще деругира ефекта и смисъла от 
тяхното въвеждане. Без да се нарушават бус лентите на булевардите 
“Мария Луиза”, “8-ми Приморски полк” и “Владислав Варненчик”. Във 
случаите когато зареждането е със едрогабаритни стоки и транспорта се 
извършва с тежко товарни МПС се разрешава достъпа в интервала от 23-
05ч., сутринта. Може да се види дали да не бъде малко по-късно, но 
според сезона.  
 

 
 
 

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 
№ 22 

от заседание проведено на 12.01.2005 г. 
по точка втора от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна в 

Общото събрание на “В и К”-ООД за гласуване по всяка точка в 
предварително обявения дневен ред на Общото събрание на “В и К”-ООД, 
което ще се проведе на 12.01.2005 г.. 

 
Докл.: Кр. МАРИНОВ – общински съветник, 
представителя на Община Варна в Общото 
събрание на “В и К”-ООД 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 
1288-2. Общински съвет – Варна потвърждава свое решение № 

1206-2(21)/08.12.2004 г. и на основание чл. 7, ал. 1 от Наредбата за реда 
за упражняване на правата на собственост върху частта на община 
Варна от капитала на търговските дружества /НРУПСЧОВКТД/, 
упълномощава своя представител в Общото събрание на “В и К”-ООД 
да участва в Общото събрание на дружеството, свикано на 12.01.2005 г. 
и да гласува по посочената в предварително обявения дневен ред точка, 
като има следните правомощия:  

- да гласува “против” вземането на решение за преобразуване 
чрез промяна на правната форма на “В и К”-ООД – Варна в 
акционерно дружество. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 22 

от заседание проведено на 12.01.2005 г. 
по точка трета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно:  
- продажба на недвижим имот – УПИ ІІІ-1425, находящ се в кв. 18, 

23-ти п.р. с площ 1300 кв.м; 
- ликвидиране на съсобственост върху имот в кв. 38, 24 м.р. в гр. 

Варна; 
- изключване на жилище от фонд “Резервен” и включването му във 

фонд “Жилища за отдаване под наем”; 
- замяна на движими вещи общинска собственост в ж.к. “Младост” І 

м.р. по плана на гр. Варна; 
- ликвидиране на съсобственост между община Варна и Мебелна 

къща “Лазур”-АД; 
- ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот на ул. “8-ми 

ноември” № 7; 
- ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот на ул. “Пенчо 

Славейков” № 20; 
- учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот 

частна общинска собственост находящо се в ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “П. 
Карджиев” (Изток) № 3, кв. 23, п.и. № 423, І-ви м.р.; 

- сключване на договор за отдаване под наем на имот частна 
общинска собственост находящ се в гр. Варна, ул. “Г. Бенковски” № 16, кв. 
417, ІV-ти м.р.; 

- приемане на ред и условия за провеждане на конкурс за продажба 
на имот, находящи се на ул. “Евлоги Георгиев” кв. 21 по плана на 24 п.р с 
площ   2 043 кв.м; 

- приемане на ред, условия и оценка за провеждане на конкурс за 
продажба на имот, находящи се в ж.к. “Младост” кв. 11, І-ви м.р. с площ   
3 846 кв.м.; 



- разглеждане на предложение за решение от Кмета на община 
Варна относно включване на жилище на ул. “Дубровник” бл. 34 във фонд 
“Жилища за настаняване на граждани с установени жилищни нужди”; 

- разглеждане на предложение за решение относно увеличаване на 
капитала на “Пазари”-ЕООД и съответна промяна в Устава на дружеството; 

- разглеждане на предложение за решение от Кмета на община Варна 
относно приемане на показатели и критерии за допустимост на 
комплексните инвестиционни планове на кандидатите за участие в търг с 
явно наддаване за осъществяване на концесия – извършване на търговска 
дейност за задоволяване на обществени потребности в сгради публична 
общинска собственост – обществени тоалетни. 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 48 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
1289-3. 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(65)/30.11.04 г., Общински съвет – Варна решава да бъде извършена 
продажба на недвижим имот представляващ УПИ ІІІ – 1425, находящ се в 
кв. 18, 23-ти п.р. по плана на гр. Варна, целия с площ  1 300 кв. м. 
 Описания имот е частна общинска собственост съгласно АОС № 
3242/20.10.04 г. 
 Задължава Кмета на Община Варна да възложи на трима лицензирани 
оценители изготвяне на актуална пазарна оценка на недвижим имот 
представляващ УПИ ІІІ – 1425, находящ се в кв. 18, 23-ти п.р. по плана на 
гр. Варна с площ 1 300 кв. м. 
 Продажбата да се извърши по ред, условия и пазарна цена, 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 – 35, против – 0, въздържали се – 1/ 
 



 1290-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 108, ал. 3 от НРПУРОИ, и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № СС 2-9100(163)/25.11.04 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за ликвидиране на съсобственост с Младенка 
Парашкевова Николова – ЕГН **********, от гр. Варна и Юлиана Иванова 
Николова ЕГН **********, от гр. Варна, чрез продажба на правото на 
собственост на Община Варна, върху 96,00 (деветдесет и шест) кв. м. 
идеални части от УПИ ІІ – 1318,общ.обсл. – целият с площ 265,00 (двеста 
шестдесет и пет) кв. м., в кв. 38 (тридесет и осем) по плана на 24-ти 
(двадесет и четвърти) микрорайон на гр. Варна, описан в АОС № 
2768/05.08.03 г., на съсобствениците – Младенка Парашкевова Николова и 
Юлиана Иванова Николова. 
 Ликвидирането на съсобствеността да се извърши чрез продажба на 
частта на Общината по пазарни цени  за сумата от 6 973,00 лв. (шест хиляди 
деветстотин и три лв.), определена от лицензиран експерт-оценител. 
 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и 
сключването на договор с молителките  Младенка Парашкевова Николова – 
ЕГН **********, от гр. Варна и Юлиана Иванова Николова ЕГН 
**********, от гр. Варна. 
 /за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

1291-3. 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. № ЗСР 4-
94.И(11)/26.11.04 г., Общински съвет – Варна решава жилище находящо се 
гр. Варна, ж. к. “Вл. Варненчик”, бл. 36, вх. 1, ет. 1, ап. 1,  с АОС № 
2317/15.04.02 г. да бъде изключено от фонд “Резервен” и включено във 
фонд “Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”. 

Наемателите на жилището да бъдат пренастанени от  район “Вл. 
Варненчик” 

 
 /за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 1292-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 108, ал. 3 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД 4-2600(175)/05.01.05 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за ликвидиране на съсобственост  с Община 
Варна, чрез продажба на правото на собственост върху 560 (петстотин и 



шестдесет) кв. м идеални части от недвижим имот-земя с обща площ 9 
630(девет хиляди шестстотин и тридесет) кв. м, представляващ УПИ V (пет) 
– за мебелна къща, находящ се в гр. Варна, ж.к “Младост” І м.р, описан в 
АОС № 2920/30.01.04 г., при граници: бул. “Сливница”, УПИ ІV – 
озеленяване, УПИ І – 958 – търговски комплекс и обслужване, УПИ ІІІ – 
магазин за авточасти, паркинг, на съсобственика – “Мебелна къща – Лазур” 
АД. 
 Ликвидирането на съсобствеността да се извърши чрез продажба на 
частта на Общината по пазарни цени за сумата от 31 000 (тридесет и една 
хиляди) лв., определена от лицензиран експерт-оценител. 
 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и 
сключването на Договор със съсобственика “Мебелна къща – Лазур” АД. 
 /за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1293-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, във 
връзка с чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ и съгласно разпоредбите на 
НРУПСЧОВКТД, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 
4-2600(529)/04.01.05 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
извършена разпоредителна сделка по ликвидиране на съсобственост върху   
недвижим имот на ул. “8-ми ноември” № 7, парцел VІІ – 10, кв. 7 по плана 
на 8-ми п. р., представляващ масивна сграда на два етажа и сутерен със 
застроена площ от 95 кв. м, както и   дворно място цялото от 157 кв. м., като 
собствената на “Жилфонд” ЕООД 1/3 идеална част от имота бъде 
изкупена от съсобственика “ЛАЙНС ХОЛДИНГ” ООД. 

Гореописания имот е описан в   АОС № 1765/17.04.00 г. 
Възлага на Управителя на “Жилфонд” ЕООД да извърши 

необходимите действия по прекратяването на съсобствеността. 
 Продажбата на идеалната част да бъде извършена по пазарна цена в 
размер на 68 000 лв., определена от лицензиран оценител. 
 Получените парични средства да се ползват като оборотни и да 
послужат за покриване на стари задължения на търговското дружество 
“Жилфонд”-ЕООД. 
 /за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1294-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 и чл. 41 от 
ЗОС и във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 122 от НРПУРОИ, и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД 4-94.Й(30)/19.11.04 г., Общински съвет 
– Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да сключи договор за 
замяна на движими вещи – общинска собственост, представляващи 10 



(десет) броя модули (№ 15, 16, 23, 25, 29, 30, 31, 34, 35 и 36), разположени в 
имот пл. № 199, ж.к. “Младост”, гр. Варна, собственост на Иванка 
Георгиева Маркова (осн. нотариален акт № 12, т. 1, рег. № 1110, дело № 
94/2000 г. и доброволна делба) срещу компютърна техника, закупена от 
собственичката на земята – Иванка Георгиева Маркова. 
 Пазарната цена на движимите вещи-общинска собственост, 
определена от лицензиран експерт-оценител е 7 242.54 (седем хиляди 
двеста четиридесет и два лв. и петдесет и четири стотинки) лв. без 
включено ДДС, а с включено ДДС е 8 691.05 (осем хиляди шестстотин 
деведесет и един лев и пет стотинки) лв. 
 На базата на тези цени при осъществяване на сделката Община Варна  
следва да придобие правото на собственост върху следната компютърна 
техника: 
 - Работна станция – персонален компютър       7 броя; 
 - Лазерен принтер -             7 броя; 
 - Скенер А 4, НР Scan Jet 2400          3 броя; 
 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и 
сключването на Договор за замяна на движими вещи. 
 /за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1295-3. Общински съвет – Варна не приема за свое решение 
предложения проект за решение със следния текст: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС и чл. 108, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от НРПУРОИ, и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. №  ОСР 4-94.К(4)/02.12.04 г.,Общински съвет 
– Варна дава съгласие за ликвидиране на съсобственост, чрез продажба на 
право на собственост на Община Варна върху 1/8 идеална част от дворно 
място, цялото с площ 233 кв. м., съставляващо парцел Х-4 в кв. 585 по 
плана на 14 п.р. на гр. Варна и ½ ид. ч. от І-ви реален дял: масивна жилищна 
сграда със ЗП 52,71 кв. м. и входно антре със ЗП 5,47 кв. м., находящи се в 
гр. Варна, ул. “Пенчо Славейков” № 20, описани в АОС № 925/16.12.1998 
г., на съсобственика  - Костадин Христов Димитров. 
 Ликвидирането на съсобственост да се извърши чрез продажба на 
общинската част от имота, както следва: 

- земя (1/8 ид. ч.) – 5 990 (пет хиляди деветстотин и деветдесет 
лв.) лв. по пазарна цена определена от лицензиран експерт-оценител; 

- жилище (1/2 ид. ч) – 6 573. 35 (шест хиляди петстотин 
седемдесет и три лв. и тридесет и пет ст.) лв., определена по данъчна 
оценка;  



Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и 
сключването на Договор със съсобственика Костадин Христов Димитров. 
 /за – 29, против – 0, въздържали се - 8/ 

 
1296-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 

39, ал. 4 от ЗОС, чл. 116 от НРПУРОИ, и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС 4-9100(20)/19.11.04 г., Общински съвет – Варна 
учредява безвъзмездно право на ползване върху част от имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж. к. “Владислав 
Варненчик”, ул. “П. Кърджиев” (“Изток”) № 3, кв. 23, ПИ № 423, І-ви м. р., 
представляваща две помещения на І-ви етаж от масивна жилищна сграда с 
обща площ 25,50 кв. м. – предмет на АОС № 513/26.01.1998 г., в полза на 
“Съюз на пенсионерите в България”, регистриран по ф. д. № 7125/1990 г. 
при СГС, вписан в Централния регистър на Министерството на 
правосъдието, като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо 
дейност в обществена полза под № 20020604008 с удостоверение № 
008/04.06.02 г., за създаване на пенсионерски клуб на територията на район 
“Вл. Варненчик”, за срок от 10(десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и 
сключването на Договор за безвъзмездно право на ползване върху описания 
имот за срок от 10 (десет) години. 

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

1297-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 
14, ал. 6 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 
4-9907(73)/30.12.04 г., Общински съвет – Варна дава съгласие Кметът на 
Община Варна да сключи договор за отдаване под наем на имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Георги Бенковски” № 
16, кв. 417, 4 м. р., представляващ помещения-обект 3 (три) в подблоковото 
пространство със застроена площ 27,15 (двадесет и седем цяло и 
петнадесет) кв. м. – предмет на АОС № 2262/20.12.01 г., с наемател 
Сдружение с нестопанска цел “Шанс за хора с увреждания”, за създаване на 
“Общодостъпен информационнен център за социална подкрепа”, за срок от 
3 (три) години. 

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



 

1298-3.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и в изпълнение на 
свое  Решение № 1190-2(21)/08.12.2004г., както и на основание чл.35, ал. 1 
от Закона за общинска собственост, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД 5-9300(2)/06.01.05 г., Общински съвет – Варна решава да 
бъде извършена продажба чрез конкурс на недвижим имот, представляващ 
УПИ ХІІ-отреден за жилищно строителство, намиращ се на ул.”Евлоги 
Георгиев”, кв.21, по плана на 24-ти п.р. с площ 2043 кв.м., предмет на АОС 
№ 3141/2004 г., при следните: 
 Условия за участие в конкурса: 

1. Право на участие в конкурса имат физически и юридически лица, 
които: 

     а/ Нямат задължения към държавния и общинския бюджет; 
      б/Докажат намерения да финансират безвъзмездно развитието на 

спорта на територията на Община Варна. 
в/ Кандидатите следва да представят финансов план за 

подпомагане на спорта, включващ размер на годишната финансова помощ 
за периода, формите на финансиране и концепция за подпомагане на 
спортните клубове и мероприятия за същия период; 

г/ Кандидатите следва да декларират съгласието за подписване на 
3-странно споразумение за финансиране на _____________________спорт 
през периода заедно със СК “________________________” и Община Варна 
и да впишат договорна ипотека върху имот, равностоен на имота, за който 
кандидатстват в полза на Община Варна или банкова гаранция, като 
обезпечение на задълженията по тристранното споразумение. 

 
2. За участие в конкурса са необходими следните документи: 
2.1. Заявление за участие по образец, представен към комплекта 

конкурсни документи /подпис и печат/. Представяне на кандидата. 
2.2. Декларация, приложена в конкурсните документи за получаване и 

запознаване с конкурсните условия /подпис и печат/. 
2.3. Актуално удостоверение за съдебна регистрация на участника, 

съгласно изискванията на Търговския закон/оригинал или нотариално 
заверено копие от документа/ или копие от документ за самоличност на 
физическото лице. 

2.4. Документ за недължими данъци и такси за предходната година 
/оригинал или нотариално заверено копие от документи/. 



2.5. Удостоверение от НОИ за липса на задължения към бюджета на 
НОИ/оригинал или нотариално заверено копие от документи/. 

2.6. Служебна бележка за недължими общински вземания. 
2.7. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 

БУЛСТАТ за лицата, осъществяващи търговска дейност. 
2.8. Финансов план за подпомагане на спорта, включващ размер на 

годишната финансова помощ за горепосоченият период и формите на 
финансиране. 

2.9. Концепция за подпомагане на спортните клубове и мероприятия 
за същия период. 

2.10. Декларация, че кандидатът е съгласен да подпише тристранно 
споразумение за финансиране на спорта за упоменатия период заедно с 
Община Варна и спортните организации на територията на общината преди 
подписване на договора за покупко-продажба на имота, предмет на 
конкурса. 

2.11. Декларация, че кандидатът е съгласен да учреди договорна 
ипотека върху свой имот, равностоен на имота, предмет на конкурса, преди 
сключването на договор за покупко-продажба на имота, предмет на 
конкурса, съгласно т. /г/ от конкурсните условия. 

2.12. Документи, доказващи собствеността на имота, върху който 
кандидатът ще учреди договорна ипотека съгласно т./г/ от конкурсните  
условия. 

2.13. Платежен документ за внесен депозит. Сумата да се внесе в 
“Централна кооперативна банка” АД-клон Варна по с/ка  № 5023879638, 
код 79078081. 

2.14. Документ, че фирмата не се намира в производство по обявяване 
в несъстоятелност и ликвидация. 

2.15. Декларация за неразгласа на информацията, получена във връзка 
с търга, представена към комплекта тръжни документи /подпис и печат/. 

2.16. Документ за закупена тръжна документация, която се получава в 
стая № 910, ет. ІХ в Община Варна, срещу сума, с включен ДДС, платима в 
“Централна кооперативна банка” АД – клон Варна, по с/ка № 3023879608, 
код 79078081, БИН 7304000002, до 15,30 часа в 14 дневен срок от 
публикуване на обявата за провеждане на конкурса  

2.17. Подписан проекто-договор /без финансови параметри/. 
 

 3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

1. Ценова част 



-  офертна цена – 60 /шестдесет/ % /но не по – ниска от 484600 лв.- 
първоначална конкурсна цена/ 

2. Инвестиционна част 
     - общ размер на бъдещето безвъзмездно финансиране на………спорт на 
територията на Община Варна – 40 /четиридесет/ % 
 Формула за оценка на предложенията 
 К=К1+К2 

Където К1 = (Ц на участника/ Ц макс)х 80% 
Ц на участника – офертна цена в лева; Ц макс – най-високата 

предложена цена 
К2=(БФ на участника/ БФ макс)х 20% 
БФ на участника – предложение на участника за бъдещо финансиране 

в лева 
БФ макс – максимален размер на бъдещото финансиране в лева 

 Размерът на депозита за участие е 48 460 лв./четиридесет и осем 
хиляди четиристотин и шестдесет лева/. 
 Размерът на таксата за получаване на конкурсната документация е 
500 лв./петстотин лева/. 
 

4.Утвърждава конкурсна документация, съдържаща следните 
документи:   

     4.1. Заявление за участие 
4.2.Заповед за подготовка, организация и провеждане на търга 
4.3. Декларация за не разгласа на информация 
4.4. Проекто-договор за продажба 

          4.5.Декларация за получаване и запознаване с конкурсните условия 
4.6. Офертен лист 

     4.7. Копие от акт за общинска собственост и скица на имота.  
До 16.00 ч. на деня предхождащ деня на конкурса, кандидатите следва 

да подадат конкурсните документи в ст. 910 на ІХ етаж на Община Варна, 
където ги представят в запечатан плик, върху който отбелязват цялостното 
название на обекта на конкурса и адреса на подателя, както и доказателства 
за закупена конкурсна документация и внесен  депозит. Допълнения или 
изменения в предадени вече предложения не се допускат. 

Конкурсната комисия може да поиска в определен от нея срок след 
изтичане на срока за подаване на офертите, писмени разяснения и/или 



документи по предложенията. Тези разяснения не трябва да водят до 
изменение или допълнение на представените предложения. 

Резултатът от конкурса да бъде одобрен от Общински съвет – Варна, 
преди сключване на договора от Кмета на Община Варна. 

Спечелилият конкурса кандидат следва да заплати сумата по точка 
3./Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението/, 
подточка 1 /ценова част (офертна цена)/ преди подписване на договора. 

Депозитите на участниците, които не са обжалвали решението на 
комисията се освобождават, като се задържа депозитът на спечелилия 
конкурса участник, който се прихваща от цената. 

В договора задължително се включват условията, при които е 
спечелен конкурсът. 

В случай, че договорът не бъде сключен по вина на спечелилия 
конкурса участник, с ново решение на Общински съвет – Варна се определя 
за спечелил конкурса следващия класиран кандидат, удовлетворил 
конкурсните условия. 

При неизпълнение на поетите с договора задължения по условията на 
конкурса, спечелилият участник понася санкции, определени в условията на 
договора. 
 
 /за – 40, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
 

1299-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС и в изпълнение на свое Решение № 1191-2-2(21)/08.12.04 г., и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 5-9300(1)/10.01.05 г., 
Общински съвет – Варна решава да бъде извършена продажба чрез конкурс, 
при първоначална цена 392 000  лв., на недвижим имот, представляващ 
УПИ І – 210 – отреден за търговски комплекс, намиращ се в гр. Варна, ж. к. 
“Младост”, кв. 11, І-ви микрорайон с площ 3846 кв. м., предмет на АОС № 
2775/2004 г., при следните: 

 
  Условия за участие в конкурса: 

1. Право на участие в конкурса имат физически и юридически лица, 
които: 

а/ Нямат задължения към държавния и общинския бюджет; 
     б/ Докажат намерения да финансират безвъзмездно развитието на 

спорта на територията на Община Варна. 



в/ Кандидатите следва да представят финансов план за 
подпомагане на спорта, включващ размер на годишната финансова помощ 
за периода, формите на финансиране и концепция за подпомагане на 
спортните клубове и мероприятия за същия период; 

г/ Кандидатите следва да декларират съгласието за подписване на 
3-странно споразумение за финансиране на ______________________ спорт 
през периода заедно със СК “________________________” и Община Варна 
и да впишат договорна ипотека върху имот, равностоен на имота, за който 
кандидатстват в полза на Община Варна или банкова гаранция, като 
обезпечение на задълженията по тристранното споразумение. 

 
2. За участие в конкурса са необходими следните документи: 
2.1. Заявление за участие по образец, представен към комплекта 

конкурсни документи /подпис и печат/. Представяне на кандидата. 
2.2. Декларация, приложена в конкурсните документи за получаване и 

запознаване с конкурсните условия /подпис и печат/. 
2.3. Актуално удостоверение за съдебна регистрация на участника, 

съгласно изискванията на Търговския закон/оригинал или нотариално 
заверено копие от документа/ или копие от документ за самоличност на 
физическото лице. 

2.4. Документ за недължими данъци и такси за предходната година 
/оригинал или нотариално заверено копие от документи/. 

2.5. Удостоверение от НОИ за липса на задължения към бюджета на 
НОИ/оригинал или нотариално заверено копие от документи/. 

2.6. Служебна бележка за недължими общински вземания. 
2.7. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 

БУЛСТАТ за лицата, осъществяващи търговска дейност. 
2.8. Финансов план за подпомагане на спорта, включващ размер на 

годишната финансова помощ за горепосоченият период и формите на 
финансиране. 

2.9. Концепция за подпомагане на спортните клубове и мероприятия 
за същия период. 

2.10. Декларация, че кандидатът е съгласен да подпише тристранно 
споразумение за финансиране на спорта за упоменатия период заедно с 
Община Варна и спортните организации на територията на общината преди 
подписване на договора за покупко-продажба на имота, предмет на 
конкурса. 

2.11. Декларация, че кандидатът е съгласен да учреди договорна 
ипотека върху свой имот, равностоен на имота, предмет на конкурса, преди 



сключването на договор за покупко-продажба на имота, предмет на 
конкурса, съгласно т. /г/ от конкурсните условия. 

2.12. Документи, доказващи собствеността на имота, върху който 
кандидатът ще учреди договорна ипотека съгласно т./г/ от конкурсните  
условия. 

2.13. Платежен документ за внесен депозит. Сумата да се внесе в 
“Централна кооперативна банка” АД-клон Варна по с/ка  № 5023879638, 
код 79078081. 

2.14. Документ, че фирмата не се намира в производство по обявяване 
в несъстоятелност и ликвидация. 

2.15. Декларация за неразгласа на информацията, получена във връзка 
с конкурса, представена към комплекта конкурсни документи /подпис и 
печат/. 

2.16. Документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая № 910, ет. ІХ в Община Варна, срещу сума, с включен ДДС, 
платима в “Централна кооперативна банка” АД – клон Варна, по с/ка № 
3023879608, код 79078081, БИН 7304000002, до 15,30 часа в 14 дневен срок 
от публикуване на обявата за провеждане на конкурса. 

2.17. Подписан проекто-договор /без финансови параметри/. 
 

 3.Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 
 

1. Ценова част 
- офертна цена – 60 /шестдесет/ % /но не по – ниска от 392 000 

първоначална конкурсна цена/ 
2.Инвестиционна част 

 - общ размер на бъдещето безвъзмездно финансиране на………спорт 
на територията на Община Варна – 40 /четиридесет/ % 
 
 Формула за оценка на предложенията 
 К=К1+К2 

Където К1 = (Ц на участника/ Ц макс)х 80% 
Ц на участника – офертна цена в лева; Ц макс – най-високата 

предложена цена 
К2=(БФ на участника/ БФ макс)х 20% 
БФ на участника – предложение на участника за бъдещо финансиране 

в лева 
БФ макс – максимален размер на бъдещото финансиране в лева 

 



 Размерът на депозита за участие е 39 200 лв./четиридесет и осем 
хиляди четиристотин и шестдесет лева/. 
 Размерът на таксата за получаване на конкурсната документация е 
500 лв./петстотин лева/. 

4.Утвърждава конкурсна документация, съдържаща следните 
документи:   

     4.1.Заявление за участие 
4.2.Заповед за подготовка, организация и провеждане на конкурса 
4.3.Декларация за не разгласа на информация 
4.4.Проекто-договор за продажба 

          4.5.Декларация за получаване и запознаване с конкурсните условия 
        4.6.Офертен лист 

4.7.Копие от акт за общинска собственост и скица на имота.  
 
 

До 16.00 ч. на деня предхождащ деня на конкурса, кандидатите следва 
да подадат конкурсните документи в ст. 910 на ІХ етаж на Община Варна, 
където ги представят в запечатан плик, върху който отбелязват цялостното 
название на обекта на конкурса и адреса на подателя, както и доказателства 
за закупена конкурсна документация и внесен  депозит. Допълнения или 
изменения в предадени вече предложения не се допускат. 

Конкурсната комисия може да поиска в определен от нея срок след 
изтичане на срока за подаване на офертите, писмени разяснения и/или 
документи по предложенията. Тези разяснения не трябва да водят до 
изменение или допълнение на представените предложения. 

Резултатът от конкурса да бъде одобрен от Общински съвет – Варна, 
преди сключване на договора от Кмета на Община Варна. 

Спечелилият конкурса кандидат следва да заплати сумата по точка 
3./Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението/, 
подточка 1/ценова част (офертна цена)/ преди подписване на договора. 

Депозитите на участниците, които не са обжалвали решението на 
комисията се освобождават, като се задържа депозитът на спечелилия 
конкурса участник, който се прихваща от цената. 

В договора задължително се включват условията, при които е 
спечелен конкурсът. 



В случай, че договорът не бъде сключен по вина на спечелилия 
конкурса участник, с ново решение на Общински съвет – Варна се определя 
за спечелил конкурса следващия класиран кандидат, удовлетворил 
конкурсните условия. 

При неизпълнение на поетите с договора задължения по условията на 
конкурса, спечелилият участник понася санкции, определени в условията на 
договора.        

 /за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1300-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 

42, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет – Варна дава съгласие апартамент частна 
общинска собственост, съгласно АОС № 2863/29.01.2004 г., находящ се в 
гр. Варна, ул. “Дубровник” бл. 34, вх. Г, ет. 3, ап. 9, състоящ се от три стаи, 
кухня-трапезария, сервизни помещения с обща площ 89,90 кв.м, както и 
прилежащо избено помещение, да бъде включен във фонд “Жилища за 
настаняване на граждани с установени жилищни нужди”. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1301-3. Общински съвет – Варна в изпълнение на т.15 от свое 

Решение № 1111-6(19)/10,15.11.2004 год. одобрява: 
 

1. ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЗА 
ДОПУСТИМОСТ на комплексните инвестиционни планове на 
кандидати за участие в търг с явно наддаване за осъществяването на 
концесия – извършване на търговска дейност за задоволяване на 
обществени потребности в сгради публична общинска собственост – 
обществени тоалетни.  

 
   ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Максимален срок за представяне на Концедента на комплексната 
инвестиционна програма – шест месеца; 

2. Максимален срок за реализация на капиталните вложения - две 
години; 

3. Минимален размер на капиталните вложения по комплексната 
инвестиционна програма, пряко вложени в обектите на осъществяване на 
концесията – 250 000 / минимален размер съгласно финансово-
икономическия анализ – 209 733.85 лв/ разделено по обекти съгласно 
приложение №1; 



4. Максимален размер на цена за основната услуга за първите три 
години – 0.50лв; 

5. Минимален размер на еднократното концесионно възнаграждение – 
16 000.00 лв. 

6. Доказателства за изпълнение на  инвестиционната програма -  
банково извлечение за собствени средства и/или банкова гаранция за 
осигуряване на кредитна линия. 

7. Брой на разкритите работни места /минимален размер съгласно 
финансово-икономическия анализ – 44 души/. 
 

 ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 
8.  Съгласуване с Концедента на инвестиционните проекти в идейна и 

работна фаза; 
9. Списък на предвидени за изцяло ново изграждане на обекти 

включени в списъка обекти предмет на концесията и такива подлежащи на 
реконструкция, модернизация и преоборудване; 

10. Оборудване на обектите, предмет на концесията, със сертифицирани 
по ISO енерго-спестяващи основни материали, апарати, уреди и аксесоари - 
/фирми производители и доставчици /; 

11.  Монтиране на високотехнологични и екологични системи и мрежи: 
• електрически инсталации 
• водопроводни инсталации 
• канализационна инсталация 
• вентилационна система 
• отоплителна система 
• електронна система за таксиране и отчет на достъпа за ползване  
• сигнално-охранителна система 

                       /фирми производители и доставчици по отделни пера/; 
12.   Мерки за облагородяване и поддържане на прилежащата на 

обектите територия; 
13.   Изграждане на информационна система, включваща светлинни 

насочващи елементи, указателни табели и табла; 
14.   Автомати за обслужване на дейността и предлагане на 

допълнителни услуги /фирми производители и доставчици по отделни 
пера/; 
 
        ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА 

15.   Създаване на условия за достъп в обектите, предмет на концесията, 
съгласно изискванията на наредбата на Общински съвет – Варна за 



изграждане на общо достъпна среда в гр. Варна /задължително изграждане 
на една санитарна клетка за инвалиди във всеки обект и съответстващия 
достъп до нея/ - по приложение № 1; 

16.   Изграждане в обектите, предмет на концесията, на санитарни 
клетки за обслужване на кърмачета и малки деца - по приложение № 1; 

17.   Оборудване на душови клетки - по приложение № 1; 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАПИТАЛНИТЕ ВЛОЖЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛНО 
РЕШЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ 

 
№ Административен адрес Капитални 

вложения 
Инвал. 
клетка 

Детска 
клетка 

Душ 
клетка 

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

 
13 200 лв 

   1     1     1 

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

 
13 800 лв 

   1     1     - 

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

 
13 800 лв 

   1     -     - 

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

 
10 900 лв 

   1    1     - 

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

 
19 900 лв 

    1     1    1 

6. Обществен тоалет 
Пл. “Лаврентий” 

 
10 200 лв 

    1            1    - 

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

 
17 900 лв 

    1     1    - 

8. Обществен тоалет 
Бул. “Осми Прим. полк” ул. “Чаталджа”, 18 п.р. 

 
10 900 лв 

    1     1    - 

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

 
17 500 лв 

    1     -           - 

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

 
11 100 лв 

    1     1    - 

11 Обществен тоалет 
Морска градина, до Раковината 

 
15 800 лв 

    1     1    - 

12 Обществен тоалет 
До стадион “Локомотив” 

 
15 500 лв 

    1     -           - 

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

 
18 000 лв 

    1     1    - 

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

 
 16 400 лв 

    1     1    1 

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

 
13 400 лв 

    1     1    1 

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

 
10 700 лв 

    1     1    - 

17 Обществен тоалет      1     1    1 



Ж.к. “Вл. Варненчик” в центъра на кооп. пазар 18 000 лв 
 
2. Определя стъпка за наддаване на участниците в търг с явно 

наддаване за осъществяването на концесия – извършване на търговска 
дейност за задоволяване на обществени потребности в сгради публична 
общинска собственост – обществени тоалетни в размер на 2 000 /две 
хиляди/ лв. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1302-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 5, 

изр. 1 от ЗОС, чл. 148, ал. 1, т. 2 от ТЗ и чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 4 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна решава да бъде увеличен 
капитала на “Пазари”-ЕООД чрез апортна вноска в капитала на 
дружеството, представляваща земя с площ от 1 420 кв.м. ид.части от УПИ 
І – за пазар, целия с площ от 10 720 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. “Д-р 
Пискюлиев”, кв. 333 по плана на 9-ти подрайон на гр. Варна, при съседи 
на имота: ул. “Ангел Кънчев”, ул. “Д-р Пискюлиев” и ул. “Дрин”. 
Описаният имот, идеалните части от който са предмет на апорт е 
съсобствен между община Варна и “Пазари”-ЕООД, при следните квоти – 
община Варна е собственик на 1 420 кв.м ид.ч. – предмет на апорта (по 
АОС № 3263/17.11.2004 г.); “Пазари”-ЕООД е собственик на 9 300 кв.м. 
ид.ч., които са внесени в капитала на дружеството. 

Увеличението на капитала да бъде извършено чрез записване на 
нови дялове – чл.чл. 148, ал. 1, т. 2 ТЗ и чл. 8, ал. 2, т. 2 от Устава на 
Дружеството. 

Оценката на апортната вноска следва да се извърши по реда на чл. 
72, ал. 2 ТЗ. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 2, въздържали се – 10, отсъстват – 3/ 
 
1302-3-2. Общински съвет – Варна задължава Управителя на 

“Пазари”-ЕООД да извърши необходимите действия пред Варненския 
окръжен съд за оценка на непаричната вноска по реда на 72 ТЗ. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 2, въздържали се – 10, отсъстват – 3/ 
 
1302-3-3. Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община 

Варна да внесе предложение за увеличение на капитала на “Пазари”-



ЕООД съобразно приетия от съда размер на непаричната вноска на 
първата следваща сесия след приемането на оценката от съда, както и 
предложение за промени в Устава на Дружеството на основание чл. 72, ал. 
1 ТЗ и чл. 8, ал. 1 от Устава на “Пазари”-ЕООД. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 2, въздържали се – 10, отсъстват – 3/ 
 
 
1303-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 от 

ЗЛЗ, Общински съвет – Варна освобождава от длъжността контрольор на 
ДКЦ “Чайка”-ЕООД д-р Свилен Стойчев Андонов. 

/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 
№ 22 

от заседание проведено на 12.01.2005 г. 
по точка четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия 

по приватизация и следприватизационен контрол относно: 
- утвърждаване на правоспособни юристи за изготвяне на правни 

анализи на предложените за приватизация обекти; 
- отмяна на решение на Общински съвет – Варна № 1286-

11(21)/08.12.2004 г.; 
- приемане на тръжни условия за приватизация на обект общинска 

собственост в гр. Варна бул. “Г. Колев” № 85 – магазин. 
 

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

 
 Общ брой присъстващи общински съветници – 33 
 

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

  
1304-4. На основание чл. 6 и чл. 6.1. от Правилник за дейността на 

комисията за приватизация и следприватизационен контрол и свое 
решение № 1285-11(21)/08.12.2004 г., Общински съвет-Варна утвърждава 
за правоспособни юристи за изготвяне на правни анализи на 
предложените за приватизация обекти, както следва: 

1. Иван Василев Карабоев 
2. София Георгиева Разсолкова 
3. Юлияна Атанасова Боева 
/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 



1305-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка със 
закъсняла публикация в “Държавен вестник” за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за приватизация на имот – общинска собственост в 
гр. Варна, ул. “Ген. Колев” № 85 – магазин по АОС № 2967/15.03.2004 г., 
Общински съвет – Варна отменя свое решение № 1286-11(21)/08.12.2004 г.  

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1306-4. 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 280 000 лв. /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 30-я ден 
от обнародването на решението в “Държавен вестник”.  

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 12.30 часа на 30-я ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.   

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 30-я ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”. 

6. Търгът да се проведе на 31-я ден от обнародването на решението 
в “Държавен вестник” 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 30-я ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. При неявяване на кандидати се насрочва повторен търг в 
едноседмичен срок 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 деня, предхождащ провеждането на повторния 
търг. 

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 
000лв. /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 30-я ден от обнародването 

на решението в “Държавен вестник”; 
 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. В случай, че сроковете за закупуване и подаване на документите 

изтичат в почивни или неработни дни, то кандидатите закупуват и подават 
документи в първия работен ден след изтичане на определените срокове. 
Провеждането на публичния търг с явно наддаване в тези случаи се 
извършва в първия работен ден след изтичането на срока за подаване на 
документи. 

10. Публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие 
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите. 

11. 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/. 

12. 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 спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

13. 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.  

14. 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/ 
 
 

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 
№ 22 

от заседание проведено на 12.01.2005 г. 
по точка пета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно:  
- разглеждане и приемане на изменения и допълнения в “Наредба за 

определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна” и Приложение № 1 към нея; 

- увеличаване приходната и разходната част на бюджета на община 
Варна за 2004 г. с размера на получените средства от Министерство на 
финансите; 

- осигуряване на средства от бюджета на община Варна съгласно 
договор № РД-9200(1084)/25.05.1998 г., приемно-предавателен протокол от 
27.08.2001 г. и подписано Споразумение между община Варна и Асоциация 
на енергийните инженери – България от 19.11.2004 г.; 

- предложения за опрощаване на финансови задължения от граждани 
до Президента на Република България; 

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

- неосвобождаване от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2005 г. на ДТ “Стоян Бъчваров”, Оперно-филхармонично 
дружество и Държавен куклен театър; 

- неосвобождаване на 13 обекта на Изпълнителна агенция “Държавна 
собственост на МО” от заплащане на дължима такса за битови отпадъци за 
2005 г.,  

- разглеждане на молба вх. № ОС-4-91.Ш(1)/13.10.04 г. относно 
неосвобождаване на гражданин от заплащане на дължима такса за битови 
отпадъци за 2004 г.; 

- разглеждане на жалба вх. № ОС-4-94.А(23)/10.09.04 г. относно 
неосвобождаване на обект на ул. “Ружа” пред бл. 10 от заплащане на 
дължим наем и дължима такса за битови отпадъци за 2003 г.; 



- разглеждане на молба вх. № ОС-4-94.С(32)/20.09.04 г. относно 
неосвобождаване на гражданин от заплащане на такса “Тротоарно право” за 
2004 г.; 

- осигуряване на нафта за отопление на сградите на четирите 
професионални културни института – ДТ “Ст. Бъчваров”, Оперно-
филхармонично дружество, Държавен куклен театър и Фестивален 
комплекс. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1307-5. На основание чл. 22, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА, чл. 6, ал. 2, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ Общински съвет Варна приема 
следните изменения и допълнения в Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна (НОАМТЦУТОВ) и в Приложение № 1 към нея: 

 
- в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Варна 
(НОАМТЦУТОВ) 
 
 Чл. 69 от Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна се 
отменя и се създава нов, със следния текст: 
 
“Чл. 69. (1) За издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия по 
чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се заплащат такси. 
Таксите са: 

1. Първоначална, еднаква за всички обекти  
2.Годишна – диференцирана според зоните и площта (за 

търговските обекти), и диференцирана според зоната и категорията (за 
заведенията за хранене и развлечение) 
   (2) За контрол по спазване на изискванията за извършване на 
търговия  със спирт и спиртни напитки се заплаща: 

1.  Годишна такса за : 



а) складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на 
продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки - диференцирана 
според зоната и площта на обектите; 
  б) търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и 
спиртни напитки - диференцирана според зоната и площта на обектите; 
  в) търговия със спиртни напитки в заведенията за хранене и 
развлечения - диференцирана според зоната и категорията на заведението; 
  2. Дневна такса – за временен щанд за продажба на продукти от 
грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни 
кампании на фирми и други подобни - дневна такса  в размер на 1/365 част 
от годишните такси по т.1 букви а),б) и в)  

 (3) Размерът на таксите по ал.1 и ал.2 се определя от Общински 
съвет в Приложение 1 към Наредбата при спазване на следните принципи: 
  1. размерът на таксите се определя въз основа на разходите, 
извършвани от общината, за обработката на документите и за контрола по 
спазването на изискванията за извършване на дейността; 
  2. при прекратяването на дейността на даден търговски обект 
общината възстановява част от годишната такса, пропорционална на 
периода, през който дейността не се осъществява, след издаване на 
служебни бележки от съответната служба. 
  3. при сезонна работа годишната такса се заплаща в размер, 
пропорционален на периода на извършването й.  

(4) За годината на издаване на разрешението за търговия с 
тютюневи изделия или на започване на дейността по търговия със спирт и 
спиртни напитки,  годишната такса се заплаща в размер 1/12 част от 
годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, включително 
месеца на издаването на разрешението или започване на дейността.  
           (5) Лицето не може да започне дейност преди издаване на 
разрешението за търговия с тютюневи изделия. Разрешението се издава 
след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни 
задължения, както и на други финансови задължения към общината, 
установени от компетентен орган към датата на издаване на 
удостоверението.  

(6) Първоначалната такса се заплаща при предявяване на искането 
за издаване на разрешението за търговия с тютюневи изделия,  а 
годишната такса по ал.1 т.2  и  ал.2 т.1 – до 31 януари. 
 (7) Лицата извършващи търговия със спирт, дестилати и спиртни 
напитки подават декларация по образец с посочен срок за текущата година 
през който ще осъществяват дейността. Декларацията се подава в Община 



Варна или в района по местонахождение на обекта придружена с  
документ за платена годишна такса.” 
 
 
 В чл. 70 текста: “Възстановяването на част от внесената годишна 
такса съгласно чл.69 ал.1 т.2 “ да се чете: 

“Възстановяването на част от внесената годишна такса съгласно 
чл.69 ал.3 т.2”. 
 
 

Чл. 71 от Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна се 
отменя и се създава нов, със следния текст :  

 
 “Чл. 71 Годишната такса за сезонни обекти съгласно чл. 69 ал. 3 т.3, 
се заплаща по следния ред : 

1. За разрешения за търговия с тютюн и тютюневи изделия, издадени 
през текущата година, към заявлението за издаване се прилага 
декларация за сезонност на работата на обекта. 

2. За разрешения за търговия с тютюн и тютюневи изделия, издадени 
през предходни години, при подаване на информация за платена 
годишна такса се прилага декларация за сезонност на работата на 
обекта. 

3. За търговия със спирт, дестилати и спиртни напитки се подава 
декларация по чл.69 ал.7 

4. След изтичане на декларирания период за сезонност по т. 1, 2 и 3 се 
извършва контрол от специализирани контролни органи на Община 
Варна или към районните администрации. 

5. При възстановяване дейността на сезонни обекти, извън 
декларирания период ( при студентски, коледни, новогодишни 
празници и др.) се заплаща дневна такса в размер 1/365 част от 
годишната по чл.69 ал.2. “ 

 
 
 

Чл. 72 се отменя и се създава нов, със следния текст: 
 
“Чл. 72. Държавните и общинските органи и организации не са 

освободени от плащането на такси за административни услуги. “ 
 



- в Приложение № 1  към Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна (НОАМТЦУТОВ): 

 
Чл. 69. от Приложение 1 към НОАМТЦУТОВ се отменя и се 

създава нов, със следния текст:  
 

“Чл. 69 (1) За разрешения за търговия с тютюневи изделия по чл.30, ал. 
1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се събира първоначална 
такса за издаване на разрешението и годишна такса за контрол по спазване 
на изискванията за упражняване на дейността, в следните размери :  
 

1. В I зона (район "Одесос", район "Приморски", курортни комплекси):  
а/ за търг. обекти на дребно, складове и търговия на едро:  
до 5 кв.м - 150 лв. първоначална такса  
190 лв. год. такса  
над 5 до 20 кв.м - 150 лв. първоначална такса  
210 лв. год. такса  
над 20 до 100 кв. м - 150 лв. първоначална такса  
230 лв. год. такса  
над 100 до 300 кв.м - 150 лв. първоначална такса  
250 лв. год. такса  
над 300 кв.м - 150 лв. първоначална такса  
270 лв. год. такса  
 
б/ в заведенията за хранене и развлечение в зависимост от 
категорията:  
5 звезди - 150 лв. първоначална такса  
2000 лв. год. такса  
4 звезди - 150 лв. първоначална такса  
1500 лв. год. такса  
3 звезди - 150 лв. първоначална такса  
500 лв. год. такса  
2 звезди - 150 лв. първоначална такса  
300 лв. год. такса  
1 звезда - 150 лв. първоначална такса  
200 лв. год. такса  
заведения без категория- 50 лв. първоначална такса  
25 лв. год. такса  



 
2. Във II зона (район "Младост", район "Аспарухово"):  
 
а/ за търг. обекти на дребно, складове и търговия на едро:  
до 5 кв.м - 150 лв. първоначална такса  
150 лв. год. такса  
над 5 до 20 кв.м - 150 лв. първоначална такса  
170 лв. год. такса  
над 20 до 100 кв. м - 150 лв. първоначална такса  
190 лв. год. такса  
над 100 до 300 кв.м - 150 лв. първоначална такса  
250 лв. год. такса  
над 300 кв.м - 150 лв. първоначална такса  
270 лв. год. такса  
б/ в заведенията за хранене и развлечение в зависимост от категорията:  
5 звезди - 150 лв. първоначална такса  
2000 лв. год. такса  
4 звезди - 150 лв. първоначална такса  
1500 лв. год. такса  
3 звезди - 150 лв. първоначална такса  
500 лв. год. такса  
2 звезди - 150 лв. първоначална такса  
300 лв. год. такса  
1 звезда - 150 лв. първоначална такса  
150 лв. год. такса  
заведения без категория- 50 лв. първоначална такса  
25 лв. год. такса  
 
3. В III зона (район "Вл. Варненчик", Галата):  
а/ за търг. обекти на дребно, складове и търговия на едро:  
до 5 кв.м - 150 лв. първоначална такса  
130 лв. год. такса  
над 5 до 20 кв.м - 150 лв. първоначална такса  
150 лв. год. такса  
над 20 до 100 кв. м - 150 лв. първоначална такса  
170 лв. год. такса  
над 100 до 300 кв.м - 150 лв. първоначална такса  
250 лв. год. такса  
над 300 кв.м - 150 лв. първоначална такса  
270 лв. год. такса  



б/ в заведенията за хранене и развлечение в зависимост от категорията:  
5 звезди - 150 лв. първоначална такса  
2000 лв. год. такса  
4 звезди - 150 лв. първоначална такса  
1500 лв. год. такса  
3 звезди - 150 лв. първоначална такса  
500 лв. год. такса  
2 звезди - 150 лв. първоначална такса  
250 лв. год. такса  
1 звезда - 150 лв. първоначална такса  
100 лв. год. такса  
заведения без категория- 50 лв. първоначална такса  
25 лв. год. такса  
 
4. В селата:  
а/ за търг. обекти, складове и търговия на едро:  
 
50 лв. първоначална такса  
50 лв. год. такса  
 
б/за заведения за хранене и развлечение:  
3 звезди - 100 лв. първоначална такса  
500 лв. год. такса  
2 звезди - 100 лв. първоначална такса  
200 лв. год. такса  
1 звезда - 100 лв. първоначална такса  
150 лв. год. такса  

 
 
 
Чл.69 (2) т.1 буква 
а) За складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продукти 
от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки се заплаща годишна такса 
за контрол по спазване на изискванията на дейността, както следва:  
-  в I зона (район "Одесос", район "Приморски", курортни комплекси):  
до 5 кв.м - 350 лв. год. такса  
над 5 до 20 кв.м - 400 лв. год. такса  
над 20 до 100 кв. м - 450 лв. год. такса  
над 100 до 300 кв.м - 500 лв. год. такса  
над 300 кв.м - 550 лв. год. такса  



-  във II зона (район "Mладост", район "Аспарухово"):  
до 5 кв.м - 300 лв. год. такса  
над 5 до 20 кв.м - 350 лв. год. такса  
над 20 до 100 кв. м - 400 лв. год. такса  
над 100 до 300 кв.м - 450 лв. год. такса  
над 300 кв.м - 500 лв. год. такса  
- в III зона (район "Вл. Варненчик", Галата):  
до 5 кв.м - 250 лв. год. такса  
над 5 до 20 кв.м - 300 лв. год. такса  
над 20 до 100 кв. м - 350 лв. год. такса  
над 100 до 300 кв.м - 400 лв. год. такса  
над 300 кв.м - 450 лв. год. такса  
 
- В селата:  
20 лв. год. такса  
 
б) За търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни 
напитки се заплаща годишна такса за контрол по спазване на изискванията  
на дейността, както следва:  
- в I зона (район "Одесос", район"Приморски", курортни комплекси):  
до 5 кв.м - 170 лв. год. такса  
над 5 до 20 кв.м - 220 лв. год. такса  
над 20 до 100 кв. м - 270 лв. год. такса  
над 100 до 300 кв.м - 300 лв. год. такса  
над 300 кв.м - 350 лв. год. такса  
- във II зона (район "Mладост", район "Аспарухово"):  
до 5 кв.м - 150 лв. год. такса  
над 5 до 20 кв.м - 200 лв. год. такса  
над 20 до 100 кв. м - 250 лв. год. такса  
над 100 до 300 кв.м - 300 лв. год. такса  
над 300 кв.м - 350 лв. год. такса  
-  в III зона (район "Вл. Варненчик", Галата):  
до 5 кв.м - 130 лв. год. такса  
над 5 до 20 кв.м - 180 лв. год. такса  
над 20 до 100 кв. м - 230 лв. год. такса  
над 100 до 300 кв.м - 280 лв. год. такса  
над 300 кв.м - 350 лв. год. такса  
- в селата:  
20 лв. год. такса  
 



в) За търговия със спиртни напитки в заведенията за хранене и 
развлечение в зависимост от категорията се заплаща годишна такса за 
контрол по спазване на  дейността, както следва:  
- в I зона (район "Одесос", район "Приморски", курортни комплекси):  
5 звезди - 5000 лв. год. такса  
4 звезди - 4000 лв. год. такса  
3 звезди - 1500 лв. год. такса  
2 звезди - 350 лв. год. такса  
1 звезда - 300 лв. год. такса  
заведения без категория- 40 лв. год. такса  
 
- във II зона (район "Mладост", район "Аспарухово"):  
5 звезди - 5000 лв. год. такса  
4 звезди - 4000 лв. год. такса  
3 звезди - 1500 лв. год. такса  
2 звезди - 300 лв. год. такса  
1 звезда - 250 лв. год. такса  
заведения без категория- 40 лв. год. такса  
- в III зона (район "Вл. Варненчик", Галата):  
5 звезди - 5000 лв. год. такса  
4 звезди - 4000 лв. год. такса  
3 звезди - 1500 лв. год. такса  
2 звезди - 250 лв. год. такса  
1 звезда - 200 лв. год. такса  
заведения без категория- 40 лв. год. такса  
- в селата:  
3 звезди - 1500 лв. год. такса  
2 звезди - 300 лв. год. такса  
1 звезда - 200 лв. год. такса  
 
 
Чл.69 (2) т.2. За временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, 
дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на 
фирми и др.подобни се заплаща дневна такса в размер на 1/365 част от 
годишните такси по чл. 69 (2) т. 1букви а), б) и в) от Приложението. “ 
  
 /за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 



1308-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, § 31, ал. 4 от 
Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ, Общински съвет – 
Варна увеличава приходната част на Бюджета на Община Варна за 2004 г. 
с размера на получените средства от Министерство на финансите – 
2 359 655 лв. 

В разходната част средствата в размер на 2 359 655 лв. се 
разпределят за финансиране на делегираните от държавата дейности, в т.ч. 
по функции, както следва: 

- функция “Образование”   -    668 594 лв.; 
- функция “Здравеопазване”   - 1 300 669 лв.; 
- функция “Социални грижи”   -    390 392 лв.; 
 
/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1309-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна дава съгласие средствата в размер на 49 318 лв. да бъдат 
изплатени от бюджета на Община Варна, д/ст 898 “Други дейности по 
икономика” съгласно договор № РД-9200(1084)/25.05.1998 г., приемно-
предавателен протокол от 27.08.2001 г. и подписано Споразумение между 
Община Варна и Асоциация на енергийните инженери – България от 
19.11.2004 г. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1310-5. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с молба 

вх. № 94-00-3640/22.07.2004 г. и писмо вх. № 94-00-3640/01.09.2004 г. от 
Администрацията на Президентството Общински съвет – Варна предлага 
на Президента на Република България да опрости задължението на 
СНЕЖИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА от гр. Варна, ж.к. 
“Възраждане” бл. 54, вх. 8,  ап. 197. 

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

1311-5. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с молба 
вх. № 94-00-4208/18.11.2004 г. и писмо вх. № 94-00-4208/19.11.2004 г. 
Общински съвет – Варна предлага на Президента на Република България 
да опрости задължението на ИВАЙЛО ПЕТРОВ ТОДОРОВ от гр. Варна, 
ул. “Антон Страшимиров” № 21. 

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



 
 
 

1312-5. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с молба 
вх. № 94-00-3864/ 10.08.2004 г. и писмо вх. № 94-00-3864/ 16.08.2004 г. 
Общински съвет – Варна предлага на Президента на Република България 
да не опрости задължението на НИКОЛИНКА СТЕФАНОВА 
ТОКУШЕВА от гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 302, вх. 9, ет. 7, ап. 
147. 
 /за – 36, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 

1313-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
молба вх. № ЗСР-4-94.Е/9/27.10.2004 г. Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъде опростен дължимия наем за общинско жилище на ЕЛКА 
ЯНКОВА МИХАЙЛОВА, ЕГН ********** от гр. Варна, ж.к. 
“Владиславово”, бл. 404, вх. 10, ет. 1, ап. 103 в размер на 180,00 лв. за 
периода от м. ІІ до м. ХІ 2004 г. 

/за – 34, против – 1, въздържали се – 1/ 
 
1314-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

молба вх. № РД-4-94-Т/141/26.10.2004 г. Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъде опростен дължимия наем за общинско жилище на 
ТЕМЕНУЖКА ФИЛИПОВА ЖИВКОВА, ЕГН ********** от гр. Варна, 
ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 406, вх. 24, ет. 6, ап. 48  в размер на  947,52 лв. 
за периода от м. 07.2002 г. до м. 09.2004 г. 

/за – 34, против – 2, въздържали се – 0/ 
 
1315-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

докладна записка вх. № ОС-4-1000/89/18.11.2004 г. Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъде опростен дължимия наем за общинско 
жилище на ТЕМЕНУЖКА САВОВА ХЮСЕИНОВА, ЕГН ********** от 
гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 406, вх. 1, ет. 4, ап. 16  в размер на  
401,36 лв. за периода от м. 11.2003 г. до м. 11.2004 г. 
 /за – 32, против – 1, въздържали се – 1/ 

 
 
 



1316-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
писмо  вх. № РД-4-0300/43/22.11.2004 г. Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъде опростен дължимия наем за общинско жилище на АСЯ 
ЛЕВОНОВА МАКАРОВА ЕГН ********** от гр. Варна, ж.к. “Вл. 
Варненчик”, бл. 305, вх. 10, ет. 4, ап. 168  в размер на  388,50 лв. за 
периода от м. 02.2004 г. до м. 11.2004 г. 

/за – 31, против – 2, въздържали се – 0/ 
 
 
1317-5. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. №.РД-4-94-Т/141/26.10.2004 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава ТЕМЕНУЖКА ФИЛИПОВА 
ЖИВКОВА от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
периода 1998 г. до 2004 г.  

/за – 32, против – 2, въздържали се – 1/ 
 
1318-5. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с писмо с вх. №.ОС-4-9200/83/26.10.2004 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава Драматичен театър “Стоян 
Бъчваров”, Оперно-филхармонично дружество и Държавен Куклен театър 
от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г.  

/за – 33, против – 1, въздържали се – 2/ 
 
1319-5. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с писмо с вх. №.ОС-4-1200/5/09.11.2004 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава Изпълнителна агенция 
“Държавна собственост на МО” от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2005 г. за посочените 13 /тринадесет/ обекта, 
находящи се на територията на Община Варна, както следва: 

 
- кв. “Галата”, планоснимачен № 1618 – земя и сгради; 
- ул. “Цар Симеон” № 6, вх. В – магазин; 
- кв. “Младост”, бл. 110, вх. 4, ет. 2 – занималня; 
- кв. “Младост”, бл. 110, вх. 4, ет. 1 – 3 склада на 1 ет.; 
- кв. “Младост”, бл. 110, вх. 4, ет. 2 – клуб; 
- кв. “Възраждане” бл. 1  партер – магазин в дясно от входа; 



- кв. “Възраждане” бл. 1  партер – магазин за промишлени стоки; 
- кв. “Възраждане” бл. 1  партер – занималня изток; 
- кв. “Възраждане” бл. 1  партер – фризьорски салон; 
- кв. “Възраждане” бл. 21  партер – магазинно помещение; 
- кв. “Владиславово”, бл. 407, вх. 4, ет. І - аптека 
- кв. “Аспарухово”, ул. “Кирил и Методий” 38 – котелно; 
- ул. “Чаталджа” № 16 – гарнизонна фурна. 
/за – 32, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
1320-5. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-4-94.Ш/1/13.10.2004 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава Шаке Михран Вартанян от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2004 г.  

/за – 34, против – 0, въздържали се – 3/ 
 
1321-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с жалба с вх. 
№.ОС-4-94.А/23/10.09.2004 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Арсен Петров Телбийски – собственик на обект,  находящ се на ул. “Ружа” 
пред бл. 10 от заплащане на дължимия наем и дължимата такса за битови 
отпадъци за 2003 г. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
1322-5. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-4-94.С/32/20.09.2004 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава Соня Иванова Стоянова от 
заплащане на такса “Тротоарно право” за 2004 г. в размер на 100 лв.  

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

1323-5. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-4-9100/2/29.09.2004 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава Иванка Любомирова Сидерова, 
Емилия Любомирова Сидерова, Любомир Ангелов Сидеров от заплащане 
на дължимата такса смет за 2003 г.  



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

1324-5. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-4-94.Ж/7/24.11.2004 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава Жоржета Добрева Тодорова от 
заплащане на такса битови отпадъци за 2005 г. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
1325-5. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с докладна записка вх. №.ОС-4-
1000/89/18.11.2004 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
ТЕМЕНУЖКА САВОВА ХЮСЕИНОВА от заплащане на такса битови 
отпадъци за периода от 2000 г. до 2004 г. в размер на 75,29 лв. 

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

 
1326-5. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с писмо вх. №.ОС-4-0300/43/22.11.2004 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава АСЯ ЛЕВОНОВА МАКАРОВА 
от заплащане на такса битови отпадъци за периода от 2002 г. до 2004 г. в 
размер на 58,53 лв. 

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

 
1327-5. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с писмо вх. №.ОС-5-1000/1/05.01.2005 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава МАРИЯ ЦВЕТКОВА 
СТОИМЕНОВА от заплащане на такса битови отпадъци за 2004 г.  

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

 
1328-5. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 



Община Варна и във връзка с писмо вх. №.РД-4-2400/421/30.11.2004 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава ДИМО ХРИСТОВ ЕНЧЕВ от 
заплащане на такса битови отпадъци за 2004 г.  

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1329-5. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба вх. №.ОС-4-94.Й/9/01.12.2004 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава ЙОРДАНКА ПАВЛОВА 
ЦОНЕВА от заплащане на такса битови отпадъци за 2004 г.  

/за – 36, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
1330-5. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба вх. №.ОС-4-94.Я/11/13.12.2004 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава ЯНА МИХАЛЕВА ВЕЛКОВА 
от заплащане на такса битови отпадъци за 2005 г.  

/за – 36, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
1331-5. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба вх. №.ОС-4-94.Я/12/14.12.2004 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава ЯНА МИХАЛЕВА ВЕЛКОВА 
от заплащане на такса битови отпадъци за 2004 г.  

/за – 36, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
1332-5. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба вх. №.ОС-4-94.С/50/10.12.2004 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава САШО ИВАНОВ САНДЕВ от 
заплащане на такса битови отпадъци за 2005 г.  

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

 
1333-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с 

предложение от Кмета на община Варна вх. № ОС-5-9302(5)/12.01.05 г., 



Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат осигурени средства в 
размер на 78 000 /седемдесет и осем хиляди/ лв. от бюджета на община 
Варна – дейност 736 “Оперно-филхармонични дружества и опери” за 
закупуване на 60 000 литра нафта, които са необходими за отопление 
сградите на Оперно-филхармонично дружество, ДТ “Ст. Бъчваров”, 
Държавен куклен театър и Фестивален и конгресен център - Варна. 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1334-5. Общински съвет – Варна решава Оперно-филхармонично 

дружество, ДТ “Ст. Бъчваров”, Държавен куклен театър и Фестивален и 
конгресен център – Варна да предоставят на община Варна билети за 
социалнослаби граждани, ученици, студенти, инвалиди - на стойността на 
закупената нафта, съгласно решение на ОбС № 1333-5(22)/12.01.2005 г.  

/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 
№ 22 

от заседание проведено на 12.01.2005 г. 
по точка шеста от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решения от ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” относно: частично 
изменение на ТУП на Община Варна за територията при граници: АМ 
“Хемус”, ул. “Атанас Москов” и път ГП-4, землище “Владиславово”. 

 
 

Докл.: инж.Г.ТАШКОВ–Председател ПК “АСУОРТОНМ” 
 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 38 
 
 

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

 
1335-6. Със Заповед № РД 02-14(734)/21.09.99 г. на Министъра на 

МРРБ е одобрена Наредбата за “Специфичните правила и нормативи за 
устройство и застрояване на територията на гр. Варна”. На тази база е 
разработен подробен устройствен план (ПУП) за територията, заключена 
между АМ “Хемус”, ул. “Атанас Москов” (бивша ул. “Западна обходна”) 
и път ГП – 4. 
 Проектът за ПУП е разгледан и приет на заседание на ЕСУТ на 
19.10.04 г., протокол № 37. 
 Земята в обхвата на плана е земеделска и е изцяло частна 
собственост. 
 Във връзка с гореизложеното Общински съвет – Варна решава: 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, във 
връзка с чл. 124, ал. 1 от ЗУТ,  дава съгласие за частично изменение 
на ТУП на Община Варна за територията при граници: АМ “Хемус”, 



ул. “Атанас Москов” (бивша ул. “Западна обходна”) и път ГП – 4, 
землище “Владиславово”. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 22 

от заседание проведено на 12.01.2005 г. 
по точка седма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1336-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 
с молба с вх. № ОС 4-94.М(283)/23.12.04 г. и на база социален статус 
(лицето живее само в жилище на родителите при мизерни условия, няма 
източник на доходи, инвалид с множество заболявания, чака 
категоризация от ТЕЛК), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 500 лв. на МИХАИЛ 
ЮРИЕВИЧ МАКСИМОВ – ЕГН **********, гр. Варна, ж.к. “Трошево”, 
бл. 38, ет. 10, ап. 74  - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-
битови потребности. 

 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1337-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-9100(545)/29.10.04 г. и на база социален 
статус (семейство пенсионери, живеят на свободен наем, нямат 
собственост, синът им е безработен), Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на 
ХРИСТО СТОЯНОВ СТОЙЧЕВ – ЕГН **********, гр. Варна, ул. 



“Опълченска” № 20, вх. “А”, ап. 4  - за задоволяване на основни жизнени и  
комунално-битови потребности. 

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

1338-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.М(26)/08.11.04 г. и на база социален 
статус (самотна майка с дете на 5 години, живее при крайно мизерни 
условия, без санитарен възел, неграмотна, безработна, на социално 
подпомагане), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна  помощ в размер на 100 лв. на МИЛЕНА АНГЕЛОВА 
МИТЕВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Д-р Селименски” № 97  - за 
задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови потребности. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1339-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-94.Р(143)/04.11.04 г. и на база социален статус 
(многодетна майка - 4 деца, семейството обитава две преходни стаи, 
съпруг безработен, не са обект на социално подпомагане), Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна  помощ в 
размер на 150 лв. на РАДКА СТОЯНОВА ЯНКОВА – ЕГН **********, 
гр. Варна, ул. “Наум” № 97  - за задоволяване на основни жизнени и  
комунално-битови потребности. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1340-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД 4-94.З(33)/04.11.04 г. и на база социален 
статус(многодетна майка – 3 деца, живеят в стара порутена постройка, 
майката е безработна, две от децата са пълнолетни с регистрация в бюрото 
по труда), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна  помощ в размер на 100 лв. на ЗЛАТКА САШЕВА 
ИВАНОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Княз Черказки” № 57  - за 
задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови потребности. 

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



1341-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД 4-94.Т(126)/01.09.04 г. и на база социален 
статус (самотна майка с две деца, майката очаква трето, обитават една 
стая при лоши санитарни условия, семейството живее в крайна бедност), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна  
помощ в размер на 150 лв. на ТЕМЕНУЖКА СТЕФКОВА ИЛИЕВА – 
ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Пробуда” № 104  - за задоволяване на 
основни жизнени и  комунално-битови потребности. 

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

1342-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.В(24)/08.12.04 г. и на база социален 
статус (инвалид 92%, ползва скъпи живото-поддържащи лекарства, 
доходът му се формира само от инвалидна пенсия), Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна  помощ в размер на 300 
лв. на ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ТОДОРОВ – ЕГН **********, гр. 
Варна, ул. “Д-р Головина” № 21, ет. 3, ап. 111  - за задоволяване на 
основни жизнени и  комунално-битови потребности. 

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

1343-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС 4-94.С(40)/03.11.04 г. и на база социален статус 
(семейството живее в стара къща при лоши битови и хигиенни условия, в 
края на октомври в следствие на пожар е унищожена част от жилището 
им), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна  
помощ в размер на 200 лв. на САЛИ МУСТАФА ИСЕИН – ЕГН 
**********, гр. Варна, ул. “Пробуда” № 179 А- за задоволяване на 
основни жизнени и  комунално-битови потребности. 

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

1344-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-9100(75)/08.11.04 г. и на база социален 
статус (лицето и съпругата му са пенсионери инвалиди с 90 % и 76 % 
инвалидност, съжителстват с дъщеря си, внучката си (безработна)  и двама 
правнука), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна  помощ в размер на 150 лв. на  ХАСАН ХЮСЕИН 



ХЮСЕИН – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Доброволци” № 19, ет. 4, ап. 
81  - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 
потребности. 

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

 
1345-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР 4-9100(69)/03.11.04 г. и на база социален 
статус (семейство пенсионери, съпругът е с 92,5% инвалидност, през 
ноември 2004 г. претърпява операция за която е ползвал заем, живеят в 
скромно двустайно жилище), Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на ИВАНКА 
ГЕРГАНОВА ПЕТКОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Струга” № 
33, ет. 10, ап. 58 - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-
битови потребности. 

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

1346-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД 4-94.Х(64)/04.11.04 г. и на база социален статус 
(семейството обитава  една стая от двустайно жилище, има две деца, 
жилището е в окаяно състояние, едната стая е негодна за обитаване, 
пострадала от шквала), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на ХРИСТИНКА 
ЯНЧЕВА ИВАНОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Пробуда” № 102 
- за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови потребности. 

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

1347-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.П(12)/20.12.04 г. и на база социален 
статус (г-жа Манашкова живее заедно със сина си и двамата са трайно 
намалена работоспособност и не са в състояние да извършват постоянна 
работа по трудов договор, живеят в двустайно жилище с лоши хигиенни 
условия), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна  помощ в размер на 200 лв. на ПЕНКА СТОИМЕНОВА 
МАНАШКОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ж.к. “Младост”, бл. 129, вх. 
1, ап. 26 - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 
потребности. 

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



 
 

1348-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД 4-94.З(32)/04.11.04 г. и на база социален статус 
(самотна майка с четири деца, едното дете е с 90 % намалена способност 
за социална адаптация с чужда помощ, семейството живее в една стая при 
скромни битови условия), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 150 лв. на ЗЮМБЮЛКА 
ТОДОРОВА ТАШКОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Наум” № 97 
- за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови потребности. 

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

1349-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.С(21)/11.11.04 г. и на база социален 
статус (живее със съпруга и детето си (1г. и 7 м.) на квартира на свободен 
наем, детето е със здравословен проблем от седем месеца, нуждаещо се от 
постоянно лечение), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 400 лв. на СВЕТЛА ВЕСКОВА 
СЛАВОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Густав Вайганд” № 18, ет. 
3, ап. 5 - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 
потребности. 

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

1350-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.В(22)/09.11.04 г. и на база социален 
статус (вдовица, пенсионерка, претърпяла операция на очите за която е 
ползвала заем, който не е в състояние да върне, живее в апартамент с 
дъщеря си и двама внуци ученици), Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на 
ВЕЛИКА ПЕТРОВА КОСТОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. 
“Райко Жинзивоф” № 43, вх. “В”, ет. 4 - за задоволяване на основни 
жизнени и  комунално-битови потребности. 

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

1351-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.М(29)/23.11.04 г. и на база социален 
статус (вдовица пенсионерка, намалена работоспособност – 95,52 % с 
чужда помощ, значителна част от пенсията си изразходва за лекарства 
поддържащи здравословното й състояние), Общински съвет – Варна дава 



съгласие да бъде отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на 
МЕЛИНЕ ОНИК ПУЛЕВА – ЕГН **********, гр. Варна, ж.к. “Чайка”, 
бл. 68, вх. “Г”, ап. 34, ет. 3 - за задоволяване на основни жизнени и  
комунално-битови потребности. 

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

1352-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД 4-94.Й(78)/24.11.04 г. и на база социален статус 
(самотна майка – три деца, семейството живее в една стая на свободен 
наем, тя и малкото й дете често боледуват), Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на 
ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА СИМЕОНОВА – ЕГН **********, гр. 
Варна, ул. “Трайко Китанчев” № 13 - за задоволяване на основни жизнени 
и  комунално-битови потребности. 

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

1353-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД 4-94.А(96)/11.11.04 г. и на база социален статус 
(многодетно семейство – девет деца, шест под 18 г., живеят при много 
лоши битови и хигиенни условия, няма обособен санитарен възел и 
течаща вода, единствен доход е месечното социално подпомагане), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна  
помощ в размер на 200 лв. на АНАСТАСИЯ ТОДОРОВА СТЕФАНОВА 
– ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Георги Пеячевич” № 6 - за 
задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови потребности. 

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

1354-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.Х(5)/25.11.04 г. и на база социален статус 
(пенсионер, разведен, живее сам в собствено жилище от две стаи, няма 
близки и роднини на които да разчита, има множество заболявания за 
които ползва лекарства, намалена работоспособност – 71 %), Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна  помощ в 
размер на 150 лв. на ХАРАЛАМБИ БОРИСОВ КАЗАКОВ – ЕГН 
**********, гр. Варна, кв. “Виница”, ул. “Евксиноград” № 17 - за 
задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови потребности. 

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



 
 
 

1355-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.А(17)/09.11.04 г. и на база социален 
статус (многодетна майка – 5 деца, едното дете на 13 г. е с 80 % увреждане 
свързано със слуха с необходимост от чужда помощ, съпругът е с 
установена намалена работоспособност – 90 % с чужда помощ, 
семейството обитава собствено двустайно жилище), Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна  помощ в размер на 150 
лв. на АНГЕЛИНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА – ЕГН **********, гр. 
Варна, ул. “Павел Милюков” № 21 - за задоволяване на основни жизнени 
и  комунално-битови потребности. 

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

1356-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД 4-94.К(142)/12.11.04 г. и на база социален 
статус (87,5 % трайно намалена работоспособност /епилепсия/, семеен има 
пет деца, обитават жилище в което живеят над двадесет души 
(семействата на децата му)), Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на КОЛЮ 
ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Акад. 
Курчатов” № 31 А - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-
битови потребности. 

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

1357-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД 4-94.Е(98)/29.10.04 г. и на база социален статус 
(тя и съпруга й са безработни регистрирани в бюрото по труда, обитават 
една стая заедно с дъщеря им, която е самотна майка, живеят при лоши 
битови условия), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 100 лв. на ЕЛЕНКА 
СТРАХИЛОВА ЯНКОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Пробуда” 
№ 108 - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 
потребности. 

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



 
1358-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.Р(35)/12.10.04 г. и на база социален статус 
(тя и съпруга й са със 100 %  зрителни увреждания, синът им е 15 
годишен, съпрузите имат и други хронични заболявания за които ползват 
лекарства, семейството живее в бедност), Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна  помощ в размер на 250 лв. на 
РУСКА ВАСИЛЕВА МИТЕВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Петко 
Стайнов” № 3, бл. “Г”, вх. “А”, ет. 1, ап. 2 - за задоволяване на основни 
жизнени и  комунално-битови потребности. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

1359-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.А(315)/04.11.04 г. и на база социален 
статус (двамата съпрузи са пенсионери, г-жа Петкова е лежащо болна и е с 
95 % намалена работоспособност, нуждае се от денонощно 
специализирано обгрижване, единствените им доходи са от пенсии), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна  
помощ в размер на 100 лв. на АНАСТАСИЯ ДОНЧЕВА ПЕТКОВА – 
ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Вярност” № 15 - за задоволяване на 
основни жизнени и  комунално-битови потребности. 

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

1360-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.И(12)/11.11.04 г. и на база социален 
статус (пенсионерка съжителства със сина си, който е с 90 % инвалидност, 
доходите й се формират само от пенсия, живеят при лоши битови 
условия), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна  помощ в размер на 100 лв. на ИВАНКА СПАСОВА 
МИХАЙЛОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Гладстон” № 1, вх. “А”, 
ет. 3, ап. 10 - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 
потребности. 

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

1361-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.М(34)/13.12.04 г. и на база социален 
статус (на пенсионна възраст без пенсия поради липса на трудов стаж, 
чака освидетелстване от ТЕЛК, живее в собствено жилище в крайна 



бедност), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна  помощ в размер на 100 лв. на МАРИНКА ХРИСТОВА 
ИВАНОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Д-р Басанович” № 101 А, 
ет. 2 - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 
потребности. 

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

1362-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.С(23)/18.11.04 г. и на база социален 
статус (тричленно семейство, обитаващо общинско жилище при лоши 
хигиенни условия, лицето е безработно с регистрация в бюрото по труда), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна  
помощ в размер на 100 лв. на СИМЕОН АНГЕЛОВ МИТРЕВ – ЕГН 
**********, гр. Варна, ул. “Братя Бъкстон” № 10 Б - за задоволяване на 
основни жизнени и  комунално-битови потребности. 

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

1363-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД 4-94.В(191)/28.09.04 г. и на база социален 
статус (самотна майка, с дете на девет години, живее в гарсониера в 
недобро състояние, работила е в програмата от социални помощи към 
осигуряване на заетост, синът й има здравословни проблеми и се нуждае 
постоянно от лекарства), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна  помощ в размер на 400 лв. на ВЕСЕЛА 
МИНЧЕВА ИЛИЕВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Странджа” № 
20, ет. 8, ап. 51 - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 
потребности. 

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

1364-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР 4-94.Е(6)/06.10.04 г. и на база социален статус 
(многодетна майка с четири непълнолетни деца, с 75 % инвалидност, 
семейството живее в общинско жилище при лоши битови условия), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна  
помощ в размер на 200 лв. на ЕЛИСАВЕТА ДЕМИРЕВА 
МИХАЙЛОВА – ЕГН **********, с. Каменар, ул. “Момина сълза” № 7 - 
за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови потребности. 

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



 
1365-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС 4-94.Д(38)/18.10.04 г. и на база социален статус 
(неомъжена, живее на свободен наем в боксониера, акушерка в АГ – 
болница, след трикратно оперативно лечение на фрактура на лява 
подбедрица лицето изпада в тежко финансово затруднение), Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна  помощ в 
размер на 200 лв. на ДЕТЕЛИНА ЯНЕВА АНГЕЛОВА – ЕГН 
**********, гр. Варна, ж.к “Изгрев”, бл. 41, ет. 4, ап. 32  - за задоволяване 
на основни жизнени и  комунално-битови потребности. 

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

1366-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД 4-94.Е(45)/31.05.04 г. и на база социален статус 
(разведена, безработна, с регистрация в бюрото по труда, съжителства с 
дъщеря си, която е с 90 % инвалидност, единствения доход е от социални 
помощи и присъдената й издръжка в размер на 30 лв.), Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна  помощ в размер на 150 
лв. на ЕЛМАС ИСМАИЛ АХМЕД – ЕГН **********, гр. Варна, ул. 
“Наум” № 94 - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 
потребности. 

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

1367-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД 4-94.Ш(7)/01.11.04 г. и на база социален статус 
(пенсионер по болест, съпругът е със социална пенсия, две пълнолетни 
деца от които дъщерята е  с 91,25 % инвалидност, синът също е 
картотекиран като инвалид, обитават собствено жилище от две стаи в 
лошо техническо състояние), Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна  помощ в размер на 200 лв. на ШЕФИКА 
САЛИ АЛИОСМАН – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Самарско знаме” 
№ 40 - за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 
потребности. 

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

1368-7. 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. ЗЛАТИ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ – ЕГН **********, гр. Варна, 
ж.к “Изгрев”, бл. 38, ет. 3, ап. 23, молба с вх. № ЗСР 4-94.З(9)/22.11.04 г. –  
на лицето е отпусната еднократна помощ в размер на 500 лв. с Решение № 
220-18(8)/28.01.04 г. на Общински съвет – Варна; 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
2. НИНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА – ЕГН **********, гр. 

Варна, ул. “Свобода” № 21, молба с вх. № ОС 4-94.Н(27)/29.11.04 г. – на 
лицето е отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв., с Решение № 
800-5(15)/21.07.04 г. на Общински съвет – Варна; 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
3. ЖЕЛЮ ЯНЧЕВ ВЛАЕВ – ЕГН **********, гр. Варна, бул. “Вл. 

Варненчик” № 214, бл. 11, вх. “А”, ет. 5, ап. 90, молба с вх. №  ЗСР 4-
94.Ж(2)24.11.04 г. – на лицето е отпусната еднократна помощ в размер на 
200 лв. с Решение № 305-7(9)01.03.04 г. на Общински съвет – Варна; 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
4. СТОЙЧО САВЧЕВ СТОЙЧЕВ – ЕГН **********, гр. Варна, 

ж.к “Чайка”, бл. 20, вх. “А”, ет. 13, ап. 74, молба с вх. № РД 4-
94.С(285)/22.11.04 г. – лицето не отговаря на чл. 16, ал. 1 от ППЗСП (няма 
инцидентно възникнало събитие от комунално-битов или здравословен 
характер); 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
5. ИРМА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА – ЕГН **********, гр. Варна, 

ул. “Грамада” № 11, молба с вх. № ЗСР 4-94.И(13)23.11.04 г. – лицето не 
отговаря на чл. 16, ал. 1 от ППЗСП;  

/за – 32, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
6. ХАСАН ХЮСЕИН ИСМАИЛ – ЕГН **********, гр. Варна, ул. 

“Грамада” № 11, молба с вх. № ЗСР 4-94.Х(3)/23.11.04 г. – лицето не 
отговаря на чл. 16, ал. 1 от ППЗСП; 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 2/ 
7. МАРИНКА ИЛИЕВА ДОЙЧЕВА – ЕГН **********, гр. Варна, 

ж.к “Възраждане”, бл. 72, вх. “Г”, ет. 2, ап. 65, молба с вх. № ЗСР 4-
94.М(31)/25.11.04 г. – лицето не отговаря на чл. 16, ал. 1 от ППЗСП. 
Месечния доход на семейството е 326,00 лв.; 

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



 
8. АЙШЕ МУСТАФА ЯШАРОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. 

“Пробуда” № 109, молба с вх. № РД 4-94.А(190)/03.11.04 г. – лицето не 
живее на посочения адрес и не може да се направи преценка на 
необходимостта от подпомагане; 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 2/ 
 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 



 
Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 22 

от заседание проведено на 12.01.2005 г. 
по точка осма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Образование” относно:  
 - предоставяне правото на второстепенни разпоредители с бюджетни 
кредити със самостоятелни бюджети на ІІІ ПМГ “Академик Методий 
Попов” и ОУ “Ст. Михайловски” като прилагащи от 01.01.2005 г. 
системата на “делегирани бюджети”; 
 - промяна на решение на ОбС – Варна № 354-5(10)/17.03.04 г. и 
допълване на приложението към него; 
 - разглеждане на предложение от Кмета на община Варна относно 
преобразуване на ЦДГ 24 “Иглика” в ОДЗ 24 “Иглика”. 
 

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

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
1369-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и § 34 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2004 г. и във връзка с докладна записка № ОС-
4-6700(65)/06.12.2004 г. от Директора на ІІІ ПМГ “Академик Методий 
Попов” гр. Варна и докладна записка № ОС-4-9302(213)/02.12.2004 г. на 
Директора на  ОУ “Стоян Михайловски” гр. Варна, Общински съвет – 
Варна решава :  

Предоставя правото на второстепенни разпоредители с бюджетни 
кредити със самостоятелни бюджети на ІІІ ПМГ “Академик Методий 
Попов” и ОУ “Стоян Михайловски”, като прилагащи от 01.01.2005 г. 
системата на “делегирани бюджети” в съответствие с Наредба № 6 от 
26.06.1994 год. на МОН. 



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

1370-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, § 34 от 
Преходните  и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2004 г., чл. 10, ал. 3 и чл. 44, ал. 3 на ЗНП и 
предложение на кмета на общината № РД-4-9300(70)/07.12.2004г., 
Общински съвет - Варна  решава: 

 Общински съвет – Варна изменя свое решение № 354-
5(10)/17.03.2004 г., като допълва приложението към него, както следва: 

16. ПГИ “Д-р Иван Богоров” 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 
1371-8. На основание чл. 10, ал. 6 от ЗНП и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от 

ППЗНП, Общински съвет – Варна преобразува ЦДГ 24 “Иглика” в ОДЗ 24 
“Иглика”. 

/за – 34, 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 

№ 22 
от заседание проведено на 12.01.2005 г. 

по точка девета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Култура, вероизповедания, медии” относно:  
 - утвърждаване Регламент за издаване на приложението към сп. 
“Морски свят” за изкуство и култура “Простори”; 
 - издигане на “Монумент на толерантността” в гр. Варна. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1372-9. На основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 и 
чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна, утвърждава 
Регламент за издаването на приложението към сп. “Морски свят” за 
изкуство и култура “Простори”, съгласно приложение. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1373-9.  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна дава съгласие да бъде издигнат във Варна “Монумент на 
толерантността”. 
 Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна да 
определи мястото на монумента и да проведе конкурс  за 
проектирането и изграждането му. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 22 

от заседание проведено на 12.01.2005 г. 
по точка десета от дневния ред 

 
ОТНОСНО:  Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Туризъм и търговия” относно изменение и допълнение на “Наредба за 
рекламната дейност”. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1374-10.  На основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 21, т. 13 и чл. 
21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна  приема изменение и 
допълнение на “Наредба за рекламната дейност, както следва: 
 - Чл. 12, т. 9 се допълва така: Изключение се допуска само за 
разполагане на рекламно-информационни елементи до 1 кв. м върху 
тролейбусни и стълбове за осветление; 
 - Чл. 31, т. 2, б. а/ се променя така: Надписи, съобразно правата по 
т. 2 на чл. 15; 
 - Променя се част от текста в чл. 33, като чл. 29 се чете чл. 31. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
 

Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 22 

от заседание проведено на 12.01.2005 г. 
по точка единадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО:  Разглеждане на предложения за решения от ВрК по 

изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на 
общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация относно: 
 - промени в “Правилник за организацията и дейността на общинския 
съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”; 
 - попълване състава на Председателския съвет на Общински съвет – 
Варна. 

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

 
 Общ брой присъстващи общински съветници – 47 
 

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

 
1375-11. На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна изменя “Правилник за организацията и дейността на 
общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация”,  

/за – 35, против – 0, въздържали се – 5/ 
 
както следва: 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 



Допълва “Общи положения” на Правилника със следният 
текст: 

“При осъществяване на своите правомощия Общински съвет – 
Варна взаимодейства с органите на държавна власт и с други органи на 
местна власт, осъществява сътрудничество с ръководните органи на 
синдикатите, на организациите на работодателите и на организациите 
за социална защита, както и на други неправителствени организации. 

Гражданите могат да участват в работата на Общинския съвет. 
След организирано обществено обсъждане, Общински съвет – Варна 
приема стратегии (програми) за развитие на Община Варна. 

По въпроси от обществена значимост Общински съвет – Варна 
може да изрази своето отношение с декларация или обръщение.” 

 /за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
ГЛАВА ВТОРА 
РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
 
Чл. 4, ал. 2 – се отменя. 
Ал.3 на чл. 4 става ал.2. 
 
Създава нов Чл. 7А, както следва:  
Чл. 7А (1) Общински съветници или група в Общински съвет – Варна 
предлагат свои кандидати за заместник-председатели на Общинския 
съвет. 

    (2) Избирането на заместник-председатели се извършва поотделно 
за всеки предложен кандидат, с явно гласуване и с мнозинство повече от 
половината от общия брой общински съветници. 

(3) Общински съвет – Варна взема решение за предсрочно 
прекратяване на правомощията на заместник-председател: 
1. по негово искане – чрез писмено депозирана оставка в 

деловодството на Общинския съвет; 
2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на 

задълженията си за повече от 3 месеца; 
3. по предложение на 1/3 от общинските съветници. 

(4) Решенията по ал. 3 се приемат по реда на ал. 2. 
/за – 45, против – 0, въздържали се – 0/ 

Създава ал. 2 на Чл. 8 със следният текст: “Правомощията на 
председателя на Общински съвет – Варна в негово отсъствие за повече 



от 3 дни за всеки конкретен случай се изпълняват от писмено 
упълномощен от него заместник-председател”.  

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

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
КОМИСИИ 
- В чл. 17, ал. 2 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА преобразува ПК 
“Евроинтеграция и международно сътрудничество” във ВрК 
“Евроинтеграция и международно сътрудничество”. 

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

Към Чл. 21 създава нови ал. 2 и ал. 3 със следните текстове: 
ал.2 “Вътрешните правила и докладите на постоянните комисии 

са публични и се оповестяват по съответния ред”. 
ал.3 “Постоянните комисии представят на Председателя на 

Общинския съвет доклади за своята дейност, включващи информация 
за изпълнение, респ. неизпълнение на взетите от тях решения, най-
малко веднъж на шест месеца”. 

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

 
 

В чл. 23 създава нова ал.5 със следният текст:  
“Когато представените проекти и материали за разглеждане в 

комисиите не са напълно окомплектовани с необходимите документи, 
или е необходимо да се внесат допълнителни становища по даден 
въпрос от вносителя или други компетентни органи, то комисията 
взема решение чрез Председателя на общинския съвет да върне 
преписката на вносителя за доокомплектоване, съответно да поиска 
допълнителни становища по нея от Общинската администрация или от 
други компетентни органи”. 

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

 
ГЛАВА ПЕТА 
ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА 
РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ 



Раздел І 
 
Чл. 31, ал.3 се отменя. 
Чл. 31, ал.4 се отменя. 
 

Създава нови алинеи 3, 4, 5 на чл. 31 със следните текстове: 
ал.3 “Въпросите за разглеждане от Общински съвет се внасят в 

Деловодството на Община Варна с придружително писмо, подписано 
от вносителя, заедно с: 

1. писмен доклад, подписан от вносителя; 
2. проект за решение; 
3. обосновка, включително оценка за необходимите финансови и 

други ресурси за изпълнение на решението, както и оценка на 
въздействието от прилагането на предлаганото решение; 

4. мотиви към проектите на нормативни актове; 
5. информация за мотивите и характера на предлаганото решение”. 

 
ал.4 “Мотивите към внесените за разглеждане нормативни актове 

съдържат аргументация за необходимостта и очаквания регулативен 
ефект”. 

ал.5 “Материалите при възможност се представят и на 
електронен носител при условия и по ред, определени от председателя 
на Общинския съвет”. 

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

 
В Чл. 32, ал.3 след думите: “могат да се правят от” се добавя 

текста “Председателския съвет и от”. 
/за – 45, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 
ГЛАВА СЕДМА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 
 

Създава нов Чл. 71а със следният текст:  
ал.1 “При изпълнение на своите правомощия общинските 

съветници имат право да ползват материално-техническата база и да им 
бъде оказано съдействие от администрацията на Община Варна”. 

ал.2 “Общинските съветници могат да бъдат командировани от 
Председателя на Общинския съвет с тяхно съгласие извън територията 



на Община Варна във връзка с изпълнението на техните функции и за 
повишаване на тяхната квалификация. Средствата да бъдат заложени в 
бюджета на Община Варна”. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
- текста на съществуващата ал. 6 от чл. 72 се изписва като 

текст на нов чл. 71А, ал. 3, т.е.: чл. 71А (6) става: “Пътните и други 
разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в 
съвета, се поемат от общинския бюджет”. 
 
 
ГЛАВА ОСМА 
КОНТРОЛ И ПИТАНИЯ  НА КМЕТА 

Изменя ал. 3 на чл. 76, като текстът придобива следния вид: 
“Общинският съветник, задал въпроса, има право да заяви дали  е 
доволен от отговора или не в рамките на 2 (две) минути”. 

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

Създава нов Чл. 78 със следният текст:  
ал.1 “Ежеседмично Кметът на Община Варна изпраща до 

Председателя на Общинския съвет списък на издадените от него 
актове”. 

ал.2 “Актовете на Кмета на Община Варна се съхраняват в архива 
на административното звено на Общинския съвет и са на разположение 
на общинските съветници и на постоянните комисии”. 

ал.3 “Постоянните комисии ежемесечно правят преглед на 
издадените от Кмета актове, според разпределението, определено от 
Председателя на Общинския съвет”. 
Чл. 78 става чл. 78а 
Чл. 78 а става чл. 78б 

/за – 46, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
ГЛАВА ДЕСЕТА 
МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНА ВАРНА 
 

В Чл. 82 създава нова ал. 4 със следният текст: “Председателят 
на Общинския съвет информира общинските съветници за проведените 
срещи с чужди делегации или техни представители и гости и 
обсъжданите от тях въпроси от обществено значение за развитието на 
Община Варна”. 



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

 
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА 
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

Изменя ал. 3 на чл. 87, като текстът придобива следния вид: 
“Възнаграждението на общинските съветници за участието им в 
заседания на общинския съвет и на неговите комисии се определя 
както следва: за участие в заседание на общинския съвет – 1 МРЗ  и за 
участие в заседание на комисиите към общинския съвет – 1/3 МРЗ. За 
присъствие се счита участието в работата на заседанието на общинския 
съвет или на комисията за повече от 2/3 от времетраенето му. 
Възнаграждението подлежи на актуализация. Всички комисии в 
рамките на 1 месец (между 2 сесии) да провеждат до 3 заседания”. 

/за – 15, против – 2, въздържали се – 15/ 
Предложението не се приема. 

 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

В чл. 87,ал. 4 думите “коефициент 1,3” се заменят с думите 
“коефициент 1,2”. 

/за – 20, против – 0, въздържали се – 9/ 
Предложението не се приема. 

 
 

В Чл. 88 създава нова ал. 2 със следният текст: “Функциите на 
административното звено по ал. 1 се определят в Устройствен правилник, 
утвърден от Председателя на Общинския съвет. Административното звено 
осигурява експертно и организационно дейността на Общинския съвет, 
като: 

1. осигурява деловодното обслужване на Общинския съвет и на 
неговите комисии; 

2. подготвя материалите за заседанията на Общинският съвет и 
неговите комисии; 



3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от 
заседанията на Общинският съвет и на комисиите; 

4. осигурява технически оповестяването на актовете на Общинския 
съвет; 

5. осигурява спазването на реда по време на заседанията на 
Общинския съвет и комисиите, записванията за изказвания, 
преброяването и отчитането на резултатите от гласуванията; 

6. изпълнява и други функции, определени в Устройствения правилник 
на Административното звено на Общинския съвет или възложени 
му от Председателя на Общинския съвет”. 

7. с промени във функциите на административното звено да се 
допълват и  изменят длъжностните характеристики на служителите. 

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

 
ал. 2 на чл. 88 става ал. 3. 
ал. 3 на чл. 88 става ал. 4. 
ал. 4 на чл. 88 става ал. 5. 

 
 
Създава нова ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА  
“ПУБЛИЧНОСТ НА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ  СЪВЕТ” 
 

Създава нов Чл. 89 със следният текст:  
ал. 1 “Председателят на Общинския съвет може да организира 

обществени обсъждания или дискусии по проекти на решения на 
Общинския съвет”. 

ал. 2 “Организацията на обществени обсъждания или публични 
дискусии по ал. 1 се съгласуват предварително с Председателския 
съвет”. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1376-11. Общински съвет – Варна отменя свое решение № 18-

7(6)/03, 08.12.2003 г. 
 /за - 39, против - 1, въздържали се - 2/ 
 
 1377-11. На основание чл. 4, ал. 2 от “Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, във връзка с чл. 24, ал. 



2 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за заместник-председател 
на Общинския съвет д-р Янко Петров Станев. 

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

1378-11. На основание чл. 4, ал. 2 от “Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, във връзка с чл. 24, ал. 
2 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за заместник-председател 
на Общинския съвет г-жа Снежана Николова Донева. 

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

1379-11. На основание чл. 4, ал. 2 от “Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, във връзка с чл. 24, ал. 
2 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна избира за заместник-председател 
на Общинския съвет г-н Светлан Костов Златев. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 28, против - 0, въздържали се – 18, отсъстват - 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 
№ 22 

от заседание проведено на 12.01.2005 г. 
по точка дванадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Структури и общинска администрация” относно: 
- промени в структурата на общинската администрация; 
- преобразуване на Дирекция “Образование, младежки дейности и 

спорт”. 
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 : 
 

1380-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА  и предвид 
натуралните показатели за численост на община Варна, определени  в 
Приложение № 5 към чл.11, ал.3, т.2 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2005 година, и  във връзка с предложение на 
кмета на общината № ОС-5-9302(1)05.01.2005 г., Общински съвет – 
Варна одобрява промени в структурата на общинската администрация, 
както следва: 

- числеността на администрацията на Община Варна се намалява 
с 11 щатни бройки. 

- Числеността на администрацията на райони “Приморски”, 
“Одесос”, “Вл.Варненчик” и “Аспарухово” се намалява с 10%.  

 
/за – 30, против – 1, въздържали се – 6/ 



1381-12. На основание чл.( 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна и на кметовете на 
райони, считано от 01.02.2005 г. да приведат числеността на 
администрациите си в съответствие с решение № 1380-12(22)/12.01.2005 
г. при спазване разпоредбите на действащото законодателство. 

/за – 30, против – 1, въздържали се – 6/ 
 

1382-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински 
съвет Варна одобрява промени в структурата на общинската 
администрация както следва: 

1. Съществуващата дирекция “Образование, младежки 
дейности и спорт” се преобразува в дирекция “Образование” с отдел 
“Организационно – педагогически дейности”. 

2. Създава се дирекция “Младежки дейности и спорт” с отдел 
“Младежки дейности”, отдел “Спорт” и отдел “Превенции”, като за целта 
се разкриват 2 щатни бройки в общинската администрация:  

- Директор на дирекция “Младежки дейности и спорт” 
- Началник отдел “Младежки дейности” 

Съществуващата длъжност Началник отдел “Младежки дейности и 
спорт” се трансформира в длъжност началник отдел “Спорт”. 

Съществуващата длъжност Началник отдел “Превантивно-
информационен център по проблемите на наркотичните вещества” се 
трансформира в “Началник отдел Превенции”. 

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

1383-12. ОП “Спортни имоти” преминава на административно 
подчинение на новообразуваната Дирекция “Младежки дейности и спорт”. 

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

1384-12. Кадровата обезпеченост на дирекциите “Образование” и 
“Младежки дейности и спорт” се  осигурява от съществуващата 
численост  на “Други дейности по образование” и “Други дейности по 
икономика”, отдел “Превантивно-информационен център по проблемите 



на наркотичните вещества” при дирекция “Здравно и социално 
осигуряване”. 

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

1385-12. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община 
Варна да представи във ВрК “Структури и общинска администрация” 
актуализираната структура на администрацията на община Варна за 2005 
г., която да бъде разгледана и одобрена от Общинския съвет. 

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

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 22 

от заседание проведено на 12.01.2005 г. 
по точка тринадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО:  Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински 

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

Общ брой присъстващи общински съветници – 45 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1386-13-1. 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 – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” 
общинския съветник Стелиян Севастиянов. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1386-13-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна избира за член на ВрК “Структури и общинска 
администрация” общинския съветник Стелиян Севастиянов. 
 /за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 

  
1387-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна избира за член на ПК “Собственост и стопанство” 
общинския съветник Гергана Господинова. 
 /за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 
 



1388-13-1. 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 – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” 
общинския съветник Панко Анчев. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1388-13-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна избира за член на ПК “Социални дейности” общинския 
съветник Панко Анчев. 

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

1389-13. 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 – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” 
общинския съветник Христо Контров. 

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

 
1390-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна освобождава като председател на ПК “Обществен ред и 
сигурност” общинския съветник Пламен Цветанов Градинаров, поради 
служебна ангажираност,. 

/за – 44, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
1391-13. Общински съвет – Варна избира за председател на ПК 

“Обществен ред и сигурност” общинския съветник  Христо Стефанов 
Досев. 

/за – 44, 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 
№ 22 

от заседание проведено на 12.01.2005 г. 
по точка четиринадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на Отчет от Кмета на община Варна 

относно изпълнение решенията на Общински съвет – Варна от заседания 
№ 18/13.10.2004 г., № 19/10, 15.11.2004 г. и № 20/26.11.2004 г. 

 
Докл.: Ап. ДИМИТРОВ – Председател ОбС 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 44 
 
Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1392-14. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна приема Отчета на Кмета на Община Варна (вх. № ОС-5-
9302(4)/10.01.2005 г.) относно изпълнение на решенията на Общинския 
съвет от заседания № 18/13.10.2004 г., № 19/10, 15.11.2004 г. и № 
20/26.11.2004 г. 

 
/за – 41, против – 1, въздържали се – 2/ 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 22 

от заседание проведено на 12.01.2005 г. 
по точка петнадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на проект за решение във връзка с 

продължаване срока на договора на привлечения като експерт-юрист на 
граждански договор към Общински съвет – Варна адв. Живко Петков 
Калев от Варненската адвокатска колегия. 

 
Докл.: Ап. ДИМИТРОВ – Председател ОбС 

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

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1393-15. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна упълномощава Председателя на Общинския съвет да подпише анекс   
към гражданския договор с адв. Живко Петков Калев от Варненската 
адвокатска колегия за подпомагане дейността на комисиите и общинския 
съвет – Варна, като срока по договора бъде удължен до края на мандат 
2003/2007 г., а останалите клаузи по договора останат непроменени. 

 
/за – 26, против – 0, въздържали се – 9/ 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
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