
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 
№ 23/09.02.2005 г. 

по точка първа от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 

Веселин ДАНОВ 
Уважаеми господин временно изпълняващ длъжността председател 

на ОбС, уважаеми г-н Йорданов, уважаеми колеги, гости. Аз ще имам 
едно единствено питане към г-н Йорданов, но преди това искам да кажа 
две неща. Първото е, че за мое учудване днес не получих за първи път 
откакто съм общински съветник отговор на предишните мои питания. На 
какво се дължи това не зная. Мисля, че е някаква грешка, сигурно 
техническа. Няма да задълбавам на тази тема. Преди да задам въпроса на 
г-н Йорданов, който ще бъде кратък, ще бъда малко по-дълъг в 
изказването си. Преди казвам да задам въпроса си към г-н Йорданов, 
който разбира се касае най-наболелия за всички варненци въпрос за 
снегопочистващите фирми или снегопочистващата фирма още по-точно, 
искам да кажа, че вчера направих едно изказване, на което беше и г-н 
Йорданов, присъства. Веднага бях обвинен от моят колега г-н Янко 
Станев в сервилничене към г-н Йорданов. Аз мисля, че съм доказал, че 
съм един от доста последователните си, правилно г-н Станев аз мисля, че 
Вашият речник е присъщ за уличното движение, така е, нормално. 
Мисълта ми е следната: аз мисля, че съм доказал абсолютно през тази 
година, която измина като общински съветник, че никога не съм жалил г-н 
Йорданов във всичките си проблеми и въпроси, които съм задавал към 
него. Бих се радвал, ако повече бяхте като мене. Но въпросът е следният: 
можем ли... Г-н Тодоров, когато дойдете да говорите тука си говорете 
каквото искате. Не съм ви наел за адвокат. Така, много е лесно, много е 
лесно да хванем както се казва Кмета в момента за гушата, защото е в най-
неизгодното положение. Питам Ви тука, колеги. Кой от Вас щеше да се 
справи на негово място, говоря в  периода на бедствието, по –удачно, по-
успешно от него. Да стане да го сложим за кмет. Говорим си истината. Не 
съм адвокат на г-н Йорданов. Напротив, аз съм човека, който абсолютно 



винаги е, го е преследвал за всяка една негова грешна стъпка. Но 
възпитанието ми и поведението първо на партията, която представлявам, 
второ на група ОДС, към която се причислявам не позволява да мачкаме 
човек в неизгодно в него положение. Трябва да бъдем първо етични. 
Второ, къде бяхте Вие колеги мои, в това число и аз общинските 
съветници и колко души от Вас с изключение на може би на двама души и 
това са от листата на БСП, младите социалисти, които може би не знаят 
какво представлява фирма “Инжстрой”. Ето г-н Янко Станев, с 
дългогодишен опит на общественик, на политик, на кмет. Ето г-н Аврам 
Тодоров, който беше блестящ кмет на “Младост”. Ето го г-н Иван 
Недялков. Ами Вие какво, от Марс ли падате? Защо миналата година, 
когато аз поставих остро въпроса, че “Инжстрой” трябва да си ходи от 
фирмите, които изпълняват каквито и да е други поръчки, щото тя 
изпълнява само блестящо финансови поръчки. Нищо друго. Къде бяхте 
тогава? Тогава имаше много емисари, които дойдоха при мен да ми кажат 
да си затворя устата. Така. Няма да говоря повече на таз тема. Въпросът 
ми към г-н Йорданов и тука веднага искам да кажа още само една секунда 
още нещо, никога Веселин Данов-като общественик, като политик и като 
общински съветник не е казал, че иска в момента оставката на г-н 
Йорданов, защото както казах, това най-малкото е нечовечно. Първо, аз 
искам да ми се отговори г-н Йорданов, ще продължи ли договора с тази 
фирма “Инжстрой-инженеринг”? Тука правя в скоби предложение към 
Председателя. Да се създаде комисия от пет или колкото Вие решите, 
колеги, члена, да се разследва изцяло тая дейност на тази фирма и ако, 
казвам, ако г-н Йорданов смята, че фирма “Инжстрой-инженеринг” си е 
свършила работата и е чистила, защото аз четох този договор. По този 
договор тя разполага с около 80 машини, надали 8 чистиха града, защото 
едните бяха на разположение на министър Церовски, по какви ли не 
работи извън града, г-н Стелиянов беше на лов, което е много хубаво. Е 
как да чистят?  Кое сме доволни? Пътищата ли ни оправят? Дупките ли, 
снегопочистващите машини. Аз например, мога да изкарам като фирма за 
чистота с подизпълнител 300 машини на хартия. Колко души отидоха и 
провериха наличната техника? Аз съм лично видял 2 камиона 56 година  
модел да чистят пътищата. Еми до там я докарахме. И тогава вече се 
връщам на думата г-н Йорданов, аз казвам още веднъж, дълбоко Ви 
уважавам и не искам да Ви нападам с нещо, но ако Вие останете 
съпричастен към дейността на тази фирма, да, Веселин Данов макар, че ще 
ми е много трудно признавам, първи ще поиска Вашата оставка, защото 
това е реалното. Аз мисля, че Вие сам трябва да си я подадете в такъв 
случай. Аз се надявам, обаче, Вие категорично да излезете с едно 



единствено решение и Общинския съвет искам да излеземе с това 
решение. Категорично фирма “Инжстрой” да бъде зачеркната като бъдещ, 
какъвто и да е така договаряща страна по каквито й да е договори с 
Общината – било за сметопочистване, било за снегопочистване, било за 
оправяне на пътища. Благодаря Ви. 
 

Неделчо МИХАЙЛОВ  
Уважаеми господин председателстващ, колеги, уважаеми господин 

Кмете. Със сигурност не Ви е лесно, и на нас не ни е лесно. Имахте много 
медийни изяви и аз се надявам от тук нататък да не си разговаряме с 
медиите, щото в петък по мое лично наблюдение имаше поне около 5 
съветника, тука в Общината. Това, че г-н Гуцанов само Ви  е потърсил 
нищо не означава. Аз сега ще се опитам да Ви извадя от преспите на 
нашето недоволство и да Ви занимая с един съвсем така прозаичен случай 
на една човешка драма. Става въпрос за семейството на Радостина 
Цветкова Георгиева, това не е питане, това е искане и настояваме. Става 
въпрос за Радостина Цветкова Георгиева, нейния син Александър 
Георгиев е с тумор на мозъка, а майка й е с болест на гръбначния стълб. 
2000 година те са настанени в общинско жилище на ул. “Силистра” № 12. 
Размера на жилището е около 28 кв. за трима души. В момента цялото 
жилище е в мухъл. Ходенето по мъките на Радостина започва. Тя е 
посетила кметство “Приморски”. Г-н Стаматов си е свършил работата и  е 
пратил комисия, която е прехвърлила по компетенции за изказването на 
мнението на здравната дирекция на д-р Здравко Марков. Тя е получила 
обещание от там. След това се е срещнала и с Вашия заместник – д-р 
Корновски. Това се случва през август месец 2004 г. и дамата е получила 
уверение, че жилището ще й бъде сменено през септември месец. 
Септември мина, скоро ще дойде май. Не моля, настоявам този проблем да 
бъде решен. Мисля, че дамата е тука, така че можете директно да говорите 
с нея, защото покрай големите преспи има хора, които наистина са в 
тежко положение. Настоявам да бъде решен проблема, като молбата на 
майката, е единствено, тъй като има всекидневни болнични процедури, 
молбата й е то да бъде, жилището й да е в същото кметство. Благодаря Ви. 
 

Янко КОРЕНЧЕВ  
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Йорданов. Явно е, че 

системата питане на съветници и отговори, така, все повече започва да 
работи. Аз лично съм доволен от тези отговори, които ми давате от 
предните въпроси. Още повече, че те ще бъдат ангажирани с бюджета на 
Общината. Това е вече нещо сериозно. Следващите мои въпроси: 



Трагично е състоянието не от днеска, не от вчера в Максуда на ул. “Св. 
Наум”. Благодаря на вестниците, които отразиха веднага какво става на 
тази улица. Реакцията на В и К, обаче ме озадачава. Не можеш, където не 
инвестираш никакви средства, да наказваш хората. Значи след сигналите 
на вестниците, водата на хората беше спряна, имаше смъртни случаи. Вие 
ги знаете тия неща. Дайте да се хванем сериозно. Сега подготвяме 
бюджета и тази улица да я запишем и да започнем радикалната промяна 
на условията на живот в Максуда. Положението е тежко. Никаква Европа 
след две години, след като имаме тази язва във Варна. Трагично е 
положението. На следващо място, инфраструктурата на Варна ще се 
развива. Пътя бул. “Левски”. Хората в този район под автогарата се 
безпокоят, кои от къщите ще бъдат съборени? Те трябва да знаят как ще 
бъдат обезщетени, ще се им заплаща ли тези, които имат нотариални 
актове за земята и т.н., и т.н. Моля Ви направете необходимото много 
бързо тази информация да стигне до гражданите. Вие знаете как. Ние 
също можем да помогнем. Сега ще  се опитам да задам и към себе си, и 
към всички в залата, не към г-н Кмета няколко въпроса, свързани с това, 
което ще обсъждаме след малко. За напред, ако не седнем заедно, колкото 
й да се вълнуваме, колкото й красиви заглавия да изписваме, бедствията в 
нашия град ще продължат. Те не са от вчера, не са от днеска. Нашия народ 
от 125 години в бедствия живее. Знаем всичко. Бедствието ни споходи и 
през лятото. Бедствия,  беднотата на хората. Без нея гладните хора, които 
бъркат по кофите. Трябва да ни занимава всичко постоянно и тревогата да 
бъде всеки ден. Аз ще задам няколко конкретни въпроса, но не към г-н 
Кмета. Към себе си преди всичко, към всички в тая зала, към директорите, 
които са в тая зала. Кой трябва да чисти за напред Варна при създалото се 
бедствие? Частна или държавна фирма? Една или няколко? По райони или 
централизирано? Кога трябва да се чисти? Как трябва да се чисти? С какво 
трябва да се чисти? С какво? Тези цифри за нашия град са крайно 
недостатъчни. Има норми в северните страни, които трябва да ги 
спазваме. Кой трябва да отговаря по райони? Прекалената централизация 
на живота, видяхме резултатите по време на това тежко състояние. Такава 
централизация никога не е имало отгоре от София до малките и големи 
градове. Единно ръководство на процесите. Не може да се дава различна 
информация и никой да се прави и всичко да отива към голямата 
камбанария на Варна. Всеки се маскирани от специализираните 
предприятия и всеки сочи голямата къща. А сега сочат и къде са 
съветниците. Ако държите мога да кажа и това аз къде съм бил. От къде да 
се научим как да чистим снега през зимата? От къде, достатъчно опит има. 
Вчера ми казаха стига си споменавал Русия, ти си вдясно, а пък Русия е в 



ляво. Ето виждате ли за какво става въпрос. Ами да отидем малко по-
нагоре, над Русия да отидем. Да видим как се чисти там постоянно. Как да 
набавим техниката? Ние също можем да се напрегнем и да намерим 
възможности за тая техника. Как да активизираме гражданите? Какво 
искате да излязат гражданите? Ами те на избори не идват вече 
гражданите. Как да ги активизираме да излязат? Как трябва да подходим с 
фирмите? Наложи се на фирми, мощни фирми, специализирани вериги 
ние да им возим хляба? Ами къде го има това чудо бе? Абе къде го има 
това чудо? Произвеждаш нещо, а пък нямаш възможност да го доставиш 
до хората. Каквато и да е техника по всяко време. На следващо място, как 
трябва да се регламентира заплащането на хората, които допълнително 
ангажираме? В много страни плащат и на войниците. Няма това за 
родината, за  България. Излизат войниците с техниката им се плаща. 
Днеска в някои от световните канали там, където е много студено, кухните 
са я организирани за тия хора, които чистят и  работят на място. 
Оборудвани фургони. Тия неща трябва да ги знаем и трябва да ги 
направим. На следващо място, трябва задължително да помислим защо 
комисията по ред и сигурност не работи? Къде е нашата комисия от 
съветниците? Къде сме ние съветниците в тази тежка ситуация? Ред и 
сигурност на гражданите. Комисията не работи или от време на време се 
събира. Кога ще става занапред да определим мястото и ролята на 
фирмите по чистота? Ами вижте, ако бяха и тези фирми тръгнали да 
чистят и транспортните фирми да се ангажират това нямаше да се стигне. 
Сега ние трябва да пробиваме и на фирмите за чистотата и да им изчистим 
да си приберат боклука. Катастрофата настъпва и с боклука в момента. 
По-конкретно да разпределим функциите на дирекциите, ако трябва да се 
създаде специализирано звено и тука да видим конкретно задълженията на 
районните кметове. Нямам конкретни бележки, но не може местности, в 
които живеят стотици хора имам предвид Ракитника и не е бедствено 
положението, на пътя има една преспа, 3-4 дена хората да стоят без ток, 
вода и телефони и т.н. Тягостното не е, че е студено. Тягостното е, че 
хората се чувстват откъснати и не чувстват грижата на държавата. На 
следващо място, аз лично, и мисля и всички наши колеги ще направим 
възможно да седнем, заедно с кметската администрация тия неща да ги 
изпишем. Възможности има. Опит има. Ние не сме Индия. Вчера и там е 
паднало сняг. И Иран. Ние сме държава, която знаем какво е зима, имаме 
възможности и това трябва да го направим. Благодаря. 
 

Снежана ДОНЕВА 



Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми г-н Кмете. Никой не 
оспорва направеното от Вас за оказване помощта на болните, на 
родилките и зареждането на продукти от първа необходимост за града. Аз 
искам да се изкажа като вземам повод от една публикация. “Нито един 
депутат или съветник не предложи помощ, само един министър се обади”. 
Искам да задам следните въпроси и някои пояснения. Първо: Каква е 
помощта, която е оказал областния управител на град Варна на Кмета на 
Варна? Второ: Известна ли е  заповедта на министъра на отбраната за 
оказване помощ на град Варна след обаждането на областния управител 
на град Варна? Трето: Защо в кризисния щаб не бяха включени районните 
кметове на град Варна? Къде бяха те по това време? Би трябвало да знаем, 
а не само къде са били общинските съветници. Четвърто: Вчера се свързах 
с вицепремиера Николай Василев и министъра на транспорта и ми се 
изпрати едно прес-съобщение, което искам да прочета. Прес-съобщението 
е от 06.02. По нареждане на вицепремиера и министър на транспорта и 
съобщенията Николай Василев са мобилизирани всички дружества от 
системата на министерството на транспорта и съобщенията за 
подпомагане почистването на снега в бедстващите райони в България. 
Вече трети ден, искам да кажа, че съобщението е от 06 февруари. Вече 
трети ден вицепремиерът Николай Василев поддържа постоянна връзка с 
Кмета на град Варна - Кирил Йорданов и областния управител на област 
Варна – Яни Янев. Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Валентин Церовски, както и с министъра Фелиз 
Хюсменова. Тук правя една скоба – министър Церовски е бил в област 
Варна в събота и неделя. Директорът на пристанище – Варна, Данаил 
Папазов съобщи, че от вчера сутринта 9 машини на пристанище Варна, 
челни товарачи-волво работят в град Варна и околните села по 
разчистване на преспите. 2 машини чистят крайезерния път Девня-Варна. 
Други 2 са на пътя Девня-Суворово-Вълчи дол. Две разчистват в село 
Орешак, Казашка махла и Тополите. Две от тези машини непрекъснато 
работят заедно с Енергоразпределение-Варна за разчистване на снега 
около трафопостовете. Днес част от машините работят в района на 
магистрала Хемус-Провадия, Хемус-Ветрино и пътя Добрич-Варна. 
Фирмата, която е  наета да разчиства града работи заедно с пристанище 
Леспорт, както с В и К, ТЕЦ-Варна. Вчера през целия ден снега се 
извозваше с камиони, за да може днес на пристанище Варна-изток да бъде 
посрещнат моторен кораб “Варна” в нормални за работа условия. 
Директорът на летище Варна – Янко Янев съобщи, че вчера машини на 
летището са разчистили пътя Аксаково-Варна. Две роторни машини и 1 
трактор с гребло довършват почистването на пътя от летище Варна до 



град Варна. В събота летище Варна със своя техника разчисти голяма 
снежна пряспа на главното шосе между кв. “Вл. Варненчик”  към 
Аксаково. Летище Варна вече работи нормално. Това вече всички го 
знаеме. На 05 февруари по нареждане на вицепремиера и министъра на 
транспорта и съобщенията Николай Василев, съгласувано с министъра на 
отбраната БДЖ са изпратили специализирани вагони от Бургас до Шумен, 
където е натоварена военната техника за почистване на сняг – 4 верижни 
МТЛБ-та, не го знам какво е за това, 1 преустроен танк-влекач, 1 ЗИЛ, 
както и 1 пътнически вагон с екипажите на машините. Специализираната 
композиция е тръгнала от Шумен след полунощ и е пристигнала във 
Варна в 3 и 28. По молба на областния управител на град Варна – Яни 
Янев днес министъра на транспорта и съобщенията Николай Василев 
нареди БМФ да провери възможността да дари гориво за отопление на 
Окръжна болница – Варна. Министерството на транспорта и съобщенията, 
както и всички дружества от системата на ведомството ще продължат да 
съдействат със своя техника за преодоляване на бедственото положение в 
районите на България. Така. Цитирам и Кмета извинявайте, областния 
управител: “Нито Кметът на Варна, нито някой от неговата 
администрация не се обади на Областния управител на град Варна”. Петте 
верижни машини, които изиграха ключовата роля за овладяване на 
положението бяха осигурени от Генералния щаб на българската армия и 
вицепремиера и министъра на транспорта Николай Василев. Получи се 
така, че техниката на летището, пристанището и военно-морските сили 
помогнаха на Варна. И сега искам да кажа, да се върна малко към месец 
ноември, да кажа къде бяхме общинските съветници като зададохме 
въпроса на 21 ноември ще Ви прочета накратко запитването на общински 
съветник от НДСВ. Г-н Кмете моето питане е относно настъпващия зимен 
сезон и каква организация е създадена по поддръжката и почистване на 
улиците при зимни условия, тъй като в един от вчерашните вестници 
прочетох, от което ми става ясно, че по всяка вероятност няма нищо да се 
промени, а пак ще си караме колите и ще закъсваме по улиците. Говоря за 
централните улици на града, а не за т. нар. второстепенни. Чета отговора 
на г-н Кмета. По записките, които си водих ще се опитам да отговоря 
частично на поставените от Вас въпрос, на поставения от Вас въпрос. 
Писмените отговори ще следват за следващата сесия. Г-н Досев, Вашата 
нагласа е твърда. Всичко, което е в доклада при мен, моля Ви изпратете го 
на г-н Досев в целия му обем и изчерпателност на мерките, които са взети. 
Вашето колебание дали те ще бъдат приложени на практика си има своя 
резон и този резон е в практиката. Няма спор по въпроса, че ще получите 
пълна информация. Не случайно се постарах фирмата, която ще отговаря 



за зимната подготовка да даде информация на обществеността, за да може 
администрацията с общинските съветници, гражданите на Варна, медиите, 
в предстоящия зимен сезон да преценят в каква степен се е подобрило, ако 
изобщо се е подобрило, надявам се да се подобри. Аз също като Вас имам 
заострена чувствителност по този проблем, ще го следим и ще 
задълбочаваме усилията да бъде по-добър и по-сигурен пътя за варненци. 
Идеални условия няма да си постигнете и ако Вие искате да не видите 
подобряването ще отидете на една произволно избрана улица някъде 
многоточие, но въпрос на подход. Благодаря за вниманието. 
 

Делян ДРУМЕВ  
Г-н Председател, г-н Кмете, колеги. Моето питане към г-н 

Йорданов е следното: непосредствено след нова година, вчера даже и 
регионалния център, телевизионен център Ви цитира, че Община Варна 
2004 г. е приключила на чисто, т.е. за 2005 тя влиза без никакви 
задължения. Вашето изказване сигурно е станало след консултация с 
финансист № 1 на България г-н Димо Стоев. Но той г-н Кмете Ви е подвел 
много жестоко, защото Община Варна има задължения от 2003 г., 
подчертавам от 2003 г. в размер на 40 хиляди лева към т. нар. АГ болница. 
Моето питане към Вас е: кога това задължение на Общината ще бъде 
изпълнено? Благодаря. 
 

Христо КОНТРОВ 
На предното заседание зададох въпрос на районния кмет на 

“Одесос” г-н Димо Николов. Искам да благодаря за отговора, но не съм 
удовлетворен, както и тези, които ме накараха да направя своето  питане, 
защото не може тогава, когато решаваш въпросите за създаване на 
работни места да ощетяваш тези, които постоянно живеят в един район, 
където се разполагат временни обекти, които временно стоят по пет, по 
десет години. Аз мисля, че гражданите ще намерят друг подход, за да 
могат да решат своите проблеми за жизненото пространство, което ги 
заобикаля. Аз Моля да предадете на председателя на общинския съвет г-н 
Гуцанов, че чакам отговор на въпроса, който му зададох на предното 
заседание, относно шумността за някои самолети, които кацат на 
варненското летище. Дали да наближава туристическия сезон да не се 
наложи да евакуираме населението от район “Младост” и следващото ми 
питане е пак към председателя на Общинския съвет: Защо постоянната 
комисия за опазване на обществения ред не функционира от месец юни, от 
края на месец юни. Г-н Коренчев зададе, че временно се събират в тоя 
период не е вярно. Тази комисия не работи от края на месец юни. Защо? 



Тя непотребна ли е? Ако тя е непотребна дайте, предложете да я закрием. 
Благодаря. 
 

Красен ЖЕЛЕЗОВ 
Два въпроса г-н Кмете, като първия в аванс, извинявам се, че в зала 

го задавам тоя въпрос, но може ли да съдействате за нормализиране на 
работата, за по-човешки условия, защото температурите не са много 
различни с навън. Извинявам се. Така по същество втория въпрос, не 
знаех, че сте го казали. Благодаря. А моя въпрос е малко по-различен от 
тази тема, но за темата има точка. Въпроса ми е следния: В края на 
миналата година на база на констатациите от Агенция за държавен и 
финансов контрол колко акта за установяване на административни 
нарушения са изготвени от проверяващите, колко са връчени по закона за 
обществените поръчки, по разпореждане с бюджетни средства? Този 
отговор аз моля г-н Кмете да бъде съпроводен с доказателствата от 
приложение по актовете. Благодаря. 
 

Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, 

уважаеми съграждани. Моля за Вашето търпение да изслушате няколко 
бележки, които съм си направил в последните часове буквално бих могъл 
да кажа. Вероятно, които ще допринесат за канализиране на отделните 
теми, като накрая ще се опитам, поне ще кажа начина, по който аз смятам 
да стигна до окончателните изводи. Смятам, че сесията започна с 
конструктивен, делови тон и даже шеговитите реплики, които бяха 
разменени приемам като израз на едно облекчение с оглед на 
подобряващата се ситуация. Г-н Председател, аз не зная какъв е кворума 
днес, но ако има общински съветници навън моля да ги поканите,  искам 
да се обърна към всички общински съветници. Последните събития много  
ясно, много точно ни накараха да осмислим какво е парламентарна 
демокрация и какво е общинска демокрация и аз ще се спирам на това 
понятие. Правя връзката и ще се спра на понятието общинска демокрация. 
Това предполага един затворен кръг, перманентно действащ, изразяващ се 
в действия на изпълнителната власт, отчет пред общинските съветници, 
контрол на общинските съветници. Поемете го този кръг от всеки, който 
етап искате, но кръгът трябва да бъде затворен. Включете и решението на 
ОбС и от там да започнем. Решение, отчет, контрол. Решение, отчет, 
контрол върху действията на изпълнителната власт да обособим 
общинската администрация. В този смисъл искам ясно, еднозначно да 
заявя пред всички, поради създалите се впечатления, в този смисъл имаше 



и въпрос, питане, относно мястото и ролята на общинските съветници 
през тези дни и искам еднозначно, категорично да заявя, че казвам го в 
този момент нямам претенции към общинските съветници, защото 
тяхното участие в този процес е в отчета и контрола. Казвам го осъзнато, 
напълно отговорно.Ако се промъкнаха тези нотки, които бяха и доразвити 
и доинтерпретирани, то те се свеждаха до това, че вероятно в този момент 
имаше нужда от морална подкрепа. Нямам претенции, казвам го, защото 
ролята на общинските съветници е в отчета и в контрола. Нещо, което 
вече започнахме в комисиите, ще продължим, ще изляза с конкретни 
предложения аз какво ще се направя, ако е възможно да съчетаем нашите 
действия. Първи етап: поне моите действия ще бъдат насочени в тази 
посока. В първия етап ще трябва да се направи много точен анализ на 
създалата се фактическа обстановка. В този анализ трябва да се включва 
информация, да се събере информация относно: времето, предшестващо 
обявяването на бедственото положение, поне в един период от три дни. Да 
се види реакцията и нагласата. Втория отчетлив период трябва да бъде 
началото на кризата, начало, обявяването на бедственото положение да 
бъде разграничителния период. Следващия период трябва да бъде 
последващите действия до 12.00 часа на вчерашния ден може и да 
продължат след това. В този период трябва да бъде изследвана 
готовността. Обявената готовност на структурите. Във втория период 
трябва да бъдат разгледани и тук искам,  хайде няма да служа с конкретни 
примери, но аз ще кажа насоките, в които ще извърша проверката и това е 
един подход за излизане от ситуацията с изводи. Мерки, реакции, 
резултат, подадени сигнали, взети мерки, взетата реакция, резултата от 
тази реакция. И Ви казвам само с едно изречение. Когато се създаде 
ситуация, такава каквато произволно взимам в 5 часа сутринта беше, 
трябва да Ви кажа, че и най-блестящия, разписан план, кой какво прави 
отива настрани и човек започва да действа по конкретно създалата се 
обстановка. По конкретно, казвам само изводи, не влизам в детайли. 
После ще се върнем отново на този момент. И в този момент трябва да се 
запази и самообладание, да се уточни. Това изисква време. Къде е най-
големия проблем и къде да бъдат насочени силите? Много важен момент с 
оглед изясняване на обстановката, приоритетите и насочване на силите. 
Принципно ги говоря тези неща. Тук трябва понеже Община Варна стана 
събирателното място на гнева на хората, трябва да се изследва готовността 
и реакцията на всички структури, на всички структури, уважаеми 
общински съветници. Някои от Вас вече основателно, г-н Коренчев каза 
каква е готовността, фактическата. Тук пак казвам, изказвам 
благодарността си към всички хора, които бяха ангажирани – 



ръководители. Аз имам лични впечатления какво дадоха от себе си. 
Изпълнители на място. Нямам претенции към тях. Въпроса има друга 
принципна страна. Да се изследва готовността на тези структури, да се 
включат в действия насочени към преодоляване на моментните опасности 
за живота и здравето на хората. Втория етап между другото пропуснах да 
кажа в началото на моето изказване, че поднасям извинения на онези 
варненци, на които не успяхме да обърнем внимание и да помогнем. Не 
успяхме. На много места успяхме и убеден съм има много места, на които 
не успяхме да .... длъжен съм да го кажа. Длъжен съм да кажа и друго, че 
апелирам към тяхното търпение, защото в момента с наличната техника, 
създали сме организация за поетапно, концентрирано, денонощно 
почистване на нашия град. Всички други функции са възстановени в 
рамките вече на нормалното. Втори етап колеги, втори етап е 
документалния етап на изследване на нещата. Вие вече го започнахте и аз 
Ви казах ще имате пълна подкрепа, пълна подкрепа за документалното 
изясняване на нещата. В момента ми е трудно да кажа какви ще бъдат 
онези документи, които ще ни помогнат, но пак го казвам на този етап 
обобщено: онези документи, които са относими към създалата се 
ситуация, онези документи, които ще ни дадат яснота какво, как се е 
случвало и какво предстои да се случва. Пълно съдействие ще имате. В 
рамките на възложената от прокуратурата задача за анализ. Действията, 
които са били предприети ще има пълно сътрудничество в тази насока. И 
в двете групи на двата етапа на проверката биха могли, това е моя идея, аз 
ще си създам комисия, която ще изследва нещата. Това е за мен. Биха 
могли да бъдат създадени в първия етап, фактическа ситуация, фактическа 
реакция, резултати от реакции. Би могла да се създаде анкетна комисия, в 
която да бъдат включени относно преценка, качество и бързина на 
реакцията примерно, хора от военноморски сили, свържете се със спешна 
медицинска помощ – д-р Рашева включете, представители на социални и 
здравни заведения, защото това е най-острия момент в една криза. Това е 
началния момент, когато се изяснява фактическата обстановка и трябва да 
бъдат взети конкретни решения. Нека това да бъде проверено. С хората, 
които бяха на място, с които се контактуваше да се изследва реакцията, 
бързината, ефективността. Би могло да има такава ситуация. Много хора 
бяха свидетели на това, което ставаше и бихте могли да анкетирате 
тяхното мнение, ако искате да бъдете обективни в изводите, към които ние 
заедно трябва да стигнем. В документалната част предлагам и е напълно 
възможно да бъдат включени специалисти със икономическо образование. 
Нека да се преценят нещата. В момента нямаме тази готовност да го 
сторим, но трябва да го направим. Има и трети етап, колеги. Това са вече 



онези изводи, до които ние ще стигнем и тук трябва да включим не само 
нашите собствени изводи за нашите структури, за сключените договори, 
за продължаващото изпълнение на тези договори, за качественото 
из0пълнение на тези договори. Тук трябва да се чуят и чрез нас, и чрез Вас 
всички заедно състоянието и необходимостта, на онези, които имат 
ангажименти в такива случаи. “Енергоразпределение” ли ще бъде, “Вода и 
канал” ли ще бъде, участници сме в това дружество. Спешна медицинска 
помощ ли ще бъде това, защото знаете, че от друга страна готвим 
концепция за състоянието на здравеопазването. Мина тази точка като 
обследване от обществения съвет. Имам представа какво им е състоянието 
на спешна медицинска помощ. Възложихме и е готов анализа, но 
събитията попречиха да го гледаме преди кризата, но сега веднага след 
кризата ние ще гледаме становището на специалистите. То е готово. 
Преди кризата те подадоха сигнал, че  са готови с анализа и мерките, 
които трябва да бъдат взети в тая сфера. Ще ги гледаме незабавно, ще 
уведомим варненци. Защото каквото да се казва, в момента да има в 
публичното пространство, аз Ви уверявам, че машините на “Инжстрой” в 
този момент поеха ролята и на едните, и на вторите, и на третите.  Това 
налагаше ситуацията, реално създалата се ситуация. С други думи ние 
трябва да изследваме готовността на тези структури и да им помогнем те 
да застанат на едно по-високо ниво. Предлагам с Ваше съдействие, с 
посочени лица, с избрани хора, с избрани хора, с избрани хора да 
направим тези изводи. Приключвам.  

Сега трябва да отговоря и на някои конкретни въпроси, които бяха 
поставени. Сега г-жо Донева, най-актуален е въпроса, който Вие 
поставихте и аз на него ще се спра. Защото той е най-относим към 
създалата се ситуация. Вие изчетохте една сводка, на частична 
информация, защото тя нали ... аз съм свидетел на случващото се, 
случилото се. Тя е много фрагментарна и много неизчерпателна. Тя е от 
някъде записана и тя повече прилича на пресцентъра да бъде изнесена на 
Министерския съвет. Като ще кажа за министерство на транспорта, 
защото и тук убеден съм имам повече впечатления от Вас. В мен казвам 
само, се създаде впечатлението, че Вие като пресаташе на Министерския 
съвет излязохте на тази трибуна и почвам да уточнявам. Първия министър, 
с който говорих беше Николай Василев и той каза: с каквото мога да бъда 
полезен, ще бъда. Уточняването на събитието, размерите му, опита от 
предишни години ми подсказа, че можем да се обърнем към военно-
морските сили за хеликоптера, защото ситуацията беше такава, хората не 
бяха яли, трябваше да се донесе. Нямаше друг вариант да се влезе. 
Направиха го хората. Дадоха разрешение генералния щаб. Получихме 



разрешение, отидоха нещата. И идвам на една ситуация, в която 
съвпаднаха някак си нещата. Обърнах се, обърнах се рано сутринта към 
изпълняващия длъжността началник на генералния щаб с искане за 
доставка на верижна техника. Другия момент, който се оказа, че нашата, 
нашият регион не е снабден това е верижната техника и тя е на пръстите 
на едната ръка. Трички са машините, с които се разполагаше в тая 
ситуация. Издаде разрешение генералния щаб. Веднага се свързахме с 
Николай Василев за създаване на организация за превоза по железопътен 
транспорт на бронетехниката, която пристигна и аз помолих 
представители, хората, които управляваха тези машини, те си тръгват днес 
от Варна, да дойдат, за да им благодарим за оказаната помощ. Тук е 
техния командир, г-н майора. Помолих ги да дойдат, преди да си тръгнат 
от нашия град. Да им благодарим за това, което направиха не само за 
нашия град, тук няма граници на населени места и на административно-
териториални единици, на хората, на които те помогнаха с храна и на 
болните. Аз Ви благодаря за Вашата реакция, аз също им поднасям своите 
благодарности и това не е точката на нашата благодарност, не е точката. 
Ние ще имаме възможност и по друг начин да засвидетелстваме нашата 
благодарност, защото това беше и през нощта. Свързано е с големи 
рискове това, което те направиха. А размерите му не подлежат на 
фактическа оценка. Помощта, тяхното присъствие, връзката, която те 
осъществяваха на тези хора със света е преди всичко. Преди всичко. Още 
веднъж. Продължавам във връзка с комуникацията областен управител. В 
две насоки. Чували сме се непрекъснато и сме си взаимодействали добре. 
Помагали сме си взаимно. На практика хората, които са тук 
осъществяваха задачи и извън града и на територията на областта. И пак 
казвам тук няма граници на административно-териториални единици. 
Лично г-н Янев, вчера, г-жо Донева ми се обади по телефона възмутен и 
каза: Никога не съм имал претенции за пристанище Варна и за летище 
Варна. Лично той каза. Разговарях с издателя на тази информация и Вие го 
знаете, няма да го назовавам. Възмутен, цитирам неговите думи и ми каза 
ще изготвя прес-съобщение областния управител, с което да опровергае, 
че никога не съм имал такива претенции. Напротив, снощи, днес, през 
цялото време сме комуникирали. За да се даде съгласие към генералния 
щаб да изтегли техниката от Варна, снощи в 9.30, когато завършиха 
заседанията на двата щаба с областния управител се чухме, за да уточним 
има ли нужда повече от тази техника и след като ние се убедихме, че няма 
нужда с общо решение, исках да консултирам и неговото мнение, ако е 
необходимо да бъдат предадени към областната комисия, стигнахме до 
този извод. Не е имало конфликтни точки. Имало е синхрон между нашите 



действия, ако това е бил смисъла на Вашия въпрос. Лично той ми каза в 
разговор и днес сутринта, но вчера самият той се обади и каза: гневен съм 
на тази информация, която е излязла и не е вярна. Опровергавам я. Така. 
Другия министър, с който се чухме в последствие разбира се, говоря след 
първите часове на бурята беше министър Фелиз Хюсменова. Тя винаги е 
имала много точно отношение към нашия град. Много последователна 
позиция. Нямаме спор по въпроса. Разговора ни с нея беше в каква линия 
от тук нататък организирано да протекат отношенията във връзка с 
документирането. Това е втория етап, който предложих да има в нашите  
действия в документирането и изпращането на информация към нейното 
ведомство. За министър Церовсвки разбрах днес. За заповедта на 
министър Свинаров не е достигнала до мен, вероятно защото не е била 
изпратена. Всички връзки, които са протекли телефонно са били, повтарям 
с Николай Василев, относно транспортирането на бронетехниката. С 
министър Хюсменова във връзка с документирането на процеса и със 
Генералния щаб, с БДЖ – г-н Цанев, с който практически поддържахме 
връзка за организацията на транспорта. Други връзки не са били 
осъществени. Не сме били адресат на други обаждания или писмени 
документи. Това е моя изчерпателен отговор, относно това, което Вие 
запитахте и това е, което е стигнало до мен, а смятайте, че съм бил в 
течение на всичко, което се е случвало поне на това ниво за този период от 
време. Приключвам със следните три неща. Аз ще изследвам и за себе си 
много внимателно случилото се. Ще запозная и Вас и обществеността с 
моите изводи. Предлагам, ако прецените за необходимо аз ще използвам 
опита  и вижданията на всички хора, които бяха ангажирани, за които Ви 
казах, в момента не мога да ги изброя изчерпателно, но тези хора които 
контактуваха, имаха впечатление, имаха нужда, имаха участие за 
подобряване на ситуацията, но първо за изясняване и най-накрая за 
подобряване на готовността. Документалната част, казах го вече, 
потвърждавам го още веднъж – да се изследва това, което.... това е Вашата 
роля. Това е Вашата роля. Каквото пожелаете, ще Ви бъде предоставено. 
И тогава предлагам г-н Данов, понеже Вие имахте конкретен въпрос, 
тогава предлагам заедно с изводите да се набележат мерките. Всички 
други въпроси, които бяха зададени, понеже има втора точка, която е 
също така актуална да не губя време ще Ви организирам, ще Ви 
предоставя информацията, ще Ви запозная със случващото се. Няма 
проблем. Сега, сега, Вие докато сте следели действията на МС сте 
пропуснали, пропуснали сте местната организация, която е била 
създадена. Аз сега ще Ви кажа дума по дума и появата на всеки един 
човек, какво е било коментирано с тях. Ако видите заповедите и 



инструкциите за действия в такава ситуация виждате, че те минават в 
подчинение, те вече загубват своята автономност, която иначе съществува 
в по-нормална обстановка и минават на подчинение на централната 
комисия. При всяко време, при всяко време са били на всичките 
повиквания на среща и на всичките оперативки и попитайте ги тях, ако на 
мен изпитвате  резерви към моето мнение дали не сме взели решение без 
да го съгласуваме с тях. За детските градини, че как ще стане 
снабдяването, почистването на проходи, как ще се събере информацията 
без районните кметове? Как ще проследим какво е качеството на 
почистването, което се извършва? Как ще проследим онази нужда, която 
на място е най-очевидна, най-очебийна, най-наложителна, най-
необходима. Моето мнение, аз го казвам към моите колеги районни 
кметове. Аз съм доволен, много съм доволен и им благодаря за 
съдействието, за причастието, за участието и съм доволен от степента на 
координация, която ние имахме с тях през цялото време г-жо Донева.  
 

Аврам ТОДОРОВ – реплика.  
Общинският съветник Аврам Тодоров от БСП направи реплика към 

Кмета на Община Варна като го попита какво смята да предприеме 
Общината с оглед на прогнозата, че натрупаният сняг ще се разтопи и 
може да се стигне до наводняване на по-ниските части на града. 

 
Кирил ЙОРДАНОВ  
Това е абсолютно уместно. Репликата е абсолютно уместна. Ние си 

знаем състоянието на канализацията от предишни години. Знаем до какво 
ще стигнем. Сега, което веднага наред с конкретните мерки, които г-н 
Аврам Тодоров предлага. Трябва също така да заострим вниманието си 
във връзка с проектирането, което сме възложили за новия тласкател от 
Акациите да обединим усилия. Показа се, че фрагментирането на 
проблема и пренасянето му, концентрирането му в една глава е полезно 
само в момента и до момента, в който се обозначи проблема. За това при 
решаването на проблема, ние го знаем какъв е, по общия проблем и по-
трайното решение, нека да обединим усилията си и тук вече г-жо Донева 
специално се обръщам към Вас, защото условно или някак си така 
случайно Вие поехте функциите на говорител на МС, да ни помогнете за 
необходимите средства, за да бъде ... около 2 400 хиляди лева засега 
излизат сметките. Поне частично да бъдем подпомогнати от централната 
власт, на която благодаря за оказаните, в това което казах усилия и 
необходимостта от решаване на проблемите на канализацията на Златни 
пясъци. Задължително това трябва да стане, ако искаме да имаме успешен 



туризъм и успешен град. И в тази насока за канализацията. В частност за 
централната част, която г-н Аврам Тодоров каза. Трябва да имат 
готовност. Предупредили сме ги.  
 

Снежана ДОНЕВА – реплика 
Значи като така наречен говорител или какво беше,  пресаташе на 

правителството. Третия въпрос го зададох, защото пък пресслужбата на 
Община Варна никъде в пресата и по телевизията не каза за районните 
кметове, че са участвали. Това е тяхна вина. Извинявам се на районните 
кметове, ако съм ги обидила с нещо, просто исках да попитам. Можеше да 
съобщят, че и те участват там, а не само Общината. Г-н Йорданов, много 
Ви моля, това което искате от правителството, напишете го. Ще го 
доставя. Нищо. Още веднъж може да го напишете. Няма... Ще направим 
всичко възможно каквото може да се помогне. И не искам повече да 
влизаме в пререкания с Вас, защото е излишно.  
 

Кирил ЙОРДАНОВ 
Ще изпратим момчетата. 11,15 е товаренето на камиона. Само за 

момент ще отсъствам. Извинявайте.  
 

Янко СТАНЕВ 
Сега трудно е да говориш, когато един от основните адресанти на 

питанията, ако сме в точка питания или на тезите, ако сме в точка втора, 
защото всичко тука плавно се смеси. А обикновено, когато нещата се 
смесят не стават много ясни. Тогава и много хора просто се спасяват. В 
случая, обаче аз няма да анализирам действията по време на кризата, 
говоря от името на фракцията на СДС, а ще анализирам действията преди 
кризата. Подходите и проблемите, които не са били решени преди да 
възникне всякаква криза, в следствие на което са и проблемите по време 
на кризата. Защото, ако трябва да бъдем изключително почтени, трябва да 
кажем, че количеството на снеговалежа, което беше тези дни паднало 
върху Варна не е бедствено и не е най-голямото в историята на града. Аз 
искам да споделя с уважаемите колеги, че най-важното при подготовката 
на една Община и нейните институции за работа при криза е 
функционалния екипен принцип, който трябва да съществува. Аз не знам 
и тука питам г-н Кмета колко предварителни, подготвителни 
експеримента или лагери, или участия са направени с органите на 
гражданска защита? Колко пъти са били проверявани състоянието на 
техниката и защо всичко това не е отчетено, когато трябваше да се отчете 
зимната подготовка. Липсва такъв функционален екип. Този екип не е 



проработвал нито един път и това става ясно от това, което се каза в 
отговора за г-н Досев. Второто, което липсва в предварителната 
подготовка това е поставянето на реалистични цели пред ръководителите. 
Ние знаем, че във Варна няма само една комисия по бедствия и аварии, 
най-общо ще ги казвам, ами са шест. С областта седем. Има районни 
комисии. Във всяка една ... Общината има гражданска защита. По 
районите има гражданска защита специалисти. Поставянето на 
реалистичните цели и задачи означава, че много ясно са сведени до ниво 
на изпълнителските кадри задълженията на всеки един, във всеки един 
момент по време на различни етапи на една криза. По време на снеговалеж 
до 35 см., по време на снеговалеж до 60 см., по време на снеговалеж над 
60 см. Това е реалността, която може човек да си постави долу, при нас. 
Въвеждането на механизми на контрол предварително се използва и се 
експериментира. Не е възможно да се контролира нещо при положение, че 
предварително контрола не знае кое точно ще контролира и къде ще го 
контролира. Аз съм бил дълги години в черната работа на това и знам 
много точно за какво става въпрос. Ако трябва да се заяждам, ще кажа, че 
примерно съм видял вчера и оня ден по пет камиона да стоят полупълни 
със сняг на ул. “Пирин”, че по-оня ден съм видял 10 машини да се 
разхождат по 10-12 км. да се разхождат с вдигнати гребла, че днеска 
сутринта машина, която се движеше в една посока, а аз насреща се 
движеше в изключително лош участък без да гребе се греблото и т.н. Аз 
мисля, че по време на отговора, който беше даден на г-н Досев много се 
засегнах за едно нещо. В този отговор липсваше каквато и да е промоция 
на нови технологии. Каквато й да е промоция. Все едно ние продължаваме 
да живеем в модела на снегопочистване 1980 г. Не само, че липсваше 
такава промоция, ами липсваше нагласата да има такова нещо. Тук 
няколко съветници казаха сега за моделите на снегопочистване в северни 
страни. Може би не е нужно чак толкова много. И не на последно място, 
понеже г-н Кмета каза нали, че анализа на създадената ситуация ще бъде 
от тука нататък и аз съм съгласен с това. Прибързани са позиции, които 
могат да бъдат в този момент изказани, но не по нещо, което е било преди 
това направено или поне не е направено се е видяло, се видя, че няма 
ефект. Не може в началото на кризата, когато се вижда, че ще има и в 
прогнозен и в политически аспект нужда от задоволяване на все по-
нарастващи необходимости от качество на техниката и всеобхватност 
реално решение на кризата до сутринта. Да не се започне лишаване на 
кризата. Не може да няма план, по който се привличат поетапно нови 
ресурси. Ами да звъним на щаб, на туй-онуй. То си има организатори, 
които знаят при еди-какво си положение има правилник, в който пише 



кога се подава техниката и кой я подготвя, преди момента, в който трябва 
да я подаде. Аз мисля също така, че въпроса на г-н Досев имаше за задача 
да покаже как трябва да се преструктурират неефективните ресурси и най-
вече да се покаже какви са били слабостите в миналото и на база на тях да 
излезем начело. Нищо такова не стана. И аз мисля, че всъщност голямата 
грешка в тази криза е абсолютно грешното планиране. Абсолютно 
грешното планиране. Да не казвам наистина планиране, защото не съм 
запознат. Документация вероятно има създадена. Като доказателство за 
това ще посоча няколко факта. Няколко факта, които още при 
обсъждането на подготовката за зимния сезон и по райони, и в Общината 
са излизали на преден план. Г-н Пашов в свои докладни, шефа на 
гражданска защита посочва, че ресурса на Община Варна за действие, 
кадровия ресурс в неговото си болшинство е част  ... 
 

Реплика от залата от г-н Севастиянов. 
 

Янко СТАНЕВ 
Ама аз ще стигна и до този проблем, защото днеска чух едно 

изказване. Сега, аз мисля да си продължа. Г-н Севастиянов благодаря Ви, 
но аз мисля да продължа.  

Значи по отношение на планирането, което е основната грешка става 
въпрос за това, че при обсъждането още в Общината и по районите се е 
достигнало до извода, че е недостатъчно добра подготовката. Казах Ви, че  
основен ресурс били 5-дневните и 30-дневните. Знаете за какво говоря. За 
хората, които са по програмите за временна заетост. Първо това е 
изключително смешно, защото примерно 5-дневните са до 25-ти. Ако 
примерно снега падне на 27-ми тоз ресурс има ли го? Е, не говоря сега. И 
още нещо има специални разпоредби в КТ, които имат по своето същество 
и забранителен режим за използването на хора по програми за дейности, 
за които се иска изключително различно облекло. Изключително различна 
подготовка за тая дейност. Мисля си, че при обсъждането още е станало 
ясно, че няма подготовка. Защо това не беше казано тук? Основните 
грешки са в началото и в подготовката. Тези, които досега сме 
констатирали. Смятам, че за да се  изследва готовността и реакцията на 
всички структури, които досега са били констатирани предварително е 
била необходима работа на хората, които отговарят за това. За това към 
този момент от името на фракцията на СДС аз давам предложение на г-н 
Кмета. След като не сме видяли всичките им действия, но тяхната 
ефективност сме видяли, аз  предлагам на г-н Кмета да освободи 
началника на гражданска защита г-н Пашов и на господа районните 



кметове да освободят всички експерти по гражданска защита, тъй като 
независимо от героизма, който е проявен последните 5 дена, независимо 
от това, че съм убеден, че всички са спали в кметствата и са работили, тези 
хора не са свършили предварителната работа или не са я свършили 
достатъчно добре. А в резултат на разследванията, които ще правим 
нататък ще видим нашето отношение към по-горните управляващи, които 
носят друг тип отговорност. Аз, ще си позволя да кажа  от името на 
групата на СДС, много е  лесно да се пишат сензации, много е  лесно да се 
думка тъпана напразно, много е  лесно да се искат оставки, много трудно 
се правят анализи, много трудно се прави реална черна работа, за която се 
изисква много време, и която изисква сериозно предложение за промяна. 
Ще си позволя, когато г-н Кмета е тука и когато има сериозно обсъждане, 
да му дадем предложенията на СДС, за начина по който се решават тези 
кризи при днешните условия. И най-вече ще настояваме за нова промоция, 
нови технологии и нови елементи за подготовката и участието ни в 
почистването и  решаването на зимните кризи. Благодаря. 
 

Веселин ДАНОВ 
Би било хубаво г-н Йорданов да бъде тука, но той направи нещо, 

което и аз бих направил на негово място, замина си човека. Аз за първи 
път се съгласявам наистина с г-н Станев, подкрепям абсолютно изцяло 
неговото изказване, бих казал, че досега беше и най-професионалното. 
Исках да добавя следното нещо, от изказването на г-н Йорданов 
разбрахме, че всичко и всеки си е свършил работата. Аз наистина 
акламирам изцяло това, че тук бяха военните, на които ние всичките 
изказахме мисля не само собствената, но и благодарността на хората, 
които ние представляваме, но явно трябваше да бъде тук и г-н Стилиянов, 
да му изкажем и на него благодарност, така излезе. Говоря за управителя 
на “Инжстройинженеринг”, или собственика на “Инжстройинженеринг”. 
Защото излезе, това че “Инжстрой” си е свършил перфектно работата. 
Всичко е изчистено, всичко е перфектно само, че нищо не е наред. И 
благодарение на “Инжстрой” лично аз нямах 24 часа ток, също, понеже 
енергото казва няма кой да разчисти пътя. Благодарение на тях много хора 
все още колите им са в не знам какво положение, благодарение на тях 
както и г-н Аврам Тодоров каза Варна следващите няколко десет, така 
десетина дни ще се превърне  в едно огромно блато и тресавище и това е. 
Аз просто нямам думи. Какво да Ви кажа? Мисля, че ... Не виждам за 
какво да чакам друг отговор. Отговора дойде. “Инжстройинженеринг” е 
най-добрата фирма, трябва да чисти и трябва да продължава. Благодаря 
Ви. 



 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги, уважаеми съграждани. 

Много внимателно слушах изказването на Кмета на града – Кирил 
Йорданов. То беше доста обширно, но това, което ми се наложи на мене 
като извод е следното. Връхлетя ни бедствие, за които ние нямахме 
подготовка. Мисля, че това беше същността на презентацията. В тази 
цялата работа аз имам малко по-различно мнение. Не считам, че това е кой 
знае какво бедствие. То се случва поне веднъж в годината във Варна. Не 
считам, че Община Варна в лицето си на Кмета е абсолютно неподготвена 
и да го счита като нещо, което се случва на сто години веднъж и от там 
нататък след като се случи да се вземат мерки. Това нещо за съжаление на 
Кмета, а не мое, се споделя и от гражданите на Варна. Всички в града са 
на това мнение и така забелязвам една тенденция г-н Кмете, в момента, в 
който благодарение на тези Ви действия. Започна да Ви пада рейтинга 
между гражданите и Вие ставате все по-активен пред медиите. Това е 
обяснимо разбира се. На мене това ми е ясно. Но, че Община Варна не 
беше подготвена за такова събитие, че Община Варна няма някакъв план, 
който да казва, в именно такива, такива събития ние действаме еди-как си 
или събираме такива, такива сили. Това е абсолютната истина. Не е 
нормално в деня на бедствието два дена пенсионер да не може хляб да 
получи. Не е нормално боклуците по малките квартали и улички да седят 
и още, защото това никой не го споменава в момента. Това тепърва ще 
експлоадира. Вече има и такива данни. Аз си мисля едно единствено, 
дайте да не търсим надолу отговорни. В края на краищата в Община 
Варна всичко се случва с Ваша заповед и с Ваш подпис. Недейте сега, 
примерно по предложение на тоз и оня да търсим виновни надолу. Според 
мене за несправянето с положението вината си е в момента Ваша. И то 
Ваша, не че не сте действали по време на кризата, а заради това, че сте 
абсолютно неподготвен Вие и общинската администрация за такава криза.  
 
 
 

 
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 
№ 23 

от заседание проведено на 09.02.2005 г. 
по точка втора от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Благоустройство и комунални ” относно: 
- разглеждане на отчет по изразходваните отпуснати средства от 

преизпълнение на такса смет, съгласно решения на ОбС №№ 1172-16, 
1173-16, 1174-16, 1175-16(19)/10, 15.11.04 г. 

 - изискване на отчет от общинската администрация и от Управителя 
на “Инжстройинженеринг”-ЕООД за мероприятията по овладяване на 

кризисната обстановка в града в периода от 04.02. до 07.02.05 г., по улици 
и часове.  

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

К. ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 
 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 36 
 

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

 
 1394-2. На основание чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 23, ал. 1, т. 
3 от “Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация” и в изпълнение на решение на ОбС № 1175-16(19)/10, 
15.11.2004 г., Общински съвет – Варна приема внесения от ПК 
“Благоустройство и комунални дейности” и представен от общинската 
администрация отчет по изразходването на отпуснатите средства от 
преизпълнение на такса смет – разпределена между сметопочистващите 
фирми, съгласно утвърдените от Общинския съвет квоти, съгласно 
приложени писма № ООР-4-9302(9)/03.01.05 г. и № ООР-4-
9302(9)/01.02.05 г.. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 



 
 
 
 1395-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 
от “Правилник за организация и дейността на общинския съвет –Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” 
Общински съвет – Варна създава комисия в състав от 7 члена за 
обстойно разглеждане на кризисната ситуация по време на обявеното 
бедствено положение в гр. Варна; какви договори са били сключвани 
преди този период; да провери плащанията към снегопочистващата 
фирма “Инжстройинженеринг”-ЕООД и доколко е била ефективна 
работата на фирмата; каква е била зимната подготовка. На 
следващото заседание на Общинския съвет да бъдат внесени 
препоръки и проекто-решения как за в бъдеще да се организира 
подготовката за  зимния сезон в община Варна. 
 /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1395-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 
от “Правилник за организация и дейността на общинския съвет –Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” 
Общински съвет – Варна избира за членове на комисията по решение № 
1395-2-1 общинските съветници: Бранимир Балачев, Иван Недялков, Янко 
Станев, Христо Досев, Ради Радев, Георги Ташков, Светлан Златев. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 1395-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 
от “Правилник за организация и дейността на общинския съвет –Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” 
Общински съвет – Варна избира за председател на комисията по решения 
№№ 1395-2-1 и 1395-2-2 общинския съветник Светлан Златев. 
 /за – 35, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 
     П/м.№ ОС-5-9303(6)/02.02.2005 г. 



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 
№ 23 

от заседание проведено на 09.02.2005 г. 
по точка трета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване от Кмета на община Варна 

вх. № ПНО-5-9303(7)/25.01.05 г. на решение на Общинския съвет № 1375-
11(22)/12.01.2005 г. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Зам.председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 
 
Общински съвет – Варна  разгледа следния 

П Р О Е К Т      З А       Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1396-3. На основание чл. 45, ал. 2, изр. 3 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна потвърждава свое решение № 1375-11(22)/12.01.2005 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 13, против – 16, въздържали се – 4, отсъстват – 18/ 
Решението не се приема. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 
     П/м.№ ОС-5-9303(6)/02.02.2005 г. 



 
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 
№ 23 

от заседание проведено на 09.02.2005 г. 
по точка четвърта от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Собственост и стопанство” относно:  
 - разглеждане на предложение от Кмета на община Варна относно 
безвъзмездно предоставяне на имоти публична общинска собственост за 
управление за образователни нужди на Директорите на общинските 
училища до актуализиране на училищната мрежа; 
 - ликвидиране на съсобственост с ЕТ “Милка-Темелка Дерменджиева” 
върху имот в гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, ІІ м.р., УПИ 189; 
 - прехвърляне на недвижим имот в гр. Варна, ул. “Братя Миладинови” 
№ 11, район 3, кв. 713, пл. № 10 във фонд “Настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди”;  
 - учредяване право на строеж на “Електроразпределение-Варна”-ЕАД 
върху част от общински недвижим урегулиран поземлен имот във вилна 
зона “Траката” по плана на 25 п.р., предназначен за изграждане на 
трафопост; 

- учредяване право на строеж на “Електроразпределение-Варна”-ЕАД 
върху част от обищнски недвижим урегулиран поземлен имот на ул. “Ангел 
Кънчев” кв. 485 по плана на 13 п.р., предназначен за изграждане на 
трафопост; 

- допълване на решение на ОбС – Варна № 1179-3(20)/26.11.2004 г.; 
- ликвидиране на съсобственост от общински урегулиран поземлен 

имот на ул. “Карамфил” № 11 “а”, кв. 56 по плана на 25-ти п.р. на гр. Варна. 
 

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

 
 



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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1397-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 3 и 4 
от Закона за народната просвета, във връзка с чл. 12, ал. 1 от ЗОС, и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОМД 2-9303(59)/07.10.04 
г, Общински съвет – Варна предоставя безвъзмездно за управление за 
образователни нужди на долупосочените общински училища, до 
актуализиране на училищната мрежа, следните имоти – публична 
общинска собственост, както следва:  
 1. Училищна сграда с обща ЗП 3 281 кв.м. и дворно място с площ 15 
000 кв.м., находящи се в ж.к. “Вл.Варненчик”, І м.р., описани в АПОС № 
406/21.10.1997г., в полза на ОУ “ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”. 
  2. Училищна сграда с обща ЗП 2 426 кв.м. и земя с площ 11 000 
кв.м., находящи се в гр.Варна, ул. “Роза”, 25 п.р., описани в АПОС № 
603/19.02.1998г., в полза на ОУ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”. 
  3. Училищна сграда с обща ЗП 2 221 кв.м. и земя с площ 14 770 
кв.м., находящи се в гр.Варна, ж.к. “Вл.Варненчик”, ІV м.р., кв.21, парцел 
ІІ, описани в АПОС № 620/10.03.1998г., в полза на ОУ “ПРОФЕСОР 
МАРИН ДРИНОВ” И ОУ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”. 
  4. Училищна сграда с обща ЗП 7 591 кв.м. и земя с площ 16 800 
кв.м., находящи се в гр.Варна, ул. “Студентска”, 24 п.р., кв.35, описани в 
АПОС № 625/13.03.1998г., в полза на ОУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”. 
  5. Училищна сграда с обща ЗП 3 281 кв.м. и дворно място с площ 
16 000 кв.м., находящи се в гр.Варна, ж.к. “Младост”, І м.р., описани в 
АПОС № 627/19.03.1998г., в полза на ОУ “АНТОН СТРАШИМИРОВ” 
И Х ПГИ “Д-Р ИВАН БОГОРОВ”. 

6. Училищна сграда с обща ЗП 2 165 кв.м. и земя с площ 15 450 
кв.м., находящи се в гр.Варна, ул. “Подвис”, 25 п.р., кв.33, парцел І, 
описани в АПОС № 941/06.01.1999г., в полза на ОУ “ХАДЖИ 
ДИМИТЪР” И ГИМНАЗИЯ “НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ”. 

7. Училищна сграда, състояща се от :вход, масивен 11 кв.м., 
двуетажно масивно тяло на сутерен ЗП 240 кв.м., триетажно масивно тяло 
на сутерен ЗП 189 кв.м., триетажна пристройка на сутерен ЗП 510 кв. м. и 
земя с площ 4 700 кв. м., находящи се в гр. Варна, ул. “Козница” № 1, 16 
п.р., кв. 384, описани в АПОС № 1461/08.12.99 г. в полза на ОУ “ОТЕЦ 
ПАИСИЙ”                                                                                                          



  8. Училищна сграда с обща ЗП 1 040 кв.м., едноетажна сграда със 
ЗП 150 кв.м. и земя с площ 4 900 кв.м., находящи се в гр.Варна, ул.”Братя 
Миладинови” №19, 3 п.р., кв.709, парцел ІІ, описани в АПОС № 
1654/09.03.2000г., в полза на ОУ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”. 
  9.  Училищна сграда със ЗП 895 кв.м. и дворно място с площ 16 730 
кв.м., находящи се в гр.Варна, ул. “Кирил и Методий” №8, 27 п.р., пл.№ 
1481, описани в АПОС № 1880/12.09.2000г., в полза на ОУ “ХРИСТО 
БОТЕВ”. 

10. Училищна сграда, състояща се от:двуетажно тяло със ЗП 556 
кв.м., триетажно тяло със ЗП 149 кв.м., едноетажна постройка със ЗП 66 
кв.м., санитарен възел със ЗП 69 кв.м., едноетажна постройка-бюфет с 
площ 15 кв.м. и дворно място с площ 5 092 кв.м., находящи се в гр.Варна, 
ул. “Братя Миладинови”  №130, 13 п.р., пл.№111, описани в АПОС № 
1905/23.10.2000г., в полза на ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ”. 

11. Училищна сграда, състояща се от партер, три етажа и два избени 
етажа със ЗП 585 кв.м.; масивна едноетажна сграда-пристройка със ЗП 122 
кв.м., физкултурен салон-масивна сграда със ЗП 148 кв.м., и дворно място 
с площ 2 200 кв.м., находящи се в гр.Варна, ул. “Екатерина Симитчиева” 
№8, 14 п.р., кв.586, описани в АПОС № 1917/08.11.2000г., в полза на ОУ 
“ЙОРДАН ЙОВКОВ”. 

12. Училищна сграда със ЗП 1 258 кв.м. и земя с площ 4 200 кв.м., 
находящи се в гр.Варна, ул. “Неофит Бозвели” №33, 9 п.р., кв.326, парцел 
ІІІ, описани в АПОС № 2021/19.03.2001г., в полза на ОУ “ЦАР СИМЕОН 
ПЪРВИ”. 

13. Училищна сграда, състояща се от: триетажно тяло със ЗП 790 
кв.м., едноетажно тяло със ЗП 276 кв.м., едноетажно тяло със ЗП 179 кв.м. 
и дворно място с площ 2 990 кв.м., находящи се в гр.Варна, ул. “Братя 
Бъкстон” №11, 5 п.р., кв.622, описани в АПОС № 2026/26.02.2001г., в 
полза на ОУ “СТЕФАН КАРАДЖА”. 

14. Училищна сграда, състояща се от:основна сграда със ЗП 511,60 
кв.м., пристройка със ЗП 83 кв. м., пристройка със ЗП 22,80 кв.м. и земя с   
площ 4 960 кв.м., находящи се в гр.Варна, ул. “Ангел Кънчев” №1, 9 п.р., 
кв.316, пл.№1, описани в АПОС № 2032/17.04.2001г., в полза на ОУ 
“КОНСТАНТИН АРАБАДЖИЕВ”.                                                                                                               
15. Училищна сграда-филиал към ОУ “К.Арабаджиев” със ЗП 560 кв.м. и 
земя с площ 2655 кв.м., находящи се в гр.Варна, ул. “Рали Мавридов” № 
16, 10 п.р., кв.384, ПИ пл. № 1, описани в АПОС № 2647/30.07.2003г., в 
полза на ОУ “КОНСТАНТИН АРАБАДЖИЕВ”.                                                                                                                

16. Училищна сграда със ЗП 1 306 кв.м. и дворно място с площ 
10 165 кв.м., находящи се в гр.Варна, бул. “Вл.Варненчик” №80, 13 п.р., 



кв.518, парцел І, описани в АПОС № 2049/23.04.2001г., в полза на ОУ 
“ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ” И ІІІ ПМГ “АКАДЕМИК 
МЕТОДИЙ ПОПОВ”. 

17. Училищна сграда със ЗП 923 кв.м., санитарен възел(пристройка) 
със ЗП 60 кв.м., складово помещение със ЗП 23 кв.м. и земя с площ 13 983 
кв.м., находящи се в гр.Варна, бул. “Вл.Варненчик” №225, 15 п.р., кв.1, 
ПИ пл.№1, описани в АПОС № 2246/18.02.2002г., в полза на ОУ “СВЕТИ 
ИВАН РИЛСКИ”. 

18. Училищна сграда с обща ЗП 2 642 кв.м., сграда със ЗП 121 кв.м., 
пристройка към сградата със ЗП 5 кв.м. и земя с площ 14 100 кв.м., 
находящи се в гр.Варна, ж.к. “Чайка”, 19 п.р., пл.№58,59, описани в АПОС 
№ 2078/31.08.2001г., в полза на ОУ “ЗАХАРИ СТОЯНОВ” И ІІМГ 
“ПЕТЪР БЕРОН”. 

19. Училищна сграда със ЗП 650 кв.м., сграда със ЗП 352 кв.м., 
сграда(работилница) със ЗП 226 кв.м. и земя с площ 11 400 кв.м., 
находящи се в с.Тополи, ул. “Райко Панчелиев” №3А, кв.36, парцел І, 
описани в АПОС № 2086/26.08.2001г., в полза на ОУ “ХРИСТО 
СМИРНЕНСКИ”. 

   20. Училищна сграда с обща ЗП 2 368 кв.м. и земя с площ 12 846 
кв.м., находящи се в гр.Варна, ж.к. “Чайка”, 19 п.р., пл.№74, описани в 
АПОС № 2497/20.12.2002г., в полза на ОУ “ГЕОРГИ САВА 
РАКОВСКИ” И ЕГ “ЙОАН ЕКЗАРХ”. 
 21. Училищна сграда със ЗП 466,40 кв.м., физкултурен салон със ЗП 
177,65 кв.м., котелно помещение със ЗП 97,60 кв.м., външен тоалет със ЗП 
51 кв.м., складово помещение със ЗП 5,4 кв.м., постройка върху бетонова 
основа със ЗП 368 кв.м. и земя с площ 4 890 кв.м.ид.ч. от общо 5 380 кв.м., 
находящи се в гр.Варна, кв.”Виница”, ул. “Димитър Солунски” №4, кв.8, 
УПИ І, описани в АПОС № 2919/30.01.2004г., в полза на ОУ “ПАНАЙОТ 
ВОЛОВ”.  
  22. Училищна сграда със ЗП 2 600 кв.м. и земя с площ 19 770 кв.м., 
находящи се в гр.Варна, ж.к. “Младост”, ІІ м.р., описани в АПОС № 
519/29.01.1998г., в полза на СОУ “НЕОФИТ БОЗВЕЛИ”.                                                                                                          
  23. Училищна сграда със ЗП 1 185 кв.м. и земя с площ 4 451 кв.м., 
находящи се в гр.Варна, ул. “Професор Державин” №12, 1 п.р., кв.457, 
парцел І, описани в АПОС № 673/18.06.1998г., в полза на VІІІ СОУПЧЕ 
“АЛ.С.ПУШКИН”. 
  24. Училищна сграда със ЗП 2 465 кв.м. и земя с площ 11 830 кв.м., 
находящи се в гр.Варна, ул. “Атанас Георгиев” №20, 4 п.р., кв.410, 
описани в АПОС № 820/11.09.1998г., в полза на НГХНИ 
“КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”. 



  25. Училищна сграда със ЗП 5 278 кв.м. и земя с площ 13 000 кв.м., 
находящи се в гр.Варна, ул. “Царевец” №1, 6 п.р., описани в АПОС № 
824/14.09.1998г., в полза на СОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ”. 
  26. Училищна сграда със ЗП 195 кв.м., кухня-столова(пристройка) 
със ЗП 99 кв.м., котелно(пристройка) със ЗП 17,60 кв.м., тоалет със ЗП 18 
кв.м. и земя с площ 5 030 кв.м., находящи се в гр.Варна, ул. “Найчо 
Цанов” №14, 28 п.р., кв.70, пл.№1086, описани в АПОС № 
1878/08.09.2000г., в полза на НУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”. 
  27. Училищна сграда със ЗП 1 112 кв.м., административен корпус 
със ЗП 303 кв.м., физкултурен салон със ЗП 381 кв.м., междуучилищен 
учебен център със ЗП 548 кв.м. и дворно място с площ 16 860 кв.м., 
находящи се в гр.Варна, ж.к. “Младост”, бул. “Република” № 124 А, пл. № 
82, описани в АПОС № 1881/13.09.2000г., в полза на СОУ “ГЕО 
МИЛЕВ”. 
  28. Учебен корпус със ЗП 900 кв.м., актова зала със ЗП 420 кв.м., 
физкултурен салон със ЗП 360 кв.м., учебна сграда(пристройка) със ЗП 99 
кв.м., топла връзка със ЗП 88 кв.м., топла връзка със ЗП 66 кв.м. и  дворно 
място с площ 15 000 кв.м., находящи се в гр.Варна, 21 п.р., описани в 
АПОС № 1922/22.02.2001г., в полза на І ЕГ И ІV ЕГ “ФРЕДЕРИК 
ЖОЛИО-КЮРИ”.                                                                                                                          

29. Училищна сграда със ЗП 1 375 кв.м. и земя с площ 8 800 кв.м., 
находящи се в гр.Варна, ул. “Тодор Влайков” № 18, 12 п.р., кв. 202а, 
парцел ІV, описани в АПОС № 1941/29.11.2000г., в полза на СОУ “ЕЛИН 
ПЕЛИН”.  

30. Училищна сграда със ЗП 887 кв.м. и дворно място с площ 5 148 
кв.м., находящи се в гр.Варна, ул. “Любен Каравелов” № 60, 18 п.р., кв. 
774, описани в АПОС № 2023/16.02.2001г., в полза на СОУ ВАСИЛ 
ДРУМЕВ”.                                                                                                                      

31. Училищна сграда със ЗП 2 642 кв.м. и земя с площ 14 700 кв.м., 
находящи се в гр.Варна, ж.к. “Чайка”, 20 п.р., описани в АПОС № 
2118/10.09.2001г., в полза на ССУ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”. 

32. Училищна сграда със ЗП 1 742 кв.м. и земя с площ 16 605 кв.м., 
находящи се в гр.Варна, ул. “Народни будители” № 17а, 27 п.р., кв. 17, 
пл.№ 115, описани в АПОС № 2294/04.03.2002г., в полза на СОУ 
“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”.                                                                                                                           

33. Училищна сграда със ЗП 3 658 кв.м. и земя с площ 26 280 кв.м., 
находящи се в гр.Варна, ж.к. “Вл.Варненчик”, ІІІ м.р., кв.11, парцел ІІІ, 
описани в АПОС № 2414/05.09.2002г., в полза на СОУ “ПЕЙО 
КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”. 



34. Училищна сграда със ЗП 1 091 кв.м. и земя с площ 4 974 кв.м., 
находящи се в гр.Варна, ул. “Михаил Колони” № 14, 8 п.р., описани в  
АПОС № 2838/12.03.2004г., в полза на СОУ “СВЕТИ КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ”. 

35. Училищна сграда със ЗП 2 544 кв.м. и земя с площ 21 723 кв.м., 
находящи се в гр.Варна, ж.к. “Възраждане”, ІІ м.р., пл.№24, описани в 
АПОС № 2292/01.03.2002г., в полза на ОУ “НИКОЛА ЙОНКОВ 
ВАПЦАРОВ” И ОУ”СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ”. 
            /за – 26, против – 0, въздържали се – 5/ 
 
 1398-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 
чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ОСР 4-94.Т(31)/31.12.05 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
да се прекрати съсобствеността с ЕТ “Милка-Темелка Дерменджиева”, 
чрез продажба на частта  на Община Варна, представляваща 98,00 
(деведесет и осем) кв. м. идеални части от УПИ 189 (сто осемдесет и 
девет) – за жилищно строителство, гаражи и магазини, в кв. 8 (осми) по 
плана на комплекса, целия с площ 392 ( триста деведесет и два) кв. м., 
находящ се в гр. Варна, ж.к “Възраждане”, ІІ (втори) м. р., при граници: 
УПИ за общ. обслужване, квартални улици, описан в АОС № 
3186/20.08.04 г. 
 Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба на 
частта на Общината по пазарни цени за сумата от 5 699,00 лв. (пет хиляди 
шестотин деведесет и девет) лв., определена от лицензиран експерт-
оценител. 
 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и 
сключването на договор с ЕТ “Милка-Темелка Дерменджиева” съгласно 
чл. 36, ал. 3 от ЗОС. 
 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1399-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 4-
9300(73)/31.12.04 г., Общински съвет – Варна решава недвижим имот, 
частна общинска собственост съгласно АОС № 2349/10.05.02 г., находящ 
се в гр. Варна, ул. “Братя Миладинови” № 11, район 3, кв. 713, пл. № 10 да 
бъде прехвърлен във фонд “Настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди” 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
        



 1400-4.  На основание чл. 21,ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 
от ЗОС, във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за Енергетиката, Общински 
съвет – Варна дава съгласие да се учреди право на строеж на 
“Електроразпределение – Варна” ЕАД върху 8.75 кв. м идеални части от  
урегулиран поземлен имот – общинска собственост, целия с площ 105 кв. 
м във Вилна зона “Траката”, по плана на 25-ти подрайон на гр. Варна, 
предназначен за изграждане на трафопост съгласно действащия план за 
застрояване по пазарни цени. Описания имот е частна общинска 
собственост съгласно АОС № 2960/2004 г. Правото на строеж е на 
стойност 1 400.00 лв., определена от лицензиран оценител. Възлага на 
Кмета на Общината издаването на Заповед и сключването на договор с 
“Електроразпределение – Варна” ЕАД. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
        
 1401-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 
от ЗОС, във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за Енергетиката и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 5-9300(8)/24.01.05 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да се учреди право на строеж на 
“Електроразпределение – Варна” ЕАД върху 14.70 кв. м. идеални части от  
урегулиран поземлен имот – общинска собственост, целия с площ от 96 
кв. м на ул. “Ангел Кънчев”, кв. 485, по плана на 13-ти подрайон на гр. 
Варна, предназначен за изграждане на трафопост съгласно действащия 
план за застрояване по пазарни цени. Описания имот е частна 
общинска собственост съгласно АОС № 2994/2004 г. Правото на строеж е 
на стойност 3 290.00 лв., определена от лицензиран оценител. 
 Възлага на Кмета на Общината издаването на Заповед и 
сключването на договор с “Електроразпределение – Варна” ЕАД. 
 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
        
 1402-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  РД 5-9300(14)/02.02.05 
г.,Общински съвет – Варна допълва свое Решение № 1179-3(20)/26.11.04 
г., като увеличава непаричната вноска на Община Варна в новото 
акционерното дружество с недвижим имот, представляващ ПИ 2503, кв. 7, 
жк. “Бриз-юг” по плана на 21-ви п.р. на гр. Варна, целия с площ 2 966 
кв.м. 
 За имота тече процедура по съставяне на акт за частна общинска 
собственост. ПИ № 2503, представляващ земя,  е включен в УПИ ІІ – 2514, 
2464, 2503 “за хотел” с градоустройствени показатели: 



 
 
 
Устройствена зона 

Максимална 
плътност на 
Застрояване 
      (%) 

Максимална 
интензивност на 
застрояване 
         Кинт 
 

Минимална 
озеленена площ 

(%) 

 СМФ 
(многофункционална 
зона) 

 
      70 

 
        4,0 

 
       10,00 

 
Общински съвет, след издаването на акта  за частна общинска 

собственост, възлага на Кмета на Община Варна да извърши 
необходимите действия за оценка на непаричната вноска на Община 
Варна по реда на чл. 72 от Търговския закон. 
 /за – 31, против – 0, въздържали се – 3/ 

1403-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и във връзка с 
чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД 5-9300(9)24.01.05 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 
се прекрати съсобствеността чрез продажба на 6,5 кв. м. идеални части - 
общинска собственост от  урегулиран поземлен имот ХІІ-1409, находящ се 
на ул. “Карафил” № 11 “а”, кв. 56 по плана на 25-ти подрайон на гр. 
Варна, целия с площ 144 кв. м, предназначен за жилищно строителство, 
съгласно действащия план за застрояване. 
 Идеалната част от имота да бъде продадена на съсобственика Галин 
Маринов Зисов по пазарна цена в размер на 1620 лева, определена от 
лицензиран оценител. 
 За описания имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 
3151/2004 г. 
 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и 
сключването на договор с Галин Маринов Зисов, съгласно чл. 36, ал. 3 от 
ЗОС. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 

П/м.№ ОС-5-9303(6)/02.02.2005 г. 



 
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 
№ 23 

от заседание проведено на 09.02.2005 г. 
по точка пета 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 ОГП на Община Варна за територия с 
граници: АМ “Хемус”, ГП-4”, летищен комплекс “Варна” и ПИ на “Бизнес 
парк”-АД; 
 - съгласуване План за регулация и застрояване за УПИ І-167 “за 
хотелски комплекс”, кв. 26 по плана на к.к. “Златни пясъци”; 
 - промяна на участъци  от републикански пътища, за които се събира 
такса за ползване на пътната инфраструктура винетна такса в общински, с 
цел отпадане на винетната такса за ползването им, с оглед предназначението 
на тези пътища да осигуряват транспортни връзки от местно значение; 
 - създаване и избор на работна група за проучване на дебита на извора 
намиращ се в мазето на сградата на Общината и рационалното използване 
на водата му. 

Докл.: инж. Г. ТАШКОВ – Председател ПК “Архитектура, 
строителство, устройство, организация и развитие на територията на 

общината и населените места” 
 
 Общ брой присъстващи общински съветници – 32 
 

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

 
1404-5. При главния архитект на Община Варна е постъпило 

искане от Живка Илиева, Станка Иванова и Вяра Петрова за допускане за 
изменение на Общия устройствен план на Общината (ТУП) в частта на 
собствения им имот. Имотът се намира в местност “Радиостанцията” и е в 



непосредствена близост до територията, за която е допусната процедура 
ЧИОУП с цел изграждане на “Бизнес парк” 
 Проекта за ТУП е разгледан и приет на заседание на ЕСУТ на 
21,22.12.04 г., протокол № 48, като  е определен обхват на разработката: 
АМ “Хемус”, ГП – 4, летищен комплекс “Варна” и ПИ “Бизнес парк” АД. 
 Земята е земеделска, възстановена на собствениците й по плана за 
земеразделяне. 
 При положително решение за частично изменение на ТУП от страна 
на Общински съвет – Варна, ще бъде изработено задание за проектиране, 
което ще бъде съгласувано с МОСВ съгласно чл. 125, ал. 5 от ЗУТ. 
 
 Във връзка с гореизложеното Общински съвет – Варна решава: 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1,  т. 1 във 
връзка с чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, дава съгласие за частично изменение на 
ОГП на Община Варна за територия с граници АМ “Хемус”, “ГП-4”, 
летищен комплекс “Варна” и ПИ на “Бизнес парк” АД. 
 При изработване на плана за частично изменение на общия 
градоустройствен план да се спазят всички изисквания  за съгласуване със 
заинтересованите страни, в това число Министерството на транспорта и 
всички нормативни актове по отношение на шумо-защита и условията на 
труд. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

1405-5.  Одобреният  План за  регулация и застрояване на кк. 
“Златни пясъци” е отменен в частта на урегулиран поземлен имот І-167 
“за хотелски комплекс”, кв. 26, с решение на Върховен административен 
съд № 4320/13.05.04 г. 

На основание чл. 135, ал. 4 от Закона за устройството на 
територията, Министерството на регионалното развитие и 
благоустройство допуска да се изработи План за регулация и застрояване 
за УПИ по искане на собственика. 

Изработеният проект за ПРЗ на УПИ І-164 “за хотелски комплекс”, 
кв. 26, кк. “Златни пясъци” е приет на заседание на Експертен съвет по 
устройство на територията  при Община Варна – т. 3 (Протокол № 40/03-
04.11.04 г.). След направеното обявление съгласно чл. 128, ал. 3 от ЗУТ 
няма постъпили възражения, което е отразено  в протокол № 44/30.11-
01.12.04 г., т. 1 на Експертен съвет по устройство на територията. 



ПРЗ подлежи на одобрение от Министъра на регионалното развитие 
и благоустройство съгласно чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, след съгласуване с 
Общинския съвет – Варна. 

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

съгласува План за регулация и застрояване за УПИ І-167 “за хотелски 
комплекс”, кв. 26 по плана на кк. “Златни пясъци”. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1406-5-1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 3, 
ал. 6 от Закона за пътищата, и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № ОС 5-9302(23)03.02.05 г., Общински съвет – Варна приема 
решение за промяна на следните участъци от републикански пътища, 
посочени в приложение № 2 към Решение № 945 на Министерски съвет от 
01.12.04 г. за приемане на “Списък на републиканските пътища, за които 
се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса”, с 
цел отпадане на винетната такса за ползването им с оглед 
предназначението на тези пътища да осигурят транспортни връзки от 
местно значение, а именно: 
 

1. Път – първи клас: 
9(Е-87) Граница Румъния – Дуранкулак – Шабла – о. п. Каварна 

– Балчик – Оброчище – Кранево – Златни пясъци – Свети  
Константин – Варна – Старо Оряхово – Обзор – о. п. Слънчев бряг – 
Бургас – Маринка – Звездец – Малко Търново – граница Турция, в 
участъци: 

• Златни пясъци – Варна; 
• Кв. “Аспарухово” – магистрала А-5 – Бургас; 
• Стария път Варна – кв. “Аспарухово” (І-9) до 

влизането в магистралата  А-5; 
• Път ІІІ-902 – “Долна Трака” – “Горна Трака” – 

границата на територията на община Варна  
 

2. Път – Първи клас: 
2 Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о. п. Разград – о.п. 

Шумен – Девня – Варна, в участъка: 
• Варна – отклонение за гробищния парк при с. Тополи; 
• Крайезерния път Варна – Девня (ІІІ-2008); 



 
3. Път – Трети клас: 
9004 Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница – 
(Провадия- Дългопол), в участъка: 

• Варна – Константиново; 
/за – 30, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
1406-5-2. На основание  чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна: 
1. Да сключи Договор с Изпълнителна агенция “Пътища” за 

извършване на необходимите строителни и рехабилитационни дейности за 
привеждане на горецитираните участъци в нормален вид за експлоатация. 

2. Изпълнителна агенция “Пътища” да осигури необходимите 
средства за поддържане на горецитираните участъци от републиканската 
пътна мрежа. 

3.  След сключването на договора знаците Д 11 и Д 12 (начало и 
край на населеното място) следва да бъдат преместени на определените 
места. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
 1407-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от 
“Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействие с общинската администрация” и във 
връзка с писмо от Съюз на Краеведите в България с вх. № ОС 5-
2600(11)/01.02.05 г., Общински съвет – Варна създава работна група за 
проучване на дебита на извора намиращ се в мазето на сградата на 
Общината и рационалното използване на водата от този извор, за 
поливане на зелените площи във Варна или за друга подходяща цел, 
включваща 5 (пет) души общински съветници и 1 (един) представител от 
общинската администрация.  

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

 1408-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от 
“Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействие с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна избира за членове на работната група, създадена 
по Решение № 1407-5(23)/09.02.05 г., както следва: 
 
 



 Общинските съветници: 
 1.Николай Джагаров 
 2. адм. Христо Контров 
 3. Красимир Маринов 
 4. инж. Георги Ташков 
 5. Иван Русев 
 
 От страна на общинската администрация: 
 6. Вера Ковачева – гл. експерт “В и К”, сектор “Инженерна 

инфраструктура” при Дирекция “Устройство на територията”  
 /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 

П/м.№ ОС-5-9303(6)/02.02.2005 г. 
 
 
 



 
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 
№ 23 

от заседание проведено на 09.02.2005 г. 
по точка шеста от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Здравеопазване” относно: 
- отпускане и отказ за отпускане на финансови помощи за лечение 

на нуждаещи се граждани; 
- приемане на нови устави на търговските общински дружества  за 

болнична и доболнична помощ в община Варна; 
- утвърждаване на проект за създаване на терапевтично общество 

тип “Терапевтична комуна”; 
- банков кредит на “Междуобластен диспансер за онкологични 

заболявания със стационар д-р М. Антонов Марков” за закупуване на нов 
лъчев апарат; 

- кандидатстване на ДКЦ “Чайка”-ЕООД за револвиращ фонд при 
МЗ; 

- отпускане на целева помощ на “ДКЦ-ІІ-Варна”-ЕООД за 
закупуване на нафта. 

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

 
 

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

Р Е  Ш Е Н И Я : 
 

 1409-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна приема устав на  еднолично дружество с ограничена отговорност 
“Диагностично-консултативен център І Света Клементина-Варна”, с 
общинско имущество, с капитал в размер на 1 005 500 лв., представляващ 
10 055 дяла по 100 лв. и предмет на дейност: осъществяване на 



специализирана извънболнична медицинска дейност. Осъществяване на 
специализирана извънболнична медицинска дейност. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1410-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност 
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна”, с 
общинско имущество, с капитал  в размер на 740 000 лв., представляващ 
7 400 дяла по 100 лв. и предмет на дейност осъществяване на 
специализирана болнична помощ по очни болести. 

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

1411-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна приема устав на  еднолично дружество с ограничена отговорност 
Амбулатория групова практика за специализирана медицинска помощ – 
Център за психично здраве-Варна” с общинско имущество, с капитал в 
размер на 8 000 лв., представляващ 80 дяла по 100 лв. и предмет на 
дейност: диагностика и извънболнично лечение на наркомании и 
алкохолизъм; детоксикираща терапия в амбулаторни условия; 
психиатрични и психологични консултации и подрастващи; психиатрични 
тестове и психиатрична оценка на случая; психотерапия и 
медикаментозно лечение на неврози; депресии и други; фамилни 
консултации; групова психотерапия; други специализирани психиатрични 
интервенции. 

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

1412-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност  
“Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов-Варна” с общинско имущество, с 
капитал в размер на 295 000 лв., представляващ 2 950  дяла по 100 лв. и 
предмет на дейност: осъществяване на специализирана болнична помощ 
по акушерство и гинекология. Оказване на болнична помощ – 
диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни в областта на 
акушерството и гинекологията; родилна помощ; неонатология – 
интензивно лечение с междуобластни функции; ин витро фертилизация; 



лабораторна, функционална и образна диагностика, клинични изпитвания 
на лекарства и медицинска апаратура, съобразно действащото 
законодателство; консултации поискани от лекар от друго лечебно 
заведение. 

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1413-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна приема устав на  еднолично дружество с ограничена отговорност 
“Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна” с 
общинско имущество, с капитал в размер на 9 000 лв., представляващ 90  
дяла по 100 лв. и предмет на дейност: осъществяване на специализирана 
извънболнична медицинска помощ. 

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

1414-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност 
“Диагностично-консултативен център ІІ – Варна” с общинско имущество, 
с капитал в размер на 190 300 лв., представляващ 1 903  дяла по 100 лв. и 
предмет на дейност: осъществяване на извънболнична специализирана 
медицинска помощ. Осъществяване на извънболнична специализирана 
медицинска помощ. 

 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1415-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност 
“Диагностично-консултативен център ІІІ – Варна” с общинско имущество, 
с капитал в размер на 556 800 лв., представляващ 5 568  дяла по 100 лв. и 
предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична 
медицинска дейност. 

 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1416-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност 
“Диагностично-консултативен център ІV – Варна” с общинско имущество, 
с капитал в размер на 445 500 лв., представляващ 4 455  дяла по 100 лв. и 



предмет на дейност: осъществяване на извънболнична медицинска 
дейност. 

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

1417-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност 
“Диагностично-консултативен център V – Варна” с общинско имущество, 
с капитал в размер на 168 800 лв., представляващ 1 688  дяла по 100 лв. и 
предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична 
медицинска дейност. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

1418-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна приема устав на  еднолично дружество с ограничена отговорност 
“Диагностично-консултативен център Чайка – Варна” с общинско 
имущество, с капитал в размер на 430 300 лв., представляващ 4 303  дяла 
по 100 лв. и предмет на дейност: осъществяване на специализирана 
извънболнична медицинска дейност. Осъществяване на специализирана 
извънболнична медицинска дейност. 

 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1419-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна приема устав на  еднолично дружество с ограничена отговорност 
“Медицински център І – Варна” с общинско имущество, с капитал в 
размер на 39 900 лв., представляващ 399  дяла по 100 лв. и предмет на 
дейност: осъществяване на извънболнична специализирана медицинска 
дейност. 

 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1420-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност 
“Стоматологичен център І – Варна” с общинско имущество, с капитал в 
размер на 628 900 лв., представляващ 6 289  дяла по 100 лв. и предмет на 
дейност: осъществяване на специализирана извънболнична 
стоматологична помощ. Осъществяване на специализирана 



извънболнична стоматологична помощ и на първична стоматологична 
помощ. 

 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1421-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност 
“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар 
– Варна” с общинско имущество, с капитал в размер на 117 000 лв., 
представляващ 1 170  дяла по 100 лв. и предмет на дейност: активно 
издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни от 
туберкулоза и с хронични неспецифични белодробни заболявания. 

 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1422-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност 
“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар  - 
д-р Марко Антонов Марков – Варна” с общинско имущество, с капитал в 
размер на 164 000 лв., представляващ 1 640  дяла по 100 лв. и предмет на 
дейност: активно издирване, диагностика, лечение, периодично 
наблюдение и рехабилитация на болни с онкологични заболявания и 
преканцерози. 

 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1423-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност 
“Медико-техническа лаборатория 1-Варна” с общинско имущество, с 
капитал в размер на 73 200 лв., представляващ 732  дяла по 100 лв. и 
предмет на дейност: осъществяване на специфични технически дейности и 
производство на специализирани медицински и помощни средства. 

 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1424-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 9 от  ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна, задължава всички управители на търговски 
дружества в седем дневен срок след вземане на решението да подадат във 
Варненски Окръжен съд необходимите документи по вписване на 
приетите с горните решения устави. 



 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1425-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на МАХРИЕ АБДУРАХИМ АБДУЛА – 
ЕГН **********, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 32, вх. 1, ет. 3, ап. 
14, молба вх. № ЗСР-4-94.М/12/01.06.2004 г. –  200 лв. за лечение; 
диагноза: умерена олигофрения, имбецилност лека степен, остеопороза, 
туберкулоза, ХОББ, сърдечна недостатъчност. 

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

1426-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ВЕСЕЛИЙКА ВЛАДИСЛАВОВА 
СЛАВОВА, ЕГН **********– гр. Варна, кв. “Чайка”, вила 102, молба вх. № 
РД-4-94.В/88/29.04.2004 г. – 1 000 лв. за лечение на дъщеря й ЕЛИЦА 
ИЛИЕВА СЛАВОВА – ЕГН **********, диагноза: “Таласемия Майор” (за 
закупуване на трансфузионна помпа). 

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

1427-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна  отпуска на ЦАНКА ИВАНОВА МИНКОВА, 
ЕГН **********– гр. Варна, ж.к. “Владиславово”, бл. 34, вх. 1, ап. 12, молба 
вх. №РД-4-94.Ц/37/29.10.2004 г. – 500 лв. за лечение на сина й СВЕТЛИН 
ПЛАМЕНОВ МИНКОВ – ЕГН **********, диагноза: вродена сърдечна 
малформация – персистиращ артериален канал, хроничен перикарден 
излив, изгаряне на гърба, глутеусите, гениталиите и долните крайници – 1-
2 степен 35 %. 

 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1428-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ЗЮМБЮЛКА НИКОЛАЕВА 
ИВАНОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Пробуда” 183, молба вх. № 
РД-4-94.З/30/29.10.2004 г. – 200 лв. за лечение на сина й САЛИ 
ЗЮМБЮЛЕВ НИКОЛОВ, ЕГН **********; диагноза: страбизъм. 

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1429-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на НОДАР АХМЕДОВИЧ ХУНДАДЗЕ 
– ЕГН **********, гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, бл. 13, вх. 1, ап. 16, молба 



вх. № ОС-4-94.Н/25/25.10.2004 г. – 500 лв. за лечение в чужбина – има 
разрешение за набиране на средства на Комисията за лечение в чужбина 
при Министерството на здравеопазването; диагноза: остеомиелит, 
периостит и др. инфекции на костта. 

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

1430-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на САШКА СТЕФАНОВА ВЪЛКОВА – 
ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Ген. Колев” № 83, вх. Е, ет. 9, ап. 154, 
молба вх. № ЗСР-4-94.С/16/27.09.2004 г. – 1 000 лв. за лечение на дъщеря 
й ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА ВЪЛКОВА, ЕГН **********; диагноза: 
съчетана травма – глава, гръбначен стълб, гърди, корем, таз; комоцио 
церебри; фрактура С5; контузия на гръбначен мозък; квадриплегия; 
контузия на гръден кош; хемопневмоторакс двустранно; контузио 
абдоминис; фрактура хепатис; хематома ретроперитониалис; фрактура 
пелвис; 

 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1431-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ЕЛЗА ТОДОРОВА СТАНЧЕВА – 
ЕГН **********, с. Каменар, ул. “Хан Кардам”, бл. 9, ет. 2, ап. 2, молба вх. 
№ ОС-4-94.Е/22/04.11.2004 г. – 800 лв. за лечение на дъщеря й 
ЦВЕТЕЛИНА СТАНЧЕВА АНГЕЛОВА, ЕГН **********; диагноза: 
полиоенцефалит с вероятно вирусна етиология – палеоцеребеларен 
синдром, конвексен арахноидит. 

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

1432-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна  отпуска на МИЛКА ХРИСТОВА 
ХАНДЖИЙСКА - ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Ген. Скобелев” № 31, ет. 
1, ап. 3,  молба вх. № ЗСР-4-94.М/28/24.11.2004 г. – 300 лв. за закупуване 
на медикамента “Фраксепарин”; диагноза: карацином на ендометриума, 
хипертонична болест 3 степен, трансверзално счупване на шийката на 
бедрената кост. 

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

1433-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ПЕТЪР ПЕТРОВ ГОСПОДИНОВ – 
ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Цар Иван Страцимир”, № 13 А, молба вх. 



№ ОС-4-94.П/36/08.10.2004 г. – 500 лв. за оперативна реваскуларизация; 
диагноза: ИБС триклонова коронарна болест, дислипидемиа, захарен 
диабет, хронична обострена левостранна сърдечна недостатъчност. 

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

1434-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на РУМЯНА ГЕОРГИЕВА 
ГЕОРГИЕВА, ЕГН **********, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 29, вх. 
2, ет. 1, ап. 24, молба вх. № ЗСР-4-94.Р/8/19.10.2004 г. – 500 лв. за 
закупуване на медикаментите “Кетостерил” и “Хуманалбумин”; диагноза: 
вродена хипоплазия на десен бъбрек, хроничен гломерулонефрит, 
хронична бъбречна недостатъчност, хрониохемодиализа, симптоматична 
анемия и високостепенна артериална хипертония. 

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1435-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ЖИВКА КЪНЕВА СТАНКОВА, 
ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Студентска”, бл. 13, ет. 7, ап. 46, молба вх. 
№ ДР-4-94.Ж/27/28.05.2004 г. – 500 лв. за  следоперативно лечение; 
диагноза: катаракта на двете очи със 100 % загуба на зрението. 

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1436-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ДЕСИСЛАВА СТАНЧЕВА 
СИМЕОНОВА, ЕГН **********, гр. Варна, бул. “Княз Борис І”, № 29, ет. 3, 
ап. 8, молба вх. № ОС-4-94.Д/50/30.12.2004 г. – 1 800 лв. за лечение на 
сина й КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ СТОЙНОВ, ЕГН **********; диагноза: 
обструктивна вътрешна хидроцефалия. 

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1437-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ВЕЛИКОВА 
– ЕГН **********, гр. Варна, ж.к. «Дружба», кв. «Аспарухово», бл. 8, ет. 2, 
ап. 6, молба вх. № ЗСР-4-94.Й(5)16.12.2004 г.; диагноза: карцином на 
шийката на матката, състояние след тотална хистеректомия по Вертхайм, 
лимфонодулектомия пелвис тоталис, състояние след лъчетерапия, тубаж 
на уретерите, двустранна хидронефроза 1-ва – 2-ра степен – 120 лв. за 
закупуване на СТЕНТ уретерална ендопротеза; 



 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
1438-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на МАРИЙКА СТЕФАНОВА 
АНЕСТЕВА - ЕГН **********, гр. Варна, кв. «Аспарухово», ул. «Стенка 
Разин», № 7А, молба вх. № ЗСР-4-94.М(30)23.11.2004 г.; диагноза: 
хроничен неалкохолен стеатохепатит хиперхолестеролемия, хроничен 
антрален гастрит, хипертонична болест 2-ри стадий умерена степен, 
сърдечно-мозъчна форма, нефролитиаза – 200 лв. за закупуване на 
медикаменти, частично реимбурсирани от НЗОК; 

 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1439-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ПЛАМЕН СИМЕОНОВ РУСЕВ - 
ЕГН **********, гр. Варна, ул. «Прага» № 20, ет. 1, ап. 1, настойник на 
Моника Иванова Йотова, молба вх. № РД-4-94.П(145)06.12.2004 г.; 
диагноза: състояние след тежка автомобилна катастрофа: контузио 
церебри, хеморагия, субарахноидалис травматика, контузио абдоминис, 
руптура хепатис ет лиенис, хемоперитонеум, ампутацио субтоталис 
крурис декстра – 3 000 лв. за лечение, рехабилитация и протезиране на 
Моника Иванова Йотова на 4 г. 

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

1440-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на АЙТЕН 
МЕХМЕД НУРИ, ЕГН **********– гр. Варна, ул. “Кирил и Методий” № 73 
А, кв. “Аспарухово”, молба вх. № ЗСР-4-94.А/11/04.10.2004 г. – 
социалният доклад не дава основание за отпускане на парична помощ. 

 /за – 28, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
1441-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на АНГЕЛ 
ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ, ЕГН **********– гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, 
бл. 67, вх. 6, ап. 156, молба вх. № РД-4-94.А/178/14.10.2004 г. – 
социалният доклад не дава основание за отпускане на парична помощ, 
няма инцидентно възникнало събитие. 

 /за – 27, против – 0, въздържали се – 2/ 



 
1442-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ЯНКО 
АНГЕЛОВ ТОШЕВ, ЕГН **********– гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 
7, вх. 6, ап. 107, молба вх. № ОС-4-94.Я/9/06.10.2004 г. – социалният 
доклад не дава основание за отпускане на парична помощ, няма 
инцидентно възникнало събитие. 

 /за – 27, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
1443-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ИЛИЯ 
ТОДОРОВ ИВАНОВ - ЕГН **********, гр. Варна, ул. «Доброволци», бл. 1, 
вх. 1, ап. 81, молба вх. № ОС-4-94.И(26)23.09.2004 г.; диагноза: девиацио 
септи нази – здравноосигурен, не се налага заплащане на оперативна 
интервенция. 

 /за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1444-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ЙОРДАНКА 
СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА - ЕГН **********, гр. Варна, ул. 
«Младежка», бл. 37, ет. 4, ап. 16, молба вх. № ЗСР-4-94.Й(4)13.10.2004 г.; 
диагноза на сина й ЯНКО АНГЕЛОВ СТОЙЧЕВ, ЕГН **********– 
шизофрения, медикаментът “Zyptexa” се реимбурсира 100 % от НЗОК. 

 /за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1445-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ДРАГАН 
САШЕВ МИХАЙЛОВ - ЕГН **********, гр. Варна, ул. «Пробуда» № 109, 
молба вх. № РД-4-94.Д(239)24.11.2004 г.; диагноза: херния лингвиналис 
синистра – здравноосигурен, не се налага заплащане на оперативна 
интервенция. 

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

1446-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ЯНКА 
СТОЙЧЕВА ЕВСТАТИЕВА - ЕГН **********, гр. Варна, кв. «Чайка», бл. 
52, вх. Б, ап. 28, молба вх. № ЗСР-4-94.Я(4)27.12.2004 г.; диагноза: ИБС, 
стенокардия ІV ФК, многоклонова болест, тромбоза на А.каротис инт. И 



високостепенна стеноза на А.каротис екстерна декстра - 
здравноосигурена, не се налага заплащане на оперативна интервенция. 

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

1447-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ДИМИТЪР 
ХРИСТОВ ДИМИТРОВ - ЕГН **********, гр. Варна, бул. «Св. Иван 
Рилски», бл. 24, вх. Б, ет. 3, ап. 29, молба вх. № ЗСР-4-94.Д(49)28.12.2004 
г.; диагноза: други заболявания на ретината - 99 % трайно намалена 
работоспособност без чужда помощ -  не се налага заплащане на 
оперативна интервенция. Лицето ще бъде насочено към болница на 
Министерство на правосъдието. 

 /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1448-6. На основание чл. 21 ал. 9 ЗМСМА, чл. 137 ал. 1 т. 8 ТЗ и 

чл.8 ал.1 т.8 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества и във връзка с разпореждане на Варненския окръжен съд по 
търг. дело № 620/2004 год., образувано по иска на Слава Стефанова 
Даковска срещу “Стоматологичен център І Варна” ЕООД, Общински 
съвет-Варна определя като представител на дружеството по заведения иск 
общинския съветник Бранимир Николаев Балачев-Председател на ПК 
“Здравеопазване” при Общински съвет-Варна. 

Общински съвет-Варна оправомощава Бранимир Балачев да 
представлява “Стоматологичен център І Варна” ЕООД по търг. дело № 
620/2004 год. по описа на Варненския окръжен съд, като извършва всички 
необходими действия по организиране на защитата на дружеството, 
включително и с правото да упълномощава адвокати по горепосоченото 
дело, които да представляват и защитават дружеството до окончателното 
завършване на съдебното производство пред всички инстанции. 

 /за – 29, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
1449-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна възлага на д-р Дончева – Управител на 
“Амбулатория групова практика специализирана медицинска помощ – 
Център за психично здраве – Варна”-ЕООД в срок до 3 месеца да 
представи подробно разработен проект за разширение и модернизация на 
съществуващо терапевтично общество или създаване на ново 
терапевтично общество тип “Терапевтична комуна”. 



 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
Председателят на ПК “Здравеопазване” оттегли от разглеждане 

на настоящото заседание на Общинския съвет проекта за решение 
относно даване съгласие на “Междуобластен диспансер за онкологични 
заболявания със стационар д-р Марко Антонов Марков – Варна”-ЕООД 
да изтегли кредит от банка за закупуване на апарат за повърхностна, 
контактна и полудълбока рентгенова терапия. 
 

1450-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна дава принципното си съгласие на управителя на ДКЦ “Чайка” да 
кандидатства за револвиращ фонд при Министерство на здравеопазването 
за закупуване на мамограф с остеоденсинометър и уредба за 
рентгенография и контрастна рентгеноскопия.     

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1451-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на “Диагностично-консултативен център 
ІІ – Варна”-ЕООД целева помощ в размер на 12 500 лв. /дванадесет хиляди 
и петстотин лв./ за закупуване на 10 000 л нафта. 

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

  
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

     В А Р Н А 
ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 

П/м.№ ОС-5-9303(6)/02.02.2005 г. 
 



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 
№ 23 

от заседание проведено на 09.02.2005 г. 
по точка седма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Социални дейности” относно: 

- отпускане на персонална пенсия на Кристиана Светославова 
Кючукова; 

- 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 – 34 
 
Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1452-7. На основание чл. 92 КСО,  чл., 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 7, 
ал. 2, т. 1 и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж, във връзка с молба с вх. №РД.4-94.Ж(52)/29.11.2004 г. и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД.4-94.Ж(52)/ 
02.02.2005г., Общински Съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
персонална пенсия на КРИСТИАНА СВЕТОСЛАВОВА КЮЧУКОВА 
от гр. Варна, ул. “П.Райчев”, бл.4, вх.Ж, ет. 6, ап. 160, за което да бъде 
внесено предложение в Министерския съвет на Република България. 

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

 



1453-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 
с молба с вх. № РД-4-94.Г/154/ 03.01.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е вдовица с единствен доход от пенсия. Обитавала е ведомствено 
жилище на СМК до 1999 г., но след продажбата му е приютена в 
Автосервиз – дървена паянтова барака), Общински съвет – Варна дава 
съгласие  да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на 
ГАНКА БОРИСОВА СТАНКОВА – ЕГН **********, гр. Варна, жк. 
“Изгрев, парцел 2902 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1454-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД-4-94.Ч/8/ 24.11.2004 г. и на база социален статус 
(лицето е вдовица с единствен доход от пенсия.  Живее със сина си, който е 
безработен, освидетелстван от ТЕЛК. За неговото лечение клиентката е 
изчерпила всичките си средства), Общински съвет – Варна дава съгласие  да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на ЧЕРЕША 
АЛЕКСИЕВА МИХАЙЛОВА – ЕГН **********, гр. Варна, бул. “Народни 
будители”, № 77, вх. А, ет. 2 ап. 4 – за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

 /за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1455-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР-4-94.Д/12/ 24.11.2004 г. и на база социален 
статус ( Разведена, с две деца. Живее на свободен наем. Безработна с 
регистрация в бюрото по труда), Общински съвет – Варна дава съгласие  да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на ДЕСИСЛАВА 
ПЕТРОВА РУСЕВА – ЕГН **********, гр. Варна, жк. “Кайсиева градина”,  
бл.214, вх. 3, ап. 63 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
  
1456-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС-4-94.Г/21/ 23.11.2004 г. и на база социален статус 
(лицето е с 85% трайно намалена работоспособност, съжителства със 
съпруга си, който е с 92% трайно намалена работоспособност с чужда 
помощ. Съжителстват със сина си, който работи по НП “От социални 
помощи към осигуряване на заетост” с минимална работна заплата), 
Общински съвет – Варна дава съгласие  да бъде отпусната еднократна 



помощ в размер на 250 лв. на ГАНКА ДЕНЧЕВА КАЛЧЕВА – ЕГН 
**********, гр. Варна, жк. “Младост”,  бл.127, вх. 6, ет. 4, ап. 67 – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1457-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС-4-94.Б/17/ 27.10.2004 г. и на база социален статус 
(Вдовица с единствен доход от пенсия. Страда от множество заболявания, 
за които закупува лекарства, частично реимбурсирани от НЗОК), Общински 
съвет – Варна дава съгласие  да бъде отпусната еднократна помощ в размер 
на 150 лв. на БОЖАНА ТОДОРОВА ПАПАДОПУЛОС – ЕГН **********, 
гр. Варна, ул. “Карамфил”,  бл.14, вх. Г, ап. 66 – за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1458-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД-4-94.Н/157/ 15.11.2004 г. и на база социален 
статус (вдовица с единствен доход от пенсия, с  90% трайно намалена 
работоспособност с чужда помощ. Няма деца или други близки, на които 
може да разчита), Общински съвет – Варна дава съгласие  да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на НЕДЯЛКА 
ГЕОРГИЕВА МАВРОДИЕВА – ЕГН **********, гр. Варна, кв. 
Аспарухово, ул. “Мур” № 17 вх. Б, ет. 5, ап. 32 – за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1459-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР-4-94.М/27/ 10.11.2004 г. и на база социален 
статус (самотна майка с две непълнолетни деца, доходите и се формират от 
месечна помощ за деца. Живее на свободен наем в паянтова къща, в 
съжителство с майка си и брат си), Общински съвет – Варна дава съгласие  
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на МАРУСЯ 
ЯНКОВА ГОСПОДИНОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Балкапан” № 
15А – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

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



1460-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР-4-94.Х/4/ 24.11.2004 г. и на база социален статус 
(Самотна майка с три непълнолетни деца. Лицето е с 90% трайно намалена 
работоспособност с чужда помощ (онкологично заболяване в напреднал 
стадий)), Общински съвет – Варна дава съгласие  да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 500 лв. на ХАТЧЕ МЕХМЕДАЛИ АЛИ – 
ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Хан Маламир” № 9 – за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1461-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР-4-94.Е/7/ 07.10.2004 г. и на база социален статус 
(клиентката живее в едностайно общинско жилище, в съжителство с брат, 
сестра и майка. Майката и дъщерята са насочени за явяване пред ТЕЛК), 
Общински съвет – Варна дава съгласие  да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 200 лв. на ЕЛИ ВАСИЛЕВА НОВАКОВА– ЕГН 
**********, гр. Варна, жк. “Вл. Варненчик”  бл. 32, вх. 1, ет. 9, ап. 44 – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1462-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД-4-94.Н/159/ 19.11.2004 г. и на база социален 
статус (Лицето е разведено, без близки и роднини. Обитава едностайно 
общинско жилище. Ежедневно ползва лекарства, част от които не се 
реимбурсират от НЗОК), Общински съвет – Варна дава съгласие  да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на НАСКА КИРКОРОВА 
КИРКОРОВА– ЕГН **********, гр. Варна, жк. “Младост”  бл. 113, вх. 5, ап. 
75 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1463-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД-4-94.Р/104/ 04.08.2004 г. и на база социален 
статус (синът й АНТОН РУМЕНОВ ВЕЛИКОВ – ученик от 6 клас на СОУ 
“Димчо Дебелянов” е със 100% инвалидност, онкологично заболяване. 
Детето чака преосвидетелстване от РЕЛК. Живеят при крайно тежки 
комунално-битови условия, без ток и телефон), Общински съвет – Варна 
дава съгласие  да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 500 лв. на 
РУМЯНА ВЕЛИКОВА ТАШЕВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. 



“Парижка  комуна” №16, вх. Б, ет. 2 ап. 12 – за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/  
 
1464-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР-4-94.Г/10/ 21.12.2004 г. и на база социален 
статус (Вдовица, доходът й се формира само от пенсия. Съжителства със 
сина си, който е с 92% трайно намалена работоспособност и чака 
преосвидетелстване пред ТЕЛК), Общински съвет – Варна дава съгласие  да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на ГОРАНКА 
АНДРЕЕВА ПЕТРОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Христо 
Смирненски”  бл. 82, ет. 9 ап. 43 – за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1465-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД-5-94.А/11/ 17.01.2005 г. и на база социален статус 
(лицето живее само с баба си, която е на 83 г. преди няколко месеца е 
починала майка му, а бащата не съжителства с тях, тъй като има отделно 
семейство), Общински съвет – Варна дава съгласие  да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 400 лв. на АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ 
РАНГЕЛОВ  – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Парижка комуна” №1 – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1466-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД-4-94.Д/261/ 20.12.2004 г. и на база социален 
статус (Лицето е с 91% трайна намалена работоспособност с чужда помощ. 
Съжителства с родителите си  и сестра си, която също е с 91 % трайна 
намалена работоспособност. В семейството работи единствено баща му), 
Общински съвет – Варна дава съгласие  да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 950 лв. на ДОБРОМИР ДОБРЕВ НИКОЛОВ  – ЕГН 
**********, гр. Варна, жк. “Младост” бл.140, вх.1, ап.3, – покриване на мито 
на автомобил, пригоден за 2 инвалидни колички с обем на двигателя 2 500 
кубически сантиметра. 

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



1467-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР-4-94.К/17/ 16.12.2004 г. и на база социален 
статус (Лицето  е инвалид 1-ва група с чужда помощ. Самотен родител с 
три непълнолетни деца. Доходите му са единствено от инвалидна пенсия, 
тъй като от няколко месеца не получава социални помощи), Общински 
съвет – Варна дава съгласие  да бъде отпусната еднократна помощ в размер 
на 250 лв. на КРАСИМИР ГОЧЕВ АНДОНОВ – ЕГН **********, с. 
Каменар, ул. “Ясен” №13 А – за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

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

1468-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР-4-94.К/16/ 16.12.2004 г. и на база социален 
статус (Лицето е самотна майка с едно непълнолетно дете. Безработна, 
регистрирана в Бюрото по труда. Обитават една стая от къща при лоши 
хигиенни условия), Общински съвет – Варна дава съгласие  да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на КАТЯ 
ВАЛЕНТИНОВА ВЛАДИМИРОВА  – ЕГН **********, гр. Варна, ул. 
“Княз Черказки” 29 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1469-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС-4-94.Й/4/ 12.07.2004 г. и на база социален статус 
(Лицето е инвалид 1-ва група с чужда помощ. След претърпяна 
хирургическа намеса на ляво око изпада в тежко финансово състояние), 
Общински съвет – Варна дава съгласие  да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 100 лв. на ЙОВКА ТОТЕВА ИВАНОВА – ЕГН 
**********, гр. Варна, жк. “Младост”  ул. “Никола Корчев” № 10А– за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1470-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 

с молба с вх. № РД-4-94.Ф/13/ 18.11.2004 г. и на база социален статус 
(Лицето е непълнолетно в напреднала бременност. Единствения близък е 
бащата, който е с 90% трайно намалена работоспособност. Живеят при 
лоши битови и хигиенни условия), Общински съвет – Варна дава съгласие  
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на ФИДАНКА 



ИВАНОВА ИЛИЕВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Пробуда” № 241 – 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

1471-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС-4-94.А/35/ 22.11.2004 г. и на база социален 
статус (Лицето живее само в общинско жилище. Няма близки, които да й 
помагат. Доходът й е единствено от пенсия), Общински съвет – Варна дава 
съгласие  да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на 
АНГЕЛИНА ИВАНОВА ФЛОРИЧЕЛОВА – ЕГН **********, гр. Варна, 
ул. “Ружа”  бл.8, ет. 10, ап. 47 – за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1472-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД-4-94.М/263/ 30.11.2004 г. и на база социален 
статус (Касае се за 8-членно семейство. Съпругът е със 75% трайно 
намалена работоспособност. Обитават две преходни стаи при крайно 
мизерни условия), Общински съвет – Варна дава съгласие  да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на МАРИЯНА 
ДИАМАНДИЕВА ПЕЙЧЕВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Банат”  № 
43 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1473-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС-4-94.Г/24/ 09.12.2004 г. и на база социален статус 
(Лицето е самотна майка с две непълнолетни деца. Живее на свободен наем 
в избено помещение със занижени санитарно-хигиенни условия), Общински 
съвет – Варна дава съгласие  да бъде отпусната еднократна помощ в размер 
на 200 лв. на ГИНКА ВЕЛИКОВА ПЕТРОВА – ЕГН **********, гр. Варна, 
ул. “Горна Студена”  № 48 – за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1474-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР-4-94.Г/8/ 10.12.2004 г. и на база социален статус 
(Лицето е с 71% трайно намалена работоспособност. Няма деца и роднини. 
Доход само от пенсия.), Общински съвет – Варна дава съгласие  да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на ГИНА ГАТЕВА 



ДЕЧЕВА – ЕГН **********, гр. Варна,  КК “Златни пясъци”- общежитие 
Светулка-стая № 8 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1475-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД-4-94.С/299/ 09.12.2004 г. и на база социален 
статус (Лицето е  вдовица с 98% трайно намалена работоспособност с 
чужда помощ. Няма движима и недвижима собственост, която да бъде 
източник на доходи. Не поддържа контакти с двете си пълнолетни деца, 
които живеят в други населени места), Общински съвет – Варна дава 
съгласие  да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на 
СТАНКА ГЕОРГИЕВА РАЙЧЕВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. 
“Доброволци” бл.1, вх.1, ет.6, ап. 93   – за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1476-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР-4-94.Г/7/30.11.2004 г. и на база социален статус 
(лицето е  с 98% трайно намалена трудоспособност с чужда помощ, 
онкологично заболяване. Съпругът на лицето също е с онкологично 
заболяване, но не е освидетелстван от ТЕЛК. Семейството има един син, 
който е починал), Общински съвет – Варна дава съгласие  да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на ГИНКА ТОДОРОВА 
ШИВАРОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ж=к. “Младост” бл.147, вх.5, ап. 
60 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
  
1477-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР-4-94.А/19/29.11.2004 г. и на база социален 
статус (лицето ползва медикаменти, част от които не се реимбурсират от 
НЗОК. Съжителства със семействата на синовете си (общо 10 души в три 
стаи)), Общински съвет – Варна дава съгласие  да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 200 лв. на АСЯ ДЕМИРОВА 
ДЕРМЕНДЖИЕВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Доброволци” бл.19, 
вх.19, ет.6, ап. 85   – за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

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



1478-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-4-94.А/198/25.11.2004 г. и на база социален 
статус (Семейството е 5-членно с 3 непълнолетни деца. Лицето и съпругата 
му са трайно безработни, с регистрация в Бюрото по труда. Обитават 
двустайно жилище при лоши битови и хигиенни условия. Единствените 
доходи са от социални помощи), Общински съвет – Варна дава съгласие  да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 250 лв. на АНГЕЛ 
СТРАХИЛОВ МИХАЙЛОВ – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Осогово”№ 
18  – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1479-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР-4-94.М/32/29.11.2004 г. и на база социален 
статус ( Лицето съжителства със семейството на сина си в двустаен 
апартамент. Доходите си формира единствено от пенсия. Страда от 
множество заболявания, лекарствата от които  частично се реимбурсират от 
НЗОК ), Общински съвет – Варна дава съгласие  да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 150 лв. на  МАРИЯ ЯНЕВА ПАВЛОВА – 
ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Средец” № 40 бл.4, вх.А, ет.5, ап. 14,  – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

1480-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-4-94.С/284/19.11.2004 г. и на база социален 
статус ( Лицето е вдовица , безработна, без регистрация в Бюрото по труда. 
Грижи се за болните  си родители, които са 100% инвалиди с чужда помощ. 
Няма източници на доходи. През м. август 2004 г. е починал съпругът й.  
Средствата за погребението са взети в заем), Общински съвет – Варна дава 
съгласие  да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на  
СТОЯНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. 
“Струга” № 31 ет.8, ап. 94,  – за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1481-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД-4-94.С/291/24.11.2004 г. и на база социален 
статус (Семейството има две непълнолетни деца. Съпругът е с 
преустановена регистрация в Бюрото по труда. Най-малкото от децата е с 



диагноза Хепатит А. Семейството не се подпомага, тъй като не отговаря на 
условията на Закона за социално подпомагане), Общински съвет – Варна 
дава съгласие  да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на  
СВЕТЛА НИКОЛАЕВА САВОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. 
“Пробуда” № 155 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1482-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД-4-94.П/79/31.05.2004 г. и на база социален статус 
(Лицето е с 95%  трайно намалена работоспособност. Няма деца и роднини. 
Ползва ежедневно лекарства, част от които не се реимбурсират от НЗОК), 
Общински съвет – Варна дава съгласие  да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 250 лв. на  ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ – ЕГН 
**********, гр. Варна, жк. “Младост” бл.118, вх.5, ап.41 – за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1483-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД-4-94.Д/267/28.12.2004 г. и на база социален 
статус (Лицето е вдовица. Надвишава с 1,5% гарантирания минимален 
доход за отопление. Медикаментите, които ползва не са реимбурсират от 
Касата, в следствие на това изпада в тежко финансово състояние), 
Общински съвет – Варна дава съгласие  да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 150 лв. на  ДИМИТРА СИМЕОНОВА ГРУДЕВА – 
ЕГН **********, гр. Варна, жк. “Пристанище”, пл. “Славейков” 1, бл.3, вх. А, 
ет.2, ап.4, – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1484-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР-4-94.Г/51/29.11.2004 г. и на база социален 
статус (Лицето е самотна майка с една непълнолетна дъщеря. Безработна, с 
регистрация в Бюрото по труда. Продължителния период на безработица е 
довело лицето до натрупване на задължения и невъзможност за 
разрешаване на комунално-битовите проблеми), Общински съвет – Варна 
дава съгласие  да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на  
ГАЛЯ СТОЯНОВА СЛАВОВА – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “  Лайош 



Кошут”  № 36 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1485-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС-4-94.З/5/06.12.2004 г. и на база социален статус 
(Клиентът е с трайно намалена работоспособност. Живее сам. Страда от 
множество заболявания. Синът му не е в състояние да му оказва финансова 
подкрепа, тъй като е трайно безработен), Общински съвет – Варна дава 
съгласие  да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на  
ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ЧУЛОВ – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Д-р 
Басанович” бл.25, ет.1, ап.2, – за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1486-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР-4-94.Т/6/03.11.2004 г. и на база социален статус 
(семейството на лицето е 5-членно , като на 03.07.2003 г. г-жа Димова 
ражда тризначета. Лицето и съпругът й са безработни, с регистрация в 
Бюрото по труда. Семейството обитава една стая. Разчита на социални 
помощи и на единствената заплата на бащата на съпруга), Общински съвет 
– Варна дава съгласие  да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 
1000 лв. на  ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ДИМОВА – ЕГН **********, гр. 
Варна, ул. “Акад. Методи Попов” № 26 – за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1487-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС-4-94.М/32/19.11.2004 г. и на база социален 
статус (Лицето е разведено. С множество заболявания, лекарствата за които 
не се реимбурсират от Касата. Синът й не съжителства с нея и е 
безработен), Общински съвет – Варна дава съгласие  да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 200 лв. на  МАРИЯ ИВАНОВА 
СТАЙКОВА – ЕГН **********, гр. Варна, жк. “Вл. Варненчик” бл.206, вх.3, 
ет.3, ап. 72,– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

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

 



 
1488-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР-4-94.Г/9/13.12.2004 г. и на база социален статус 
(Съпругът на лицето е с 90% трайно намалена работоспособност. 
Семейството съжителства с майката на г-жа Иванова, която е 1-ва група 
инвалид с чужда помощ. В следствие на направените разходи  за лекарства, 
санитарни и постелочни материали за съпруга и майката, семейството 
изпада в тежко финансово състояние), Общински съвет – Варна дава 
съгласие  да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на  
ГЕНОВЕВА СТЕФАНОВА ИВАНОВА – ЕГН **********, гр. Варна, жк. 
“Възраждане” бл.67, вх.5, ет.7, ап. 128,– за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

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

1489-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 
с молба с вх. № ОС-4-94.И/30/02.11.2004 г. и на база социален статус 
(Лицето е без доходи, няма пенсия, тъй като няма необходимия трудов 
стаж. Няма близки и роднини. Живее в жилището на възрастна жена, която 
е 1-ва група инвалид с чужда помощ, където не плаща наем и помага в 
пазаруването и поддържането), Общински съвет – Варна дава съгласие  да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на  ИВАН 
ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ – ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Бяла черква” 
№14, вх.А, ап. 5,– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1490-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и на база 

социален статус, Общински съвет – Варна взема решение да не отпуска 
финансова помощ на следните лица: 

 
1. ЙОРДАНКА АТАНАСОВА АНТОНОВА – ЕГН **********, гр. 

Варна, жк. “Дружба” бл.3, вх.А, ет.3, ап.6, молба вх.№ РД-4-
94.И/77/11.11.2004 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие от 
здравословен и комунално битов характер, не отговаря на чл. 16, ал. 1 от 
ППЗСП; 

/за – 29, против – 1, въздържали се – 2/ 
 
2. СТЕФАН АСЕНОВ МИХАЙЛОВ – ЕГН **********, гр. Варна, 

ул. “Наум” № 94, молба вх.№ ЗСР-4-94.С/30.11.2004 г.,  тъй като няма 



инцидентно възникнало събитие от здравословен и комунално битов 
характер, не отговаря на чл. 16, ал. 1 от ППЗСП; 

/за – 28, против – 1, въздържали се – 2/ 
 
3. ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА – ЕГН **********, гр. 

Варна, ул. “Свобода” № 5,  ет.2, ап.58, молба вх.№ ЗСР-4-94.Ю/4/02.12.2004 
г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие от здравословен и 
комунално битов характер, не отговаря на чл. 16, ал. 1 от ППЗСП; 

/за – 27, против – 1, въздържали се – 2/ 
 
4.  ЯНКА МЕТОДИЕВА МИХАЙЛОВА – ЕГН **********, с. 

Каменар, ул. “Калина” № 8А, молба вх.№ ЗСР-4-94.Я/3/08.12.2004 г.,   тъй 
като няма инцидентно възникнало събитие от здравословен и комунално 
битов характер, не отговаря на чл. 16, ал. 1 от ППЗСП; 

/за – 2, против – 1, въздържали се – 2/ 
 
5.  РУМЯНА ИВАНОВА ПАМУКОВА – ЕГН **********, гр. 

Варна, ул. “Арх. Петко Момилов” № 2, молба вх.№ ЗСР-4-94.Р/9/22.11.2004 
г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие от здравословен и 
комунално битов характер, не отговаря на чл. 16, ал. 1 от ППЗСП; 

/за – 27, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
6.  ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ – ЕГН **********, гр. Варна, ул. 

“Доспат” № 49, молба вх.№ ОС-4-94.Д/42/11.11.2004 г.,  лицето не живее на 
посочения адрес.  

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

 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 

П/м.№ ОС-5-9303(6)/02.02.2005 г. 
 



 
 

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 
№ 23 

от заседание проведено на 09.02.2005 г. 
по точка осма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Транспорт” относно: 
 - поемане от общинския бюджет, дейност “Транспорт” на разходите 
по изравняване на цените на ученическите карти до с. Тополи с цените на 
ученическите карти по градските линии, съгласно приложен списък; 
 - поемане от общинския бюджет, дейност “Транспорт” на разходите 
по изравняване на цените на ученическите карти по градските линии за 
среден курс до с. Каменар, съгласно приложен списък; 
 - поемане от общинския бюджет, дейност Транспорт” на разходите 
по изравняване на цените на ученическите карти по градските линии до с. 
Константиново; 
 - изменяне на решение на ОбС № 2014-3-2(37)/31.07.2002 г. 

 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ПК “Транспорт” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 33 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1491-8.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, и във връзка с 
докладна записка от Кмета на с. Тополи с вх. № ОС 4-1000(93)/02.12.04 г., 
Общински съвет – Варна решава през 2005 г. разходите по изравняване на 
цените на ученическите карти до с. Тополи с цените на ученическите 
карти по градските линии да се поемат от общинския бюджет, дейност 
“Транспорт”, съгласно приложен списък № 1. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 



 1492-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, и във връзка с 
докладна записка от Кмета на с. Каменар с вх. № ОС 4-1000(95)/03.12.04 
г., Общински съвет – Варна решава през 2005 г. разходите по изравняване 
на цените на ученическите карти за среден курс до с. Каменар с цените на 
ученическите карти по градските линии да се поемат от общинския 
бюджет, дейност “Транспорт”, съгласно приложен списък № 2. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
1493-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, и във връзка с 

докладна записка  от Кмета на с. Константиново с вх. № ОС 5-
1000(4)17.01.05 г., Общински съвет – Варна решава през 2005 г. разходите 
по изравняване на цените на ученическите карти до с. Константиново с 
цените на ученическите карти по градските линии да се поемат от 
общинския бюджет, дейност “Транспорт”, съгласно приложен списък № 3. 

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

 1494-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 
8 от Наредба № 34/06.12.99 г. на Министерство на транспорта и 
съобщенията и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 5-
9302(6)/28.01.05 г., Общински съвет – Варна  изменя свое Решение № 
2014-3-2(37)/31.07.02 г., както следва: 
 Стикерът с холограма е валиден от датата на получаване до 31 
януари на следващата година. 

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

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

     В А Р Н А 
ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 

П/м.№ ОС-5-9303(6)/02.02.2005 г. 



 
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 
№ 23 

от заседание проведено на 09.02.2005 г. 
по точка девета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Култура, вероизповедания, медии” относно:  
 - приемане “Принципи за финансиране на проекти в културата и 
изкуството” и “Списък на фестивалите и конкурсите, в чиято организация 
и финансиране е ангажирана община Варна през 2005 г.” 
 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 33 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 1495-9. На основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от 
ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема: 
 

- “Принципи за финансиране на проекти в културата и 
изкуството”, съгласно приложение № 1; 

 
- “Списък на фестивалите и конкурсите, в чиято организация и 

финансиране е ангажирана община Варна през 2005 г.”, съгласно 
приложение № 2. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 

П/м.№ ОС-5-9303(6)/02.02.2005 г. 



 
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 
№ 23 

от заседание проведено на 09.02.2005 г. 
по точка десета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Туризъм и търговия” относно: 
 - възлагане на Кмета на община Варна организирането на 
обществено обсъждане относно целесъобразността и законосъобразността 
на участието на фирма “Пазари”-ЕООД по програма “САПАРД”. 
 

Докл.: Св. ЗЛАТЕВ – Председател ПК “Туризъм и търговия” 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 30 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1496-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 13, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, 
т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община 
Варна да организира обществено обсъждане, относно целесъобразността и 
законосъобразността на участието на фирма “Пазари” ЕООД по програма 
“САПАРД” в срок до  20.02.05 г. и отговори на зададените от Обединено 
гражданско сдружение  въпроси: 

1. Като се има  предвид, че “САПАРД” ще финансира “проекти 
за пазари на едро в България” (мярка 5 от сайта на МЗГ), закономерно 
възниква въпросът “пазар за производители  на дребно от варненска 
област” ли ще имат варненци на мястото на централния пазар или “пазар 
за производители и търговци на едро”? 

2. Защо се предлага само един вариант на всички фази на 
проектиране и нито една фаза не е приета от Общински съвет? А става 
дума за инвестиция от 6 милиона евро!  



3. Целесъобразно ли е в първа екологична зона, в която се 
намира пазара, да бъдат изградени три борси, както предвижда 
предлагания проект, заедно с произтичащите от това изисквания? 

4. По какъв начин ще бъдат обезщетени собствениците на 
търговски обекти, разположени на “пазар централен”, които са частна 
собственост? 

5. Каква алтернатива се предлага на търговците и 
производителите – настоящи наематели на пазара, след изпълнението на 
проекта по “САПАРД”   - като частни производители или като наемни 
работници в борсите? 

6. Целесъобразно ли е направената икономическа обосновка на 
проекта и какъв е погасителния план на привлечените средства за 
реализацията му? 

7. Колко са реалните работни места за частни производители, 
които ще се осигурят след изпълнението на проекта и колко ще бъдат 
търговските обекти? 

8. Предлаганият проект решава ли в интерес на всички варненци 
конфликтните проблеми на сега съществуващият пазар – транспортни, 
екологични, шумови и т. н.                                                                

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

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

     В А Р Н А 
ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 

П/м.№ ОС-5-9303(6)/02.02.2005 г. 
 
 



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 

№ 23 
от заседание проведено на 09.02.2005 г. 
по точка единадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК  

“Наименования” относно: 
 - именуване улицата от ос.т. 16 до ос.т. 10 (местност “Долна Трака”) 
на името на Панчо Владигеров; 
 - именуване улицата от ос.т. 10 до ос.т. 28 (местност “Долна Трака”) 
на името на Андрей Германов; 
 - именуване улицата от ос.т. 24 до ос.т. 33 (местност “Долна Трака”) 
на името на Иван Маринов; 
 - именуване улицата от ос.т. 25 до ос.т. 36 (местност “Долна Трака”) 
на името на Васил Арнаудов; 

- именуване улицата от ос.т. 10 до ос.т. 9 (местност “Долна Трака”) 
на името на  Иван Н. Иванов; 

- именуване улицата от магистралата за Златни пясъци, сп. “Траката” 
през ос. № 1, ос.т. 7, ос.т. 13, п.т. 61, п.т. 53, п.т. 194 до сп. “Разклона” – 
пътя Варна – кв. “Виница” на името на контраадмирал Иван Вариклечков. 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 28 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 1497-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, и във връзка с 
молба от  фирма“БОРД” ООД с вх. № ОС 5-2600(7)/20.01.05 г., Общински 
съвет – Варна именува улицата от ос. т. 16 до ос. т. 10 (местност “Долна 
Трака”) на името  на Панчо Владигеров – български композитор, 
основоположник на българската композиторска школа. 
 /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 1498-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, и във връзка 
с молба от  фирма“БОРД” ООД с вх. № ОС 5-2600(7)/20.01.05 г., 
Общински съвет – Варна именува улицата от ос. т. 10 до ос. т. 28 



(местност “Долна Трака”) на името  на Андрей Германов – поет на ХХ 
век, значителна част от творчеството на когото е посветено на морето и 
Варна. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1499-11.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, и във връзка 
с молба от  фирма“БОРД” ООД с вх. № ОС 5-2600(7)/20.01.05 г., 
Общински съвет – Варна именува улицата от ос. т. 24 до ос. т. 33 
(местност “Долна Трака”) на името  на Иван Маринов – главен 
художествен ръководител на Варненската филхармония, организатор на 
ММФ “Варненско лято” 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1500-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, и във връзка 
с молба от  фирма“БОРД” ООД с вх. № ОС 5-2600(7)/20.01.05 г., 
Общински съвет – Варна именува улицата от ос. т. 25 до ос. т. 36 
(местност “Долна Трака”) на името на  Васил Арнаудов – активен 
организатор на Международния майски хоров конкурс. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1501-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, и във връзка 

с молба от  фирма“БОРД” ООД с вх. № ОС 5-2600(7)/20.01.05 г., 
Общински съвет – Варна именува улицата от ос. т. 10 до ос. т. 9 (местност 
“Долна Трака”) на името на  Иван Н. Иванов -  първия  преводач на 
български език на “Божествена комедия” от Данте Алигиери. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 1/ 
  
 1502-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна именува улицата от магистралата за “Златни пясъци”, сп. 
Траката – през о.т  1, о. т. 7, о.т. 13, п. т. 61, п.т. 53, п.т. 194 до сп. Разклона 
– пътя Варна – кв. Виница на името на контраадмирал Иван 
Вариклечков. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 

П/м.№ ОС-5-9303(6)/02.02.2005 г. 



 
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 
№ 23 

от заседание проведено на 09.02.2005 г. 
по точка дванадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Младежки дейности и спорт” относно:  
- приемане на “Инструкция за условията и реда за финансово 

подпомагане на спортните клубове и обединените спортни клубове за 
2005 г.”  

Докл.: Т. МУТАФОВ – Председател ПК “Младежки дейности и 
спорт” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 29 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1503-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна приема “Инструкция за условията, 
критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове 
и обединените спортни клубове за 2005 г.”, съгласно приложение. 
 /за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
П/м.№ ОС-5-9303(6)/02.02.2005 г. 



 
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 
№ 23 

от заседание проведено на 09.02.2005 г. 
по точка тринадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински съвет 

– Варна. 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Зам.председател ОбС 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 28 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1504-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна избира за член на ВрК “Структури и общинска 
администрация” общинския съветник Тодор Мутафов. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1505-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

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

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1506-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна избира за член на ВрК “Евроинтеграция и международно 
сътрудничество” общинския съветник Иван Русев. 

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



1507-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна избира за член на ВрК “Евроинтеграция и международно 
сътрудничество” общинския съветник Георги Дюлгеров. 

/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1508-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна избира за член на ПК “Образование” общинския съветник 
Гено Генов. 

/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1509-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна избира за член на ВрК “Наименования” общинския 
съветник Янко Коренчев. 

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

1510-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна избира за член на ВрК “Изработване на проект за 
Правилник за организация и дейността на общинския съвет –Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” 
общинския съветник Янко Коренчев. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1511-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна избира за член на ВрК “Евроинтеграция и международно 
сътрудничество” общинския съветник Иван Недялков. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
П/м.№ ОС-5-9303(6)/02.02.2005 г. 



 
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 
№ 23 

от заседание проведено на 09.02.2005 г. 
по точка четиринадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Структури и общинска администрация” относно: 
 - разглеждане на предложение от Кмета на община Варна относно 
одобряване структурата на администрацията на община Варна; 
 - промени в щата на ОП “Инвестиционна политика”; 
 - предложение от Кмета на община Варна относно завишаване 
числеността на персонала на “Общински център по детско и училищно 
здравеопазване” – поетапно възстановяване на лекарските кабинети в 
училищата с възстановяване на институцията “училищен лекар”; 
 - одобряване трансформация в щата на ОП “Зоокът”. 
 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 29 
 
Общински съвет – Варна  разгледа следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

1512-14. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна одобрява представената в изпълнение на решение 1385-
12/22/12.01.2005 г. актуализирана структура на общинската 
администрация, съгласно приложение, и на основание чл. 44, ал. 1, т. 16 от 
ЗМСМА и чл. 11 от ЗА оправомощава  Кмета на Община Варна да 
структурира дирекциите, в рамките на  одобрената от Общински съвет 
численост. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 23, против – 1, въздържали се – 5, отсъстват – 22/ 
Решението не се приема. 



1513-14. На основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна одобрява следните промени в щата на ОП “Инвестиционна 
политика”: 

- В звено “Инвестиционна политика и маркетингово проучване” 
длъжността “Архивист на паметници на културата” се трансформира в 
длъжност “Организатор търгове”. 

- В звено “Архитектурно строителство, ниско строителство и 
ремонти” се разкрива длъжност “Инвеститор” – 2 щатни бройки. 

- В звено “Счетоводство” се разкрива длъжност “Шофьор” – 1 
щатна бройка. 

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

1514-14.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА,  Общински 
съвет – Варна завишава числеността на персонала на Общински център по 
детско и училищно здравеопазване с десет длъжности висш медицински 
персонал и една длъжност среден медицински персонал, считано от 
01.01.2005 г. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 3/ 
 

1515-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна одобрява трансформацията в щата на ОП “Зоокът”, както 
следва: 

- Длъжността “Пазач невъоръжена охрана” – 3 щатни бройки се 
трансформира в длъжност “Зверовъд” – 3 щатни бройки. 

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

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

     В А Р Н А 
ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 

П/м.№ ОС-5-9303(6)/02.02.2005 г. 
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