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 ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.  

  

  Балин БАЛИНОВ   

 Уважаеми колеги, уважаеми г-н Йорданов. Моето питане е свързано с 

изясняване съдбата на собствениците, които са отчуждени за построяване на 

блок 108, който се намира на бул. "Владислав Варненчик". За ориентация 

между "Отец Паисий" и "Патриарх Евтимий". Съвсем кратка историческа 

 справка искам да направя, те са исторически. Със заповеди, няма да 

ги цитирам, защото те са много по чл. 98 от ЗТСУ те са 3316, 3317 и т.н. от 

1986 г. са отчуждени собствениците в полза на държавата недвижими 

имоти, които се намират в този   район. Всичките 45 собственици са 

обезщетени с жилища в този  блок със Заповеди по чл. 100 от ЗТСУ. От 

Изпълнителния  комитет на Варненския Общински народен съвет, както 

тогава  се е наричал. Съгласно Заповед № 887 от 06.06.1990 г., на ИК  на 

ОбНС е отстъпено правото на строеж на ЖСК "Афродита" към  държавна 

фирма "Лазур". За изграждане на жилищна сграда, 2  магазини и ателиета в 

този така наречен бл. 108. След това с  Протокол № 9 от 26 от 1991 г. на 

временния Изпълнителен  комитет на Варненския ОбНС, поради 

незапочване на  строителството е отменена заповед № 887, с която е било  

отстъпено правото на строеж на ЖСК "Афродита", като  строителното петно 

е отредено за нуждите на отбраната. Със  Заповед № 164 на Община Варна е 

отстъпено правото на строеж  на ведомствено жилищно строителство на 

Министерство на  отбраната за този жилищен блок № 108. В тази заповед  

ведомството е задължено да заплати правото на строеж, но то  и към днешна 

дата не е платено, доколкото аз имам  информация. В изпълнение на тази 

заповед обаче обезщетените  собственици са настанени в оборотни жилища 

на МО. И от  тогава до сега тези хора 45 собственици живеят в тези  

ведомствени жилища на МО. Значи от 1986 г. до сега това е  близо 20 

години, до настоящия момент строителството на бл.  108 не е започнало. 

Имам информация, че в края на предния  мандат е гласувана в ОбС една 

сума за започване на това  строителство. Към днешна дата то не е започнало. 



Има  решения, ще ги прочета две, три решения са на ОбС в началото  на 

предния мандат, където се вземат следните решения: Дава  съгласие на 

Община Варна, да учреди право на строеж на  ниските тела по 

застроителния регулационен план. Второ  решение -1640 - ОбС Варна дава 

съгласие изграждането на  жилищен блок на бул. "Вл. Варненчик", там еди 

кой си  микрорайон да бъде осъществено от Общината, като  финансирането 

да се осигури със средствата от отстъпеното  право на строеж за ниските 

тела, и продажба на свободни  апартаменти. Т.е. тогава е била предложена 

тази финансова  схема за реализация. Междувременно с Решение № 433 от  

13.06.2001 г., на Министерския съвет по програма за  финансово 

обезпечаване, изграждане на жилища дадени от  Общините на 

собствениците на недвижими имоти е отпусната една сериозна сума, от 

която 13 милиона за Варна. От тези 13  милиона, 7 са предвидени за 

започване строителството на този  блок и основно за тези 45 собственика. 

Другите средства от  тези 13 милиона са били използвани за завършване на 

жилища  на ул. "Кракра", знаете го. То вече е факт, почти е завършен  и за 

някакви ателиета, за които не знам каква им е съдбата.  Но тези 7 милиона, 

не зная какво е станало с тях. Дали са  влезли в Общината, дали са 

използвани за нещо? Изобщо каква  е съдбата на тези 7 милиона. Доколкото 

имам информация, тази  възможност е изтекла в края на 2004 г., за ползване 

на тези  7 милиона. Излагайки всичко това г-н Йорданов, моя въпрос е:  Как 

Вие виждате съдбата на тези семейства? Какви са бъдещите  Ви намерения 

за излизане от ситуацията, като разбира се  отчитам факта, че вината не е 

само Ваша. То не може и да се  говори за вина. Има много обективни 

обстоятелства, но така  или иначе тези хора живеят 20 години с надеждата 

да им се  случи нещо и не могат да предприемат нищо в живота си.   

 

  Янко КОРЕНЧЕВ  

 Уважаеми г-н Йорданов, уважаеми г-н Председател, уважаеми  колеги 

съветници, граждани. Ще започна с благодарност към  Кмета г-н Йорданов. 

Благодаря за реакцията, за мъдростта,  затова че лично Вие и вашите 

помощници, сътрудници сте  отчели, че проблема на ул. "Свети Наум" 

наистина е сериозен.  И е един от така наречените ВИП проблеми на 

гражданите в  нашия град. Нашия град винаги е обслужвал ВИП интересите, 

но  най-после започваме да гледаме в периферията и което е  добре. И сега 

един въпрос, а може би една молба към Вас и  г-н Кючуков, временния кмет 

на кметство "Одесос". В  продължение на няколко месеца, като общински 

съветник  отправям молба към досегашния кмет, който беше на район  

"Одесос", за една спирка, казва се "Благой Касабов" и се  намира под 

"Македонския дом". Спират изключително много  автобуси, в отчаяно 

състояние е. Опасност за живота на  хората има, терена е изключително 

разбит. Това е обидно в  центъра на Варна, срещу входа на бизнес хотел 

"Врана",  забележете в центъра на Варна. Обадих се миналата седмица  



отново в кметството. В началото не си казах името, после си  казах и името, 

казах Коренчев съм. Да оставим, че в момента  съм общински съветник. От 

канцеларията на Кмета, на  временния кмет в момента казаха: Абе г-н 

Коренчев, тя  спирката е на Общината, не ни занимавайте с тези неща. 

Викам  как на Общината? Тя е на Ваша територия, Вие за коя Община  

работите? Разбира се госпожата ми разви един въпрос. Вие  като бяхте Кмет, 

как ги правехте тия работи? Как ги правехме  г-н Йорданов ние знаем със 

Вас. Интересите на Общината са  във всички райони. Докога в районите ще 

гледат на общинските  и на държавните въпроси, като на въпроси, които са 

на някой  друг и трябва да ги решава? Обръщам повече внимание на този  

въпрос, защото такова отношение вероятно е имало и към други  наши 

колеги общински съветници. Общинския съветник просто  моли. И аз искам 

да ми отговорите, да разпоредите на  кметство "Одесос" тази спирка бързо 

да се ремонтира, да се  оправи района. Това е точно срещу пиацата, където 

прибираме  колите на хората. Там нещата сме ги решили на този паркинг,  

защото главно евтини автомобили прибираме на този паркинг.  Вярваме, че 

и този въпрос ще се развие, а отсреща където  стотици възрастни хора чакат 

и не само възрастни. За селата  знаете кои автобусите спират, никакво 

внимание. Има  търговска част там организирана, която не е лоша, но е в  

окаяно хигиенично състояние. Това е язва в центъра на Варна.  И от 

кметството ми обяснява една жена, аз не искам да знам  името й, не искам да 

има разследване. Това са дребни неща за  мен, но недейте господа от 

кметство "Одесос". Направете тази  работа много бързо. Ако имате 

проблеми Кмета е тук, той чу  вашите проблеми. Поставям въпроса с болка, 

защото така не  може да се отговаря на един общински съветник. Благодаря. 

 

 Диан ДАСКАЛОВ 

 Уважаеми г-н Председател на Общинския съвет, уважаеми г-н  Кмете, 

уважаеми колеги. С протокол № 50 от заседание на ОбС  проведено точно 

преди 10 години, на 17.05.1995 година, по  точка 1 от дневния ред с 49 - за; 

0- против и 0 - въздържали  се е взето решение № 799 - 1 цитирам: 

"Общински съвет -  Варна решава да бъде издигнат паметник на 

просветителите  "Св.св. Кирил и Методий" и възлага на Общинската  

администрация двумесечен срок да предложи градоустройствено  решение, 

като ОбС препоръчва района на площад "Св.св. Кирил  и Методий" в град 

Варна. Решението не се изпълнява от  администрацията ръководена от кмета 

Христо Кирчев. Три  години по-късно на майската сесия на Общинския 

съвет в точка  питания, с правото си на общински съветник и по настояване  

на Варненската педагогическа общност, зададох въпрос към  Кмета на 

Община Варна Христо Кирчев, за готовността на  поверената му 

администрация да реализира решението на ОбС.  Не получих отговор, а 

паметника е на равноапостолите "Св.  Св. Кирил и Методий" до края на 

втория мандат на г-н Кирчев  не беше издигнат. Уважаеми г-н Йорданов, 



моля за Вашето  лично становище относно реализацията сега през годината, 

в  която отбелязваме 1150 годишнината от създаването на  Българската 

азбука, на решението на ОбС. Благодаря Ви. 

  

  Ивайло БОЯДЖИЕВ  

 Уважаеми съграждани, колеги, г-н Кмете. Моят въпрос не е с  

популистична цел. Моя въпрос е болеенето на всички  професионалисти в 

туризма. Какъв е текущия контрол по  изпълнение на Ваша заповед за 

спиране на строежите на  "Златни пясъци" и комплексите. Има голяма 

активност за  спиране на големите, тежкотоварни автомобили, които  

обслужват все още строящите се хотели, дострояването им. Как  ще 

продължи в последствие този контрол от страна на  администрацията, 

съвместни действия заедно с компетентните  органи. Повод за този въпрос е 

и многото протестни писма на  хотелиери. Ще зачета едно от тях. Аз обичам 

да зачитам  конкретни неща. Протестно писмо от "Кини" ООД. Уважаеми 

дами  и господа, фирмата представлявана от мен стопанисва обекта  "Кини 

парк хотел", намира се в комплекс "Златни пясъци"  спирка "Република. 

Хотела обслужва гости предимно от  Германия и е носител на наградата 

"Туи холе" за 2004 г. До  поясня "Туи" е една от най-големите туристически 

организации  на българския пазар. Награда връчена за доброто обслужване и  

чиста и спокойна обстановка. В момента продължават да се  извършват 

строителни дейности на обекти, в непосредствена  близост, въпреки 

действията за забрана от кмета Кирил  Йорданов. Тъй като постоянно има 

движение на бетоновози и  камиони със строителни материали и отпадъци 

"Кини  парк-хотел" не може да осигури спокойствие на вече  почиващите 

туристи в комплекса, което води до негативна  реклама на туризма у нас. 

Моля за вашето компетентно решение  по въпроса, относно строителството 

извършвано в района на КК  "Златни пясъци", спирка "Република", както и 

се надявам че  ще се намери решение, с което да се запази доброто име на  

туризма у нас.  Това е повсеместно по "Златни пясъци", по този начин се  

въздейства негативно върху основен отрасъл, както за града,  така и региона, 

така и за нашата страна. Проблема е обсъждан  многократно, включително и 

от Вас, включително и от Общински  съвет, включително приехме и 

декларация по отношение на  спиране на тези строежи. Аз разбирам 

антагонистичните, така  да се каже интереси между инвеститорите и 

собствениците на  застроените хотели, но те по този начин пречат и на себе 

си,  защото, за да разведря малко обстановката може би ще има  развитие на 

така наречения строителен туризъм. Когато каца  митичната баба германка, 

вместо да бъде посрещната от жени с  народни носии, които на червеното 

килимче да играят народни  хора - ситната, ще бъдат посрещната от 

развеселена група  бекяри, чиито майчин език можем да намерим в 

югоизточните  части на страната, или след югоизточната ни граница, или в  

югозападните покрайнини на нашия град. Да им се връчват  вместо цветя да 



кажем лопата, да бъде транспортирана с  "Чавдар" автобус до някой от 

новостроящите се хотели.  Настанена или в новостроящия се хотел или във 

фургоните  около него. Да бъде разнообразявана от шума на големите  

бетоновози, все пак за мили спомени строителството на ГДР ще  бъде може 

би, наличието на тези амортизирани "Татри" и  "Камаз"-и, с които основно 

се извършва строителството на  "Златни пясъци". Въобще най-различни 

такива екстри може да  предложи в момента КК"Златни пясъци". Моля за 

съдействието  Ви, както за конкретния проблем, така и за текущия контрол  

по изпълнението на Вашата заповед заедно с компетентните  органи. 

Благодаря за вниманието. 

  

  Пламен НАЧКОВ  

 Уважаеми колеги, аз имам няколко питания към Кмета. Тъй като  

често ги бъркат и отговарят на част от тях, съм ги написал  по единично, за 

да мога да получа конкретен отговор. Едното  питане касае временен 

преместваем обект, който въпрос  зададох преди една година, поставен в 

тревните площи на  ъгъла на "Владислав Варненчик" и улица "Трайко 

Китанчев". За  журналистите, могат да отидат да го снимат, имам и скица в  

която се показва, че това е тревна площ. Само май  администрацията не 

можа да разбере и да изпълни правомощията  си по Наредбата за тези 

нарушения. По фрапиращото е, че  втори павилион се сложи до 

съществуващия търговски обект и  изчезнаха още около 150 квадрата тревна 

площ. Това ме навява  на мисълта, че това трябва да стане търговски 

комплекс и чак  тогава да се вземат необходимите мерки. Подобни бараки 

има  сложени в зелените площи на "Баба Тонка", на "Радецки", на  "Дрин", 

особено на "Дрин" алуминиевите бараки, дребни  павилиончета и сергии. В 

тази връзка г-н Кмете ще повтаряме  ситуацията с "Баба Тонка", цветния 

пазар когато  собствениците ни осъдиха, или ще намерите сили и 

възможност  да реализирате правата си по Наредбата и да отстраните  

павилионите, които са в тревните площи, като временни  преместваеми 

съоръжения. Това е едното ми питане.  Второто питане е: Съгласно сключен 

сторенски договор с  "Джаки - 83" ЕООД, за изграждане на спиркозаслони, 

към тях  са изградени временни търговски обекти, които следва да се  

ползват от горепосоченото търговско дружество без да се  преотдават под 

наем от други юридически лица. Моля за Вашето  разпореждане за 

извършване на спешна проверка по временните  търговски обекти изградени 

на спирко-заслоните, като получа  списък на фирмите, които са наематели 

на тези обекти.  Второ: При премахване на временни преместваеми 

съоръжения в  централната градска част около катедралата, бе публично  

обявено, че същите ще бъдат насочени към алтернативни  търговски 

площадки на улица "Баба Тонка", "Радецки" и др.  Също така желая да 

получа списък на търговците от  централната градска част от катедралата, 

които са устроени  вече в тия алтернатвни площадки и копия от протоколите 



в  комисията от район "Одесос" за взетите решения по поставения  от мен 

проблем. Също така ми е необходим и списък на  търговците и фирмите, 

които имат търговски обекти извън  утвърдената схема на главния архитект 

за разполагане на  временни преместваеми съоръжения в район "Одесос" и  

"Приморски". Временните преместваеми съоръжения, които имат  търговско 

предназначение с годините придобиват може би  статут на постоянни след 

като действията на общинската  администрация спрямо нарушителите са 

палеативни, не са  систематизирани и целенасочени за решаване на 

възникналите  проблеми. Проличава според мен топлата връзка на няколко  

фирми, рентиери на временни преместваеми съоръжения с част  от 

общинската администрация. Те са публично известни фирмите  и може би и 

затова борбата е на това ниво с нарушенията.  Изхождайки от 

гореизложеното, Ви моля да оповестите в  местната преса, често така си 

кореспондираме със съветниците  намеренията си за регулиране 

потребностите на Общината от  подобен тип обекти и мерките за 

преодоляване на  констатираните нарушения до края на 2005 г. и до края на  

мандата Ви.  Третото питане ми е поръчано от постоянната комисия по  

собственост и стопанство, от съветниците, които на наше  заседание 

разгледахме Вашия отговор, относно платените  паркоместа на територията 

на Община Варна. От него е видно,  че с Ваша заповед е прекратена 

порочната практика в тази  насока през 2005 г. да не се раздават платени 

паркоместа. За  съжаление действителността показва, че само с този  

административен акт проблема не се решава. Все още  съществуват табелите 

за платени паркоместа по много улици в  централната градска част. Трайно 

залепени към уличното  платно са парапети, конуси и други пътни 

съоръжения, които  ограничават гражданите да ползват улиците и 

тротоарите по  тяхното предназначение. Изхождайки от гореизложеното 

желая  да получа информация за мерките, които следва да се вземат  по 

спешност във връзка с настъпването на туристическия  сезон, осигуряването 

на равен достъп при ползването на  публичната общинска собственост 

според предназначението й и  контролните механизми, които ще се прилагат 

за осигуряване  на обществения ред на територията на общината.   

 

  Красен ЖЕЛЕЗОВ:   

 Шести път заявявам, че нямам отговор на моето питане. Ще  

припомня само какво беше, но няма да искам вече отговор от  Кмета на 

община Варна, а ще потърся отговор от други  институции съобразно 

качеството си. Питането ми беше на  завършилия одит 2004 г. в края на 

миналата година за  текущата съща - какви са констатациите на 

регионалната  агенция за вътрешен финансов контрол, държавен и финансов  

контрол по извършения одит в Община Варна във връзка с  действия по 

приложение на закона за обществените поръчки и  разпореждане с 

бюджетни средства в тази връзка. Шести път  нямам отговор на това питане. 



Съзнавам, че информацията,  която трябва да се даде или отговора е много 

нелицеприятен,  но пък това даваше възможност на Кмета да го лустросам  

малко, но сега като се снабдя с такъв отговор не от него ще  бъде в цялата 

му обстоятелственост и пълнота. Благодаря.   

 

  Христо КОНТРОВ:   

 Едно въведение преди да отправя питането си. Честото ни  участие с 

г-н Коренчев в първа точка от дневния ред е  свързана преди всичко да 

поставим проблемите на нашия град и  на нашите съграждани във връзка с 

работата на Община Варна,  ако не ги е видяла или пък бавно ги решава. Г-н 

Йорданов, на  по предното заседание отправих към Вас въпроси, три 

въпроса  със съответните предложения. Първият въпрос беше във връзка  с 

лошото състояние на околовръстния път до двете наши  основни болнични 

заведения - Военноморска болница и  Терапевтичния блок, във връзка с 

пепелта и боклуците, които  са на този път. Даже погледнах тогава и към 

Кмета на района  и така досега може би трябваше да бъде почистен този 

район и  стотиците граждани, които посещават тези болнични заведения  да 

не гълтат прахоляците от тежките превозни моторни  средства. Втория 

въпрос беше във връзка с непочистването на  отводнителните шахти в 

централната част на града, нищо не е  направено до сега. И третия въпрос е с 

продължаващото  замърсяване на града от бетоновозите. Не знам дали сте  

направили нещо или взето някакво решение, но жалко ще бъде  за този 

хубав път, който беше изграден за Виница, защото  след един месец той ще 

заприлича на околовръстния път. И  днешното ми питане е свързано със 

следното. Предвижда ли  Община Варна и отредила ли е място за паркинг на 

тировете?  Защото основния паркинг, аз поне сега го виждам, често  

минавам по крайезерния път се използва от отсечката на  предстоящия 

светофар, който трябва да се изгради до  Енергото. Там се нареждат 

тировете в три редици. Имайте  предвид, че този път през летния сезон след 

около 15 дни се  използва от туристите, като най-прекия път до куротните  

комплекси и става невъзможно, защото те се подреждат там в  три редици 

тези тирове. Въпроса ми е дали има отредено  такова място? Ако няма то 

тогава да са неправи всичко  възможно да се отреди и повече тирове да не 

паркират през  летния сезон. Благодаря.   

 

  Янко СТАНЕВ  

 Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми дами  и 

господа общински съветници. Аз съм малко учуден от това,  че вече 

зачестиха опитите по време на питанията се превръщат  или в оценки за 

колеги, или за оценки, събития, данни и  факти, които нямат нищо общо с 

питането. Така, че на г-н  Железов ще му кажа, че в рамките на групата ОДС 

състояща се  от него, г-н Веселин Данов и другите му колеги да тълкува и  

да разяснява пред нас обикновено позицията на г-н Данов или  на някой 



друг от неговата фракция. Що се отнася до  изказването на хора от нашата 

фракция, ние носим нашата  отговорност пред варненци за тях. Освен това, 

никога не съм  си позволявал в предишни Общински съвети да тълкувам 

тънката  връзка между председателя на комисията по собственост преди  и 

на отдел "Собственост". За да приключи веднъж за винаги с  този дебат 

отправям лекичко предупреждение към всички, които  биха решили да 

политиканстват за сметка на други хора в ОбС.  Политиката е нещо, което се 

прави в интерес и услуга на  хората, а не за сметка на други хора. Моят 

въпрос към г-н  кмета е следния: Г-н Кмете, миналия път ОбС прие наредба 

за  търговска дейност извършвана на територията на Община Варна,  в която 

според моето скромно мнение извършихме една малка  злоупотреба с 

доверието на бизнеса във Варна, като  направихме работното време в 

морския град на нощните  завадения долу-горе до посреднощ. Има две 

положения. Едното  е никой да не спазва наредбата, което ще стане и ние ще  

бъдем в невъзможност да санкционираме хората. Второто е да  променим 

наредбата си и тъй като аз ще стана вносител на  такова предложение, моят 

въпрос е: Какво е отношението на  администрацията към тая наредба, тъй 

като аз в комисията не  чух позицията на администрацията, не чух 

предложението от  администрацията? Какво е отношението към тази 

политика на  Общината, спрямо нощните и развлекателни заведения на  

територията на Община Варна? Има ли нужда от допълнителни  норми 

въвеждащи шумозаглушавания, шумоограничавания и т.н.,  които 

Общината да въведе? Благодаря. 

  

  Красен ЖЕЛЕЗОВ - лично обяснение   

 Мисля, че д-р Станев няма качества на кмет, за да дава  отговор на 

моите въпроси и ако някой се чувства засегнат, аз  не съм визирал никому. 

Не смятам да се занимавам с никого  персонално и да правя някого значим 

по този начин. А, че  някой се засяга или че самата истина е нелицеприятна 

и боли,  това аз не съм виновен. Поне не го издавайте от трибуната с  този 

отговор и все пак нямата качества на Кмет, за да давате  този отговор. 

Благодаря. 

  

  Кирил ЙОРДАНОВ  

 Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници.  Набързо 

ще отговоря на част от паставените въпроси защото  мисля, че те или вече са 

намерили решение, или са в процес  на намирането на това решение. 

Въпроса за спирките -  многократно сме го дискутирали, повдиган е бил. 

Повдигал съм  въпроса и пред ОбС по-рядко но пред медиите със 

информация  за бройката на спирките, състоянието на спирките и  

необходимостта от мерки по-често. Тази година мисля, че има  87 000 лева 

за спирки, които са предвидени за ремонт или за  изграждане на нови 

спирки. Но справките еднозначно показват,  че за всичките спирки в нашия 



град, ремонтно съществуващи,  изграждане на нови, там където няма е 1 000 

000 лева.  Разпоредил съм на служителите в администрацията да изготвят  

анализи за състоянието на спирките, за мерките, които трябва  да се 

предприемат. Веднага на сесията първата, междувременно  в летния период 

първия, те ще бъдат готови за първата сесия,  вие ще разполагате с тези 

материали. Кога ще гледаме  спирките е друг въпрос изхождайки от 

практиката за  тоалетните, можем да кажем, че за следващата година за 

месец  май, можем да имаме вече и решение. Защо го казвам? Защото  

винаги се оказва, че има нещо друго, които трябва да се  въведе, нещо друго 

което трябва да се съобрази. Да се  изготвят два, три, пет, десет, дванадесет 

варианта, поради,  което на първата сесия Вие ще бъдете сезирани за 

въпроса със  спирките. Конкретния въпрос за спирката. Ще разпоредя, тъй  

като миналата седмица във списъка на тези спирки, които ние  тази година, 

това лято ще изградим, влизат в тази, която е  на околовръстния път, 

терапевтичния блок. Задължително влиза  тази, която е срещу градската 

поликлиника на гърба на  катедралата до "Македонския дом". Сега ще 

уточним дали  спирката, за която Вие говорите, тази която аз разпоредих да  

се изгради с основните средства е една и съща. С други думи  има движение 

по въпроса, но то не е в обема, който решава на  цяло въпроса със спирките 

трябва да намерим с оглед на  голямата сума, начин по който да решим 

въпроса със спирките  на града въобще, а не само на Македонския дом.  

Паметника, г-н Даскалов - разбирам, че десет годишно е  решението. Едва 

ли буди дискусия необходимостта от  изграждането на такъв паметник. Но 

ако питате личното ми  мнение, с удоволствие бих приветствал 

изграждането на такъв  паметник. Виждате, че се раздвижи материята с 

паметниците.  Вл. Варненчик си спомняте, с искането на арменската 

общност  за поставянето на паметник. Знаете, украинците имат свое  

виждане в тази посока. Въпроса с паметниците, който адмирал  Контров 

поставя на падналите на територията на град Варна  войници на други 

народи. Това е една много сериозна материя.  Тя има и международно-

правен елемент, ако искате. Тук се  преплитат много неща. Подчертавайки 

сложността на материята  с паметниците веднага се връщам на конкретния 

въпрос. Ако  Общинския съвет в днешния си състав вземе решение, нека да  

го потвърди. Не е сложно. Ако трябва виждате колко сесии  трябва да се 

посветят на специализирани теми -  здравеопазването, очакваме такава 

сесия. Паметниците е нещо  много важно. Не може да го претупаме. Аз съм 

за. Всеки един  от залата е за. Взето е решението къде да бъде. Хайде  

проект, конкурс, финансиране, рязяне лента, шампанско,  удовлетворение от 

свършената работа. Горе-долу това е  процеса, но той трябва да започне не 

на базата на решение,  което е взето преди 10 години. Нека да го 

актуализираме това  решение. Нямам нищо против. Аз съм за. Общинския 

съвет ако  даде курс на поведение в тази посока аз ще го изпълня.  

Работното време, г-н Станев, искам да се разграничат две  линии на 



поведение и мислене. Той го няма в залата,  съжалявам, но може би ще му го 

предадете. Взето е решение,  което бях, чух за него. Има две виждания: да се 

внесе ново -  за други граници на работното време. Другата форма, за да се  

стигне до същия ефект е аз да го оспоря, което ще има същия  ефект - на 

повторно сезиране на Общинския съвет със същия  проблем за възможност 

за още една нова дискусия на същата  тема. Поемам ангажимента. Не го 

възприемайте като  конфронтиране, а като възможност вече която виждам, 

че и от  залата се подава. Искане за такава възможност, повторно да  

дискутираме на тази тема. Моето мнение по въпроса е: Варна е  град, в 

който работното време не трябва да му се слага  такива ограничения. И 

макар това на пръв поглед да ме  облекчава в контролната дейност аз съм 

готов, знаете,  денонощно да осъществяваме контрол върху спазване на  

ограниченията, свързани с работното време. Изхождам от духа  на града ни 

особено през летния сезон, когато той става  действително едно 

космополитно средище и тук ограничения от  този тип като че ли започват 

да противоречат на неговия дух.  Съзнавам за проблемите, които създават на 

хората, защото тук  имаме три категории от хора, които се сблъскват по 

един  трудно преодолим начин. Това са хората, които искат да  почиват през 

нощта, хората, които искат да се веселят през  нощта и хората, които 

разчитат на този бизнес. Така че, аз  съм готов за още една дискусия по този 

въпрос като ако  решението бъде в другата посока, в старите граници, които  

бяха отменени, ние пък да си понесем тежестта по упражняване  контрола и 

мисля, че постигнахме конкретни резултати в  овладяване на шумовите 

пристъпи по морската алея, морските  бани през последните години.Златни 

пясъци - тя е толкова  дълго дискутирана тема. Същината, липсата на онова 

звено,  което ще доведе до ефективност на прилагането на една такава  

заповед е невъзможността на Кмета да спре реално  строителството. 

Константна практика и становище на  съдилищата. Това правомощие е в 

ръцете на РДНСК. РДНСК едва  преди броени дни издаде такива заповеди 

за спиране реалното  строителство, същинско спиране на строителството. 

Вече без  същинското спиране на строителството моята заповед започва  да 

придобива малко така пожелателен характер, въпреки, че и  ние полагаме 

усилия да се ускорят процесите. Реално тази  година те ще бъдат ускорени, а 

смятам, че със съвместните ни  усилия още от миналата година, позиции, 

ако искате и  обществена търпимост допринесохме за ускоряване и 

намаляване  на вредите от едни такива процеси и аз смятам, че Общинския  

съвет специално си изпълни предназначението, определяйки  нови 

строителни граници. И иманно тези строителни граници  послужиха като 

формално основание на РДВСК да издадат  заповед за спиране на 

строителството. Защото иначе друго  няма. Ако има в строителното 

разрешение изрично да е  записано, че то се разрешава в конкретни срокове. 

Ще ми  поставите със сигурност въпроса за морската градина за  

строителството на следващата сесия, защо? Изпратил съм писмо  до РДНСК 



на база на Вашето решение от юни месец 2004 година  да се спре 

строителството до 15 септември в морската градина  в посочените в 

посочените във Вашето решение терени.  Изпреварваща информация може 

би на въпрос, който основателно  ще последва. Сега, г-н Начков повдигна 

много сериозни  въпроси. А също така искам, той каза: само 

администрацията  не разбра. Искам да подхвана темата по друг начин - само  

Пламен Начков не разбра в този град, че полагам уникални и  ефективни 

мерки за почистване на града от временни търговски  обекти. Чайка с 

аплодисменти вече пое. Всички прокурорски  проверки и съдебни дела, 

които последваха всички тези опити  в крайна сметка доведоха до успешен 

край. Нима това не е  ясно. Чайка ли е само? Централния площад, Ларгото, 

артериите  на града на княз Борис, всяка една от тях беше задръстена,  

катедралата, юнашкия салон, дома на архитектите. Всички тези  неща с 

изключителни неприятности и трудности бяха почистени  и върнати на 

естетиката на града, на външния му вид на  удобството на хората ли. Това е 

съвсем друг въпрос. По  същество. Г-н Аврам Тодоров със своите колеги, 

срещнахме се,  потвърждение от залата, на ротационен принцип комисията,  

която хваща този проблем директно, изкъсо, в рамките на  район "Одесос". 

Разбрахме се за три неща. Никой не си  затваря очите, че такъв проблем 

съществува. Друг е въпроса  от тук да го хвърляш, съвсем друг въпрос е да 

го решиш и тук  трябва да си подадем съвместно ръка, защото това трябва 

да  има вече не хаотичен характер, а характер на процес  целенасочен, 

разпределен във времето, така че трусовете,  които неизбежно ще последват 

да бъдат овладени. Да бъдат  овладяеми. Какво имам предвид? Какво се 

разбрахме с колегите  общински съветници? Те предоставиха един списък 

на обектите,  такива каквито са на територията на района, с констатация  

относно различните степени на нарушение и точно така, освен  нарушенията 

и степента на допуснатите нарушения. Разбрахме  се с тях на базата на 

картен материал на работни съвещания  между тях и общинската 

администрация да се разработят  виждания, относно бъдещето на тези 

случаи в които имаме  нарушения. Изграждането на тези алтернативни 

площадки и  обсъдихме няколко терена. Без да твърдя в момента, че те ще  

бъдат точно тези терени, където ще бъдат изградени.  Състоянието на 

обектите по Пюскюлиев - резервен вариант на  бившата улица на бившия 

КАТ, където е. Възможността да бъдат  насочени около бивше кино 

Просвета. Необходимостта от  изграждане на площадки с временен характер 

за преместване на  обектите от пазари, ако и в случай че започне  

реконструкцията на целия терен на Пазари. Всички тези неща  сме седнали и 

сме ги разгледали като предварителната работа  задължително трябва да 

доведе до решение на Общинския съвет  в тази насока. Общинския съвет ще 

вземе решенията на базата  на предварителната работа, която ние ще 

извършим и по този  начин ще даде мандат за изпълнение и ще поеме своята 

част от  решаването на проблема - тежест и отговорност.Разбира се аз  съм 



благодарен и мисля, че имате достатъчно примери да  констатирате, че на 

всеки подаден сигнал за незаконно  поставяне на барака се реагира 

незабавно и в момента на  посочените от г-н Начков места има хора, които 

проверяват  състоянието на нещата така както той го изнесе. Имаме въпрос  

околовръстен път. Върнахме ги "Варнагаз", знаете, подобри се  състоянието 

и ремонт се извърши на околовръстния път. В  рамките на възможното, 

повече не може да бъде подобрявано  състоянието му с ремонти и знаете, че 

имаме 2 200 000 лв. за  цялостен ремонт от средствата от облигационния 

заем за  цялостен ремонт на околовръстния път 2 200 000 лв. Срока на  

започването на този ремонт надявам се да бъде още тази есен,  ако всички 

процедури приключат успешно. Моето желание е също  така час по бързо да 

започне ремонт на този път. За  бетоновозите вероятно разбрахте аз също 

съм свидетел на това  какво причиняват бетоновозите на града и съм 

разпоредил на  г-н Бакалов да извършва проверки на първо място на 

началото  на новата отсечка, която се изгради за Виница пътя и със  

създадената комуникационна връзка за обратен завой тези,  които 

превишават норматива да бъдат най- любезно, настойчиво  със санкция 

връщане там откъдето са тръгнали. Трябва да се  поведе. Знаете, частично се 

борихме за Приморския булевард,  после се борихме за дървения мост 

панорамния път, отклонихме  ги по пътя на Аладжа манастир Т-образното 

кръстовище. През  гората на Златни пясъци ние завардихме КПП-тата, през 

горите  тръгнаха. Със специална техника върви пред тях открива  просеки, 

за да могат да се докопат до обектите на Златни  пясъци. Това е 

положението, въпрос и на манталитет не  толкова въпрос на тотален 

всеобхватен стопроцентов контрол.  Той е и невъзможен физически. Трябва 

да се види и другата  страна на нещата. Горе-долу това е.  Г-н Железов, 

разбира се, ще изготвя информация и лично ще Ви  изнеса за различните 

етапи за това, за което става дума - в  момент на съставяне, в момент на 

връчване, в момент на  оспорване и ако има такива в момент, в процес на 

обжалване.  Разбира се ще ви предоставя такава информация. Бих могъл за  

директорите да го сторя писмено, но понеже разбирам, че  акцента на 

интереса съм аз, мога да го сторя и на сесия  лично да предоставя тази 

информация.   

  



 

            

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 

№ 28 

от заседание проведено на 18.05.2005 г. 

по точка втора от дневния ред 

  

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Образование" относно: 

 

 - приемане на мерки за специална закрила на деца с изявени дарби, в 

изпълнение на Решение на Общински съвет - Варна № 1017-5(18)/13.10.2004 

г.; 

 - предложение за награда "Варна" от Съвета за наука и висше 

образование; 

 - предложение за награда "Варна" в сферата на науката и 

образованието от експертната комисия.  

 

 _Докл.: Д. ДАСКАЛОВ - Председател ПК "Образование" 

  

 Общ брой присъстващи общински съветници – 29 

 

Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

  1923-2.  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с  

приложение на Наредба за условията и реда за осъществяване  на закрила на 

деца с изявени дарби, приета с ПМС №  298/17.12.2003 г. и решение 1017-

5(18)/13.10.2004 г. на ОбС,  Общински съвет - Варна, приема Мерките за 

специална закрила  на деца с изявени дарби, съгласно раздел ІІ от 

Наредбата.  При актуализацията на бюджета за деветмесечието да се  

предвидят допълнително 10 000 лева за реализация на мерките  за 

подпомагане на деца с изявени дарби.   

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

 

  1924-2. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и съгласно  Статута за 

награда "Варна" в сферата на науката и висшето  образование и по 



предложения на Съвета за наука и висше  образование, Общински съвет - 

Варна присъжда награда "Варна"  в сферата на науката и висшето 

образование както следва:   

  1. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ    ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ  

    ПРОФ. Д-Р АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА Д.М.Н.  - за дисертационния  

труд на тема "Перфузионна сцинтиграфия при някои заболявания  на 

централната нервна система", за въвеждане на нов научен  метод и тестове 

за изследване в рутинната клинична практика  в областта на приложение на 

томографската мозъчна  сцинтиграфия". 

  

  КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ      ЦЕНТЪР ЗА ДИАБЕТНО СТЪПАЛО 

ПРИ КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ  С РЪКОВОДИТЕЛИ ПРОФ. 

ЛИДИЯ КОЕВА, ДОЦ. КИРИЛ ХРИСТОЗОВ И  ДОЦ. ХРИПСИМЕ 

БОХЧЕЛЯН  - за успешно приложената схема за  ранно терапевтично 

лечение и профилактика на "диабетно  стъпало" и постигнати високи 

резултати, съпоставими с  европейските постижения. 

  

  2. ПРИРОДНИ НАУКИ    ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ      НЯМА 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ      РАБОТЕН КОЛЕКТИВ С 

РЪКОВОДИТЕЛ Г-ЖА РАДОСЛАВА МАНЯРОВА  -  за експериментиране 

и внедряване на разработка "Числени  модели за прогнозиране на вятъра и 

вълнението, осигуряващи  сигурността на морската прогноза в 

корабоплаването". 

  

  3. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ    ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ      

ПРОФ.Д.Ю.Н. БОЯН РАНГЕЛОВ СТАНКОВ  - ЗА ЛИЧНИЯ МУ ПРИНОС  

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА "Представително изследване на жертвите  на 

престъпността в гр. Варна" през 2004 г., за научния му  принос в областта на 

виктимологията и за издигане и  утвърждаване авторитета на българското 

правосъдие. 

  

   КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ НЯМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

  

  4. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ    ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ      

ПРОФ. ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА О.Р.К. І Р ТРИФОН ДИМИТРОВ  

ПЕНКОВ Д. Т. Н.  - за книгата 50 години в строя, за учебника  "Основи на 

радиотехниката", за монографията "Кварцова  стабилизация на 

релаксационните генератори" и за  изключителния му принос в морското 

образование, наука и  техника. 

  

 КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ  НАУЧЕН КОЛЕКТИВ С 

РЪКОВОДИТЕЛ ДОЦ. Д-Р СТЕФАН ТОДОРОВ  БАРУДОВ  - за 

разработката "Гама монофазни маслени  понижаващи трансформатори за 



стълбов монтаж" и нейното  успешно внедряване в промишлено 

производство. 

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

  

  1925-2.  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и съгласно  Статута за 

награда "Варна" в системата на народната просвета  и по предложение на 

експертния съвет, Общински съвет - Варна  присъжда награда "Варна" в 

системата на народната просвета  както следва: 

  1. "УЧЕНИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ НА ГОДИНАТА"      

Театрален състав - ученически театър на испански език - ІV  ЕГ 

  

  2. "УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ НА ГОДИНАТА"  в системата на  

предучилищното възпитание     

Колектива на ЦДГ № 8 "Христо Ботев" 

  

  3. "УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ НА ГОДИНАТА"  

Общински детски комплекс  "СРЕДНИ УЧИЛИЩА" СОУ За деца с 

нарушено зрение д-р "Иван Шишманов" 

 

  4. "ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА"  в системата на предучилищното 

 възпитание   

Николинка Василева Стоянова - Илинова - Директор на ЦДГ № 

 44 "Крилатко" 

  

  5."ОСНОВНИ УЧИЛИЩА"  

Таня Тодорова Петрова - директор на ОУ "П.Р. Славейков"  

"СРЕДНИ УЧИЛИЩА"     

Донка Христова Мандаджиева - директор на ПГИ "Д-р Ив.Богоров" 

  

  6. "УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА"  - в системата на предучилищното 

 възпитание   няма предложение 

  

  7."УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА"  в начален етап на основното 

образование 

   Силвестра Асенова Димитрова - ОУ "Черноризец Храбър" 

  

  8."УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 

ЛИТЕРАТУРА"  

   Кристияна Стоянова Стоянова - МГ "Д-р Петър Берон" 

  

  9." УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"     

Наталия Алексеевна Тонева - учител по английски език НГХНИ 

"Константин Преславски" 



  

  10."УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА ПО МАТЕМАТИКА, 

ИНФОРМАТИКА И 

 ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ"  

   Валентина Станева Момчилова - МГ "Д-р Петър Берон" 

  

  11."УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ"     

Недка Йорданова Димитрова - СОУ За деца с нарушено зрение д-р 

"Иван Шишманов" 

  

  12."УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И 

ЕКОЛОГИЯ"  

   Маргарита Николова Маринова - СОУ "П. Кр. Яворов" 

  

  13."УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА ПО ИЗКУСТВА"  

   Диньо Маринов Петров - ОУ "Антон Страшимиров" - посмъртно 

  

  14."УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И 

СПОРТ"  

   Добромир Железов Демирев - МГ "Д-р Петър Берон" 

  

  15."УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ"  

   не се присъжда 

  

  16."УЧЕНИК НА ГОДИНАТА В ХУМАНИТАРНАТА ОБЛАСТ"  

   Георги Георгиев Джартов - СОУ "Климент Охридски" 

  

  17."УЧЕНИК НА ГОДИНАТА В ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКАТА 

ОБЛАСТ"  

   Тодор Трифонов Червенков - МГ "Д-р Петър Берон" 

  

  18."УЧЕНИК НА ГОДИНАТА В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА"  

   Ралица Бончева Ангелова - НУИ "Добри Христов" 

  

  19."УЧЕНИК НА ГОДИНАТА В ОБЛАСТТА НА СПОРТА"  

   Беатриса Аврамова Аврамова - МГ "Д-р Петър Берон" 

  

  20."УЧЕНИК НА ГОДИНАТА В ОБЛАСТТА НА 

ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

 ОБУЧЕНИЕ"  

   няма предложение 



  

  21."ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА С ПРИНОС В 

ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНА ВАРНА"  

   Коста Генков Базитов - Директор на дирекция "Образование" в 

Община Варна 

 /за - 26, против - 0, въздържали се - 1/ 

  

  



 

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 

№ 28 

от заседание проведено на 18.05.2005 г. 

по точка трета от дневния ред 

 

  

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решение от ПК 

"Култура" относно: 

 - удостояване с "Почетен знак за заслуги към Варна" - златен г-н 

Любен Михайлов Христов; 

 - удостояване с "Почетен знак за заслуги към Варна" - златен г-н 

Наско Якимов Димитров; 

 - удостояване с "Почетен знак за заслуги към Варна" - сребърен г-н 

доц. д-р Константин Божилов Кукушев.  

 

Докл.: П. АНЧЕВ - Председател ПК "Култура" 

  

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 

Общински съвет - Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

  1926-3.  На основание чл.21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с  чл. 3, 

чл. 5, чл.7 и чл. 9 на Статута за удостояване с  почетни звания и отличия на 

Община Варна и по предложение на  Председателя на Общински съвет с вх. 

№ РД-5-1500/10/16.05.05  г., Общински съвет - Варна удостоява с Почетния 

знак "За  заслуги към Варна" - златен - ЛЮБЕН МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ. 

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

 

  1927-3.  На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, чл. 

5, чл.7 и чл. 9 на Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 

Община Варна и по предложение на кмета на Община Варна с вх. № РД-5-

9302/40/12.05.05 г., Общински съвет - Варна удостоява с Почетния знак "За 

заслуги към Варна" - златен - НАСКО ЯКИМОВ ДИМИТРОВ. 

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



 

  1928-3.  На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, чл. 

5, чл.7 и чл. 9 на Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 

Община Варна и по предложение на кмета на Община Варна с вх. № ОС-5-

9302/100/16.05.05 г., Общински съвет - Варна удостоява с Почетния знак "За 

заслуги към Варна" - сребърен - доц. д-р КОНСТАНТИН БОЖИЛОВ 

КУКУШЕВ. 

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

  

  



 

 

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 

№ 28 

от заседание проведено на 18.05.2005 г. 

по точка четвърта от дневния ред 

  

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Собственост и стопанство" относно: 

 - разглеждане на проект за решение за дарение на недвижим имот - 

частна общинска собственост на Българска Православна Църква; 

 - разглеждане на проект за решение за учредяване на безвъзмездно 

право на строеж на Българска Православна Църква; 

 - приемане на годишен счетоводен отчет, приемане на баланс и отчет 

за приходи и разходи за 2004 г., освобождаване на управители и 

контрольори от отговорност и избор на одиторски контрол на 

"Дезинфекциозна станция"-ЕАД, "Амбулатория групова практика за 

специализирана медицинска помощ - Център за психично здраве - Варна"-

ЕООД и "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина - І - 

Варна"-ЕООД; 

 - продажба чрез търг на имот находящ се в с. Каменар - земя, УПИ ІІ, 

кв. 52 с площ 2 670 кв.; 

 - ликвидиране на съсобственост в ж.к. "Чайка", бл. 32, вх. Е, ет. 1, ап. 

16; 

 - продажба на активи на фирма "Пазари"-ЕООД; 

 - деактуване на имот, находящ се на ул. "Мусала" УПИ ІІІ "за 

озеленяване и паркинг" кв. 41, 8-ми п.р. от частна в публична общинска 

собственост; 

 - разглеждане на проект за решение във връзка с определяне на 

номиналния размер, до който може да бъде увеличаван капитала на 

"Спортен комплекс ВАРНА"-АД с единодушно решение на Съвета на 

директорите на дружеството, съгласно чл. 9, ал. 2 от Устава му; 

 - разглеждане на предложение от Кмета на община Варна относно 

избор на представители на Община Варна в Общото събрание на 

акционерите на "ВАРНАГАЗ"-АД. Докл.: Ап. ДИМИТРОВ - Председател 

ОбС Пл. НАЧКОВ - Председател ПК "Собственост и стопанство" 

  

 



 

 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 43 

 

Общински съвет - Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  1929-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 4 във 

връзка с чл. 34, ал. 4, изр. 1, предл. 3 от ЗОС, Общински съвет - Варна 

дарява на Българската Православна Църква следния недвижим имот - частна 

общинска собственост, съгласно АЧОС № 1812/01.06.2000 г.: урегулиран 

поземлен имот І - за църква, кв. 864 по плана на 14-ти микрорайон на гр. 

 Варна, отреден със заповед на Кмета на община Варна № Р-

39/07.02.1995 г. 

 Общински съвет - Варна упълномощава Кмета на община Варна да 

сключи договор за дарение. 

 /за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 

  

  1930-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37, ал. 4, т. 

3 от ЗОС, Общински съвет - Варна решава да бъде учредено безвъзмездно 

право на строеж по реда на ЗОС на Българска Православна Църква за 

изграждане на православен храм, върху урегулиран поземлен имот ІІ - за 

православна 

 църква, кв. 10, ж.к. "Чайка", по плана на 19-ти микрорайон на гр. 

Варна, одобрен със заповед № Р-3/04.03.1998 г., представляващ частна 

общинска собственост, след влизане в сила на промяната на регулацията на 

горепосочения УПИ.  На основание чл. 37, ал. 7 от ЗОС Кмета на община 

Варна да  издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно отстъпване  на 

право на строеж. 

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

  

  1931-4.  На основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА и чл.  137, ал. 1, 

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

годишния счетоводен отчет, баланс и  отчет за приходи и разходи за 2004 г. 

на "Медицински център  за рехабилитация и спортна медицина - І - Варна" 

ЕООД.   

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

 

 1932-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137,  ал. 1, т. 

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

отговорност Лазар Пашков -  управител на "Медицински център за 



рехабилитация и спортна  медицина - І - Варна" ЕООД за дейността му през 

2004 г. 

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

  

  1933-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  144, ал. 1 

от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от  отговорност контрольора на 

"Медицински център за  рехабилитация и спортна дисциплина - І - Варна" 

ЕООД г-жа  Ева Христова за периода 01.01.04 до 31.12.04 г. 

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

  

  1934-4.  На основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА и чл.  137, ал.1, 

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

годишния счетоводен отчет, баланс и  отчет за приходи и разходи за 2004 г. 

на  "Амбулатория-групова практика за специализирана медицинска  помощ - 

Център за психично здраве - Варна" ЕООД. 

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

  

  1935-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  137, ал. 1, 

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

от отговорност д-р Цветелина  Христова Дончева - управител на 

"Амбулатория-групова  практика за специализирана медицинска помощ - 

Център за  психично здраве - Варна" ЕООД за периода от 01.01.04 г. до  

31.12.04 г. 

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

  

  1936-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  221, т. 7 от 

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

приема баланс и отчет за приходите и  разходите за 2004 г. на 

"Дезинфекционна станция" ЕАД. 

 /за - 29, против - 1, въздържали се - 2/ 

 

  1937-4.  На основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА и чл.  221, т. 10 

от ТЗ, Общински съвет - Варна, освобождава от  отговорност членовете на 

Съвета на директорите на  "Дезинфекционна станция" ЕАД за периода 

01.01.04 г. до  31.12.04 г., както следва: Албена Стойчева Йорданова, д-р  

Станка Панайотова Кертикова - Маринчева - д.м., Пламен  Марков Трайков 

(период 01.01.04 г. - 08.12.04 г.) и Иван  Маринов Вълчев (период 09.12.04 г. 

- 31.12.04 г.) 

 /за - 35, против - 1, въздържали се - 2/ 

  

  1938-4.  На основание чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет -  Варна 

избира Жечка Димитрова Симеонова - дипломиран експерт  счетоводител за 



извършването на одиторски контрол на  "Дезинфекционна станция" ЕАД за 

2005 г. 

 /за - 16, против - 1, въздържали се - 12/ 

  

  1939-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35,  ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл.63 и сл. от НРПУРОИ и по  предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № ОСР -4-94.  И/33/15.04.05 г., Общински съвет - Варна 

решава да бъде  извършена продажба на имот - частна общинска 

собственост  представляващ: 

 - земя с площ 2670 кв.м. находяща се в с. Каменар и  представляваща 

УПИ ІІ, в кв. 52, при граници на имота: УПИ  ІІІ-458, УПИ І и улици.  

Имотът е частна общинска собственост съгласно АОС №  2676/21.07.2003 г.  

Продажбата да се извърши чрез търг с явно наддаване с  първоначална цена 

40 000 лева, при условия и ред определени  в НРПУРОИ. 

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

  

  1940-4.  На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във  връзка с чл. 

36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.92, ал.5 във връзка с  чл.97 от НРПУРОИ и по 

предложение на кмета на Община Варна с  вх. № РД-4-94-Е/22/15.04.05 г., 

Общински съвет-Варна дава  съгласие да се прекрати съсобствеността 

между Община Варна и  Еленка Иванова Николова чрез продажба на частта 

на Общината,  представляваща ? идеална част от апартамент №16, ет.1,вх.Е,  

бл.32 в ж.к. "Чайка", целия със застроена площ 21,31 кв.м.  заедно с 1/2 

идеална част от 0,1784 % от общите части на  сградата и правото на строеж, 

при границите на имота:  стълбище, апартамент № 15, тревна площ, 

апартамент № 17,  описана в АОС № 2104/20.08.2001 г.  Прекратяването на 

съсобственост да се извърши чрез  изкупуване на частта на Община Варна 

от имота от Еленка  Иванова Николова, по пазарни цени, за сумата от 

8300,00 лв.,  която е определена от лицензиран експерт-оценител.  Възлага 

на Кмета на Община Варна осъществяването на всички  дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно  изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

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

  

  1941-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във  връзка с 

чл. 17, ал. 1 от НРУПСЧОВКТД, и във връзка с  докладна записка от 

"Пазари" ЕООД с вх. № ОС  2600/53/09.05.05 г., Общински съвет Варна 

решава еднолично  търговско дружество с общинско имущество "Пазари" 

ЕООД да  проведе търг с тайно наддаване за продажба на ДМА:  - три броя 

навеси на пазарна площадка "Младост"; 

 - служебен автомобил марка " Хюндай - Пони", произведен 1992  г. с 

рег. № В 4208АК, рама - КМНNF21MPPU677424, двигател  G4DGN610060.  



Пазарната цена на ДМА да бъде определена от лицензиран  експерт-

оценител. 

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

  

  1942-4.  На основание чл. 6 ал. 2 от ЗОС, Общински съвет  Варна, 

обявява за публична общинска собственост имот-частна  общинска 

собственост, находящ се в град Варна ул. "Мусала"  кв. 41, 8 подрайон при 

граници на имота: ул. "Мусала" ул.  "Княз Александър Батемберг", ул. 

"Преслав" УПИ ІІ - за клуб  на арх. и ПИ № 6, тъй като имотът е придобил 

предназначение  по чл. 3, ал. 2 от ЗОС 

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

  

  1943-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  221, т. 1, 

във връзка с чл. 232а от ТЗ и предложение от  съдружника "ХИМИМПОРТ"-

АД, направено на учредителното  събрание на дружеството, Общински 

съвет - Варна дава  съгласие да бъде допълнен приетия с решение № 1820-4-

1, т.  2.9, по протокол № 27/04.05.2005 г. Устав на "СПОРТЕН  КОМПЛЕКС 

"ВАРНА"-АД, както следва:  - в чл. 9, ал. 2 след думите "Съвета на 

директорите  до........", да се добави израза "50 000 000 /петдесет  милиона/". 

 /за - 31, против - 1, въздържали се - 4/ 

  

  1944-3.  Общински съвет - Варна отлага разглеждането на  

предложението на Кмета на община Варна относно избор на  представители 

на Община Варна в Общото събрание на  акционерите на "ВАРНАГАЗ"-АД. 

 /за - 32, против - 3, въздържали се - 0/ 

  

  



 

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 

№ 28 

от заседание проведено на 18.05.2005 г. 

по точка пета от дневния ред 

  

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решение от ПК 

"Финанси и бюджет" относно: 

 - предложение на Кмета на община Варна за сключване на 

споразумение с главния данъчен директор при Главна данъчна дирекция 

към МФ за възлагане на функции по чл. 237, ал. 3 и ал. 4 от ДПК, съгласно 

приложен проект; 

 - промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Варна и приложения 1 и 2 

към нея; 

 - предложение на Кмета на община Варна относно промяна в 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Варна и приложение № 1 към нея; 

 - допълване към Приложение № 2 на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Варна - Раздел Култура, Дирекция "Култура и духовно развитие"; 

 - предложения за опрощаване на финансови задължения от граждани 

до Президента на Република България; 

 - опрощаване на дължими наеми за общински жилища на нуждаещи 

се граждани. 

 

 Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА - Председател ПК "Финанси и бюджет" 

  

Общ брой присъстващи общински съветници – 41 

 

Общински съвет - Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

  1945-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 44, ал. 1,  т. 7 от 

ЗМСМА, Общински съвет - Варна реши: във връзка с  осъществяване на 

контролните си функции по изпълнение  бюджета на общината, възлага на 

Кмета на Общината да се  анексира стопански договор Д-3-



9200(760)/11.09.2003 г.  сключен с "Джаки 83" ЕООД в частта на раздел ІІ, 

като чл. 8  отпадне, тъй като противоречи на определените му в ЗМДТ  

правомощия, в срок до 31.05.2005 г. За изпълнението на  решението на 

общински съвет да се докладва на следващото му  заседание.   

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

  

  1946-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 9а, ал. 1 от 

ЗМДТ и чл. 237, ал. 3 и ал. 4 от ДПК, Общински  съвет - Варна дава 

съгласие Кметът на Община Варна да сключи  споразумение с Главния 

данъчен директор при Главна данъчна  дирекция към Министерството на 

финансите за възлагане на  функции по чл. 237, ал. 3 и ал. 4 от ДПК, 

съгласно приложен  проект на споразумение.   

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

 

  1947-5.  На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1,  чл.8 и чл.9 

от ЗМДТ Общински съвет Варна приема изменения и  допълнения в 

Наредбата за определянето и администрирането на  местните такси и цени 

на услуги на територията на Община  Варна (НОАМТЦУТОВ) и 

Приложение № 1 към нея, както следва : 

  1. Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и  

администрирането на местните такси и цени на услуги на  територията на 

Община Варна, както следва:  

  Чл. 60, т.7 се изменя и придобива следния вид :  

 т. 7. за издаване на разрешение за поставяне на временни  съоръжения 

за търговия - маси, павилиони, кабини и други, по  реда на НРПОТ, приета 

от Общински съвет - Варна с решение №  2231-10(40)/06.11.2002 г., както и 

за издаване на разрешения  за ползване на общински терени и за обектите по 

смисъла на §  17 от ЗУТ - в лв.; 

  Чл. 73. (1)  За ползване на гробни места над 8 години се  заплащат 

еднократно такси, в зависимост от зоната, в която е  разположен 

гробищният парк. При определяне на таксите се  вземат предвид разходите 

за усвояване на нови гробищни  терени, изграждане на алейна мрежа 

(водоснабдяване, пътища,  бордюри), поддържане на гробищните паркове 

(охрана,  осветление, почистване), както и повишеното търсене на  гробни 

места в гробищен парк "Варна". 

 Зоните са както следва: 

 I -ва зона - гробище "Варна"; 

 II-ра зона - гробище "Тополи" и гробище "Аспарухово"; 

 III-та зона - ново гробище "Кантара" в кв. "Аспарухово",  гробище 

"Галата 1" , гробище "Галата 2", гробище "Виница". 

  

 Размерът на всички такси е определен в Приложение 1 по  решение на 

общинския съвет.   



  Чл.78, ал. 1 се изменя и придобива следния вид :  

  

  Чл. 78. (1)  Общинският съвет определя цените на услугите,  

нерегламентирани по закон, по групи, както следва: 

 1. услуги, извършвани от дирекции "ФСД", "УЧРАУ" и районите по 

компетентност; 

 2. услуги, извършвани от дирекция "УЧРАУ" и районите по 

компетентност; 

 3. услуги, извършвани от дирекция "ИАО" и отдели "ИАО" в 

районите; 

 4. услуги, извършвани от дирекция "Ф и Б" и районите по 

компетентност; 

 5. услуги, извършвани от дирекция "ЗР" и районите по 

компетентност; 

 6. услуги, извършвани от дирекция "ОС" и районите по 

компетентност; 

 7. услуги, извършвани от дирекция "СДИР" и районите по 

компетентност; 

 8. услуги, извършвани от дирекция "Образование"; 

 9. услуги, извършвани от дирекция "УТ" и техническите служби към 

районите; 

 10. копирни услуги, продажба на бланки, заверки и др., извършвани 

от дирекциите в община Варна и районите; 

 11. услуги, извършвани от дирекция "КДР" - в т.ч. РИМ, Регионална 

библиотека "Пенчо Савейков", Градска художествена галерия"; 

 12. други услуги, невключени в т.1 - 11, в т.ч.: 

 - цени в Зоокът - Варна; 

 - цени на почивните бази към община Варна; 

 - цени на услуги в Младежки дом; 

 - цена на право на разполагане на будки, павилиони и др. обекти 

върху терени общинска собственост по чл. 56 и § 17 от ЗУТ; 

 - цена на сметоизвозване; 

 - цени на услуги в ОП "Инвестиционна политика" 

 - издаване на разрешение за продажба на сезонни стоки върху 

открити терени, общинска собственост (тротоари, улични платна, паркинги 

и др. терени), за които не се прилагат НРПОТ. 

  

 2. Изменения в Приложение № 1 към Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна (НОАМТЦУТОВ), както следва : 

  

  Чл. 60, т.7 се изменя и придобива следния вид :  



 7. за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за 

търговия - маси, павилиони, кабини и др. по реда на НРПОТ, приета от 

Общинския съвет - Варна с решение № 2231-10(40)/06.11.2002 г., както и за 

издаване на разрешения за ползване на общински терени и за обектите по 

смисъла на § 17 от ЗУТ : 10,00 лв. 

 В чл.64, ал.1, т.2 текста "веднага" да се чете "1 ден" 

 Чл. 64, ал. 1, т.7 се изменя и придобива следния вид : 

 т.7 За адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за 

постоянен или настоящ адрес : 

 т.7 а) Обработка на адресна карта срок - веднага - 0,70 лв. 

 т.7 б) Обработка на заявление за постоянен адрес срок - веднага - 1,60 

лв. 

 т.7 в ) Издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес 

 обикновена услуга- 7 дни- 0,70 лв. 

 бърза услуга - 3 дни - 2,00 лв. 

 експресна услуга - веднага - 5,00 лв. 

  Чл. 72, ал. 1 придобива следния вид:  

  Чл.72. (1)  За ползване на гробни места над 8 години се заплащат 

еднократно такси, в зависимост от зоната, в която е разположен гробищният 

парк, както следва: 

 I-ва зона - гробище "Варна": 

 1. до 10 години - 20 лв.; 

 2. откуп за вечни времена - 75 лв.; 

 3. семейни гробни места: 

 а) за 10 год. - 30 лв.; 

 б) за вечни времена - 150 лв.; 

 II-ра зона - гробище "Тополи" и гробище "Аспарухово": 

 1. до 10 години - 10 лв.; 

 2. откуп за вечни времена - 50 лв.; 

 3. семейни гробни места: 

 а) за 10 год. - 20 лв.; 

 б) за вечни времена - 100 лв.; 

 III-та зона - ново гробище "Кантара" в кв. "Аспарухово", 

 гробище "Галата 1", гробище "Галата 2", гробище "Виница": 

 1. до 10 години - 8 лв.; 

 2. откуп за вечни времена - 40 лв.; 

 3. семейни гробни места: 

 а) за 10 год. - 15 лв.; 

 б) за вечни времена - 75 лв. 

  

 3. На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 и чл.9 от ЗМДТ 

Общински съвет Варна отменя Приложение № 2 и приема ново 

"Приложение № 2" към "Наредба за определянето и администрирането на 



местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна" 

(НОАМТЦУТОВ), съгласно приложение. 

 /за - 28, против - 0, въздържали се - 2/ 

 

 със следното изменение: 

 т. 126 "Продажба на входни билети за - безплатно Международни 

фестивали, организирани и финансирани от община Варна 

 /за - 27, против - 4, въздържали се - 4/ 

  

  1948-5.  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с молба 

вх. № 94-00-2780/17.05.2004 г. и писмо вх. № 94-00-2780/17.05.2004 г. от 

Администрацията на Президентството, Общински съвет - Варна предлага на 

 Президента на Република България да опрости задължението на  

ПЕНКА АНГЕЛОВА ПЕНЕВА  от гр. Варна, ж.к. "Младост", бл. 123, вх. 4, 

ет. 1, ап. 66. 

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

  

  1949-5.  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с молба 

вх. № 94-00-671/02.02.2005 г. и писмо вх. № 94-00-671/14.02.2005 г. от 

Администрацията на Президентството, Общински съвет - Варна предлага на 

 Президента на Република България да опрости задължението на  

ТАМЕР ЮМЕР АЛИОСМАН  от гр. Варна, ул. "Самарско знаме" № 40. 

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

  

  1950-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

молба вх. № ЗСР-5-94.Ю/2/01.03.2005 г., Общински съвет - Варна дава 

съгласие да бъде опростен дължимия наем за общинско жилище на  ЮЛИЯ 

ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА , ЕГН ********** от гр. Варна, ж.к. "Вл. 

Варненчик", бл. 28, вх. 2, ет. 3, ап. 43 в размер на 204,41 лв. за периода м. 

Х.2004 г. до м. ІV.2005 г. 

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

  

  1951-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

писмо вх. № ОС-5-94.К/6/25.04.2005 г. Общински съвет - Варна решава да 

не бъде опростен дължимия наем за общинско жилище на  КРАСИМИР 

БОРИСОВ ПАРУШЕВ , ЕГН ********** от гр. Варна, ж.к. "Младост", бл. 

158, ет. 5, ап. 

 40 в размер на 354,00 лв. за периода от 01.06.2003 г. до 29.03.2005 г. 

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

  

            

  



 

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 

№ 28 

от заседание проведено на 18.05.2005 г. 

по точка шеста от дневния ред 

  

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решение от ПК 

"Социални дейности" относно: 

 - отпускане и откази за отпускане на финансови помощи по молби на 

граждани за задоволяване на социални и битови нужди; 

 - отпускане на сума за отстраняване на щетите от възникналия пожар 

и ремонт на покрива и ел. Инсталацията на общинско жилище в с. Каменар; 

 - предложение за разкриване на "Комплекс за социални услуги за деца 

и семейства".  

 

 Докл.: Г. ГОСПОДИНОВА - Председател ПК "Социални дейности" 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 

Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

  1952-6.  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и предложение на 

Кмета на Община Варна вх. № РД-5-9302(39)12.05.2005 г., Общински съвет 

- Варна реши: 

 1. Разкрива "Комплекс за социални услуги за деца и семейства" - гр. 

Варна 

   Център за обществена подкрепа /ЦОП/;   Звено "Майка и бебе". 

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

  

  1953-6.  На основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 8 от ЗМСМА и 

предложение на Кмета на Община Варна вх. № ОСИ-5-1000(3)/15.04.2005 

г.,Общински съвет -Варна реши: да бъде отпусната сумата от 3 800 лв., за 

отстраняване на щетите от възникналия пожар и ремонт на покрива и 

електрическата инсталацията на общинско жилище, находящо се в с. 

Каменар, ул. "Ясен" № 71Б. Ремонтът да се извърши от Общинско 

предприятие "Инвестиционна политика". 



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

 

  1954-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД-5-94.Р/36/29.03.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е самотна майка с три непълнолетни деца, безработна, с регистрация 

в Бюрото по труда, доходът се формира от детски надбавки), Общински  

съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна  помощ в размер 

на 250 лв. на РОЗА СЪБИНОВА ИСМАИЛОВА - ЕГН  **********, гр. 

Варна, ул."Гургулят" № 13 - за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

  

  1955-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Я/21/21.04.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е пенсионер, инвалид 1-ва група с чужда помощ, почетен гражданин 

на Варна, ползва лекарства, част от които не се реимбурсират от НЗОК), 

Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ 

в размер на 500 лв. на ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА ГЕНЧЕВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Ген.Столетов" № 11, ап. 1 - за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  1956-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94-В/1/14.03.2005г., и на база социален статус 

(лицето е несемейно, със 72% трайно намалена работоспособност (ТНР), 

съжителства с майка си, която е с 90% трайно намалена работоспособност, 

обитават паянтова постройка, без санитарен възел, при лоши санитарно-

хигиенни условия), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ 

ХРИСТОВ - ЕГН **********, гр.Варна, ул."Боян Илиев" № 22 - за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  1957-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.М/1/12.03.2005 и на база социален статус 

(лицето е вдовица, с две пълнолетни деца, на 01.03.2005 г. е починал 

съпругът й), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 150 лв. на МАРИНКА ИЛИЕВА ДОЙЧЕВА - 

ЕГН **********, гр.Варна, жк. "Възраждане" бл.72, вх.Г, ап.65 - за частично 

покриване разходи за погребение. 

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

 



  1958-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ ОС-5-94.Б/2/17.02.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е вдовица с 94% трайно намалена работоспособност, съжителства 

със семейството на сестра си, ползва лекарства, които частично се 

реимбурсират от НЗОК), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на БОЖАНКА 

ВЪЛКАНОВА КУНЧЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул."Дубровник" 

бл.17, ет.16, ап.91- за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

  

  1959-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Н/23/14.03.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е разведено, има едно непълнолетно дете, обитават жилище на 

свободен наем, при лоши санитарно-хигиенни условия), Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 

лв. НИКОЛИНА ХРИСТОВА ЛЕФТЕРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Велека" № 26 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

 

  1960-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.М/50/15.03.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е вдовица с 94% трайно намалена работоспособност, месечният й 

доход се формира от пенсия, живее сама на квартира на свободен наем, при 

лоши 

 санитарно-хигиенни условия), Общински съвет - Варна дава съгласие 

да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 250 лв. на МАРИЙКА 

АЛЕКСИЕВА ЗЛАТАРЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул."Тихомир" № 

30 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  1961-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.В/37/14.03.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е със 100% трайно намалена работоспособност с чужда помощ, 

живее сама в собствена гарсониера, при лоши санитарно-хигиенни условия), 

Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ 

в размер на 200 лв. на ВЕЛИЧКА МАРИНОВА ХРИСТОВА - ЕГН 

**********, гр.Варна, ул."Райко Даскалов" № 53А ет.5 ап.48 - за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 



  1962-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.А/42/15.03.2005 г. и на база социален статус 

(към настоящия момент лицето отглежда внучката си, върху която има 

попечителски права, доходът му се формира от неговата пенсия и от 

пенсията на съпругата му, внучката е с 50% РЕЛК), Общински съвет - Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на 

АСЕН ВЕЛИЧКОВ КОЦЕВ - ЕГН **********, гр.Варна, местност "Кемер 

дере" № 28 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

  

  1963-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.М/11/18.01.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е със 100% трайно намалена работоспособност - увредено 

зрение, студентка във ВСУ, живее на свободен наем, родителите й са 

безработни, разведени), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на МАРИЯ СТЕФАНОВА 

ДИМИТРОВА - ЕГН **********, с.Каменар, ул."Цар Петър" № 14 - за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

  1964-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.С/3/21.03.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е вдовица, доходът й се формира единствено от пенсия, обитава 

стара постройка при лоши санитарно-хигиенни условия, ползва лекарства, 

част от които частично се реимбурсират от НЗОК), Общински съвет - Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на 

СОНЯ КАРНИКОВА НИКОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул."Хан 

Пресиян" № 5 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

  1965-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,  във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Е/25/21.03.2005 г. и на  база социален статус 

(лицето е вдовица, обитава стара къща  при лоши санитарно-хигиенни 

условия, доходът й се формира  единствено от пенсия), Общински съвет - 

Варна дава съгласие  да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 

лв. на  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА ЗЛАТЕВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Петко Напетов" № 27 - за задоволяване на основни жизнени  и 

комунално-битови потребности. 

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

  



  1966-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Г/48/22.03.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е с 81% трайно намалена работоспособност, съжителства със 

съпруга си и пълнолетната си дъщеря, съпругът й е 100% трайно намалена 

работоспособност с чужда помощ), Общински съвет - Варна дава съгласие 

да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на ГЕРГИНА 

ГЕОРГИЕВА ТАШЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул."Прокопий 

Варненски" № 15 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

  1967-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Ю/1/08.02.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е самотна майка, безработна с 3 непълнолетни деца, две от които са 

ученици), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 200 лв. на ЮЛИЯ СИМЕОНОВА 

ХРИСТОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул."Иван Рилски" № 29 - за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

  1968-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Й/12/08.03.2005 г и на база социален статус 

(лицето е с 100% трайно намалена работоспособност с чужда помощ, 

съжителства със сестра си , която също е с 100% трайно намалена 

работоспособност, в следствие на обилните снеговалежи жилището им е в 

лошо техническо състояние), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 400 лв. на ЙОАНА 

КОСТАДИНОВА КОСТОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул. "Константин 

Иречек" № 12 - за частично покриване на разходи по ремонт на жилище. 

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

  

  1969-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № СДЖ-5-94.Л/5/07.04.2005 г и на база социален статус 

(лицето е ученик - абитуриент, майката е с окологично заболяване, бащата е 

починал), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 500 лв. на ЛЮБОМИР ЛЮБЕНОВ 

ПАРУШЕВ - ЕГН **********, гр.Варна, ж.к "Вл. Варненчик" бл. 219, вх.1, 

ет.7, ап.26 - за абитуриентски бал.  

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

 



  1970-6.   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. ЗЛАТКА ДЕМИРОВА ХРИСТОВА - ЕГН ********** , с.Каменар, 

ул."Бреза" № 49, молба вх.№ СДЖ-5-94.З/1/11.03.2005 г., тъй като няма 

инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

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

  

  2. САЛИ ЯШАР БЕКИР - ЕГН ********** , гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.226, вх.3, ет.1, ап.55, молба вх.№ РД-5-

94.С/44/08.03.2005 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не 

отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

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

  

  3. ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ГРАМАТИКОВА - ЕГН ********** , 

гр.Варна, ул."Осогово" № 11, молба вх.№ РД-5-94.Л/12/14.03.2005 г., - тъй 

като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от 

ППЗСП. 

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

  

  4. КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА АЛАТОВА  - ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Тодор Влайков" № 7, молба вх.№ РД-5-94.К/33/15.03.2005 г., 

тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 

от ППЗСП. 

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

  

  5. ЙОРДАНКА ЕНЧЕВА ИВАНОВА  - ЕГН **********, гр.Варна, 

жк "Вл.Варненчик" бл.32, вх.1, ет.8, ап.37, молба вх.№ РД-5-

94.Й/17/22.03.2005 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не 

отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

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

  

            

  



 

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 

№ 28 

от заседание проведено на 18.05.2005 г. 

по точка седма от дневния ред 

 

  

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ПК 

"Здравеопазване" относно: 

 - удължаване срока на договора за управление на Медико-техническа 

лаборатория - І - Варна"-ЕООД с управителя на дружеството Мария 

Радославова Александрова до окончателното приключване на 

преобразуването на търговското дружество. 

 - отпускане и откази за отпускане на финансови помощи за лечение 

на нуждаещи се граждани.  

 

 Докл.: Бр. БАЛАЧЕВ - Председател ПК "Здравеопазване" 

  

 Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 

Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

  1971-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 

във връзка с чл. 141, ал. 6 и чл. 147, ал. 2 от ТЗ, чл. 22, ал. 1 от 

НРУПСЧОКТД чл. 63, ал. 4 от ЗЛЗ, Общински съвет - Варна удължава 

срока на договора за управление на "Медикотехническа лаборатория І - 

Варна" ЕООД с управителя на дружеството г-жа Мария Радославова 

Александрова до окончателно приключване на преобразуването на 

търговското дружество. Възлага на Кмета на Община Варна да сключи 

договор за управление с г-жа Мария Радославова Александрова.  

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

 

  1972-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна отпуска на  МАРИЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА  - ЕГН 

**********, гр.Варна, кв."Галата", ул."Боровец" № 37, молба вх.№ ОС-5-

94.М/5/17.02.2005 г. - диагноза на сина й ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ 



СИМЕОНОВ - ЕГН ********** - 90% ЕР на РЕЛКК № 9 от 13.01.2004 г. - 

Малдигестия, Малапсорбция, хронична диария, хроничен панкреатит - 500 

лв. за закупуване на лекарствени средства - Панцитрат, поливитамини и др. 

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

  

  1973-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна отпуска на  СНЕЖАНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА  

- с.Червенци, област Варна, молба вх.№ ЗР-5-94.С/6/21.04.2005 г. - диагноза 

на дъщеря й СИЯНА МАРИНЧЕВА ХРИСТОВА - ЕГН ********** - 

Морбус Хочкин II В кл.ст. - склеронодуларна форма - 500 лв. за закупуване 

на медикамент Прокарбазин. 

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

  

  1974-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна отпуска на  ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ  - 

ЕГН ********** , гр.Варна, кв."Св.Иван Рилски" бл.27, молба вх.А, ет.7, 

ап.110, вх.№ РД-5-94.И/47/21.03.2005 г. - диагноза: множествена склероза, 

цереброспинална форма, остатъчна тежка спастична пап.рапареза, 

дискоординационен синдром средна степен, ЕР на ТЕЛК 92,5% намалена 

работоспособност -400 лв. за закупуване на медикаменти и хранителни 

добавки. 

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

  

  1975-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна отпуска на  МАРИЯНА ИВАНОВА БОНЧЕВА  - 

ЕГН **********, гр.Варна, бул."Княз Борис I" № 64, молба вх.№ РД-5-

94.М/78/30.03.2005 г. - диагноза на сина й АНГЕЛ МАРИЯНОВ ИВАНОВ - 

ЕГН ********** - Хипоспадиа скроталис - 300 лв. за разходи по предстояща 

операция в МБАЛСМ "Н.И.Пирогов"-ЕАД София. 

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

 

  1976-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна отпуска на  ДАНА ПЕНЧЕВА СТАНЕВА  - ЕГН 

**********, гр.Варна, кв.Възраждане, бл.17, вх.2,ет.8, ап.46, молба вх.№ 

РД-5-94.Д/61/04.04.2005г. - диагноза: МБС, ХБ трета ст., остатъчна 

десностранна, централна латентна хемипареза, дискоординационен с-м, 

захарен диабет втори тип, лош контрол,диабетна полиневропатия, с ЕР на 

ТЕЛК 83 % намалена работоспособност - 300 лв. за закупуване на 

медикаменти - Ендотелон, Тиоктацид, Пентоксифарм, частично 

реимбурсирани от НЗОК. 

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

  



  1977-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна отпуска на  МАРИЯ МИХАЙЛОВА МАРИНОВА  

- ЕГН **********, гр.Варна, ул. "Самарско знаме" №22 а, молба вх.№ РД-5-

94.М/60/21.03.2005г. - диагноза - Есенциална хипертония, ХБ втори-трети 

стадий, сърдечномозъчна форма, бъбречнокаменна болест, хр.калкулозен 

пиелонефрит, холелитиаза, дуоденална язва, депресивна невроза, с ЕР на 

ТЕЛК 68.25% намалена работоспособност - 300 лв. за закупуване на 

медикаменти - Роватинекс, Монизид, Нолипрел, частично реимбурсирани от 

РЗОК. 

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

  

  1978-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна отпуска на  ЦВЕТА КОЛЕВА ПЕТРОВА  - ЕГН 

**********, гр.Варна, ул."Кирил и Методий", бл.36, вх.Г, ап.8, молба вх.№ 

ОС-5-94.Ц/2/24.03.2005г. - диагноза - катаракта - 500 лв. за закупуване на 

очни лещи. 

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

  

  1979-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна отпуска на  ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ  - 

ЕГН**********, Гр.Варна, ул."Прага"№17, молба вх.№ РД-5-

94.Е/24/18.03.2005г. - диагноза: МСБ, исхемичен мозъчен инсулт, 

десностранна хемипареза, - 300 лв. за закупуване на медикаменти - Беталок, 

Лизиноприл, Кавинтон, Дузофарм - частично реимбурсирани от НЗОК. 

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

 

  1980-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна отпуска на  МАРИЕТКА СТЕФАНОВА 

ЙОНКОВА  - ЕГН **********, гр.Варна, кв.Чайка, бл.26, вх.А,ет.10, ап.55, 

молба вх.№ЗР-5-94-М/8/25.04.2005г.- диагноза - ИБС, ХБ, МСБ, захарен 

диабет втори тип, диабетна ретино- и полиневропатия, диабетна 

нефропатия, секундарна желязодефицитна анемия, епилепсия чести големи 

припадъци - 300 лв. за закупуване на медикаментите Ферофолгама, 

Предуктал МR, Дилтиазем, Еналаприл, - частично реимбурсирани от НЗОК. 

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

  

  1981-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна отпуска на  НАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА  - ЕГН 

**********, гр.Варна, ул."Йордан Йовков" бл.9а, вх.А, ап.13, молба вх. № 

СДЖ-5-94.Н/1/18.03.2005г., диагноза - Артериална хипертония, 

хипертонично сърце, травма на периферните нерви на раменния пояс и на 



горните крайници - 200 лв. закупуване на медикаменти - Енприл, Дилзем, 

Корвитол, Дехидратин нео, частично реимбурсирани от НЗОК. 

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

  

  1982-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна отпуска на  ХРИСОНА КОЛЕВА СЛАВОВА  - 

ЕГН **********, гр.Варна, ул."Гаврил Кръстевич" № 10, ет.4, ап.9, молба 

вх.№ РД-5-94.Х/9/15.03.2005 г., диагноза на съпруга й ДИМИТЪР ПЕТРОВ 

СЛАВОВ - ЕГН ********** - ОББ смесена форма, ХСН 3-4 ст., абсолютна 

аритмия при ПМ - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства - 

Дигоксин, Салуретин, Изоденит, Салбутамол, Серевент, частично 

реимбурсирани от НЗОК. 

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

  

  1983-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна отпуска на  РОЗА РАДЕВА ХРИСТОВА  - ЕГН 

**********, гр.Варна, ул."Сава" № 39, молба вх.№ ОС-5-94.Р/5/24.02.2005 

г., диагноза: захарен диабет 2 тип, ХОББ бронхитна форма, хипертонична 

болест 2 ст., хипертонично сърце, ИБС, МСБ, хроничен С вирусен хепатит - 

200 лв. за закупуване на лекарствени средства, частично реимбурсирани от 

НЗОК - Дилакор, Фраксипарин, Корвитол, Тертензиф 

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

 

  1984-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна не отпуска финансова помощ на  МАРИЙКА 

ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА  - ЕГН **********, гр.Варна, бул."Вл. Варненчик" 

бл.50, ет.10, ап.52, молба вх.№ РД-5-94.М/49/15.03.2005 г. - няма основание 

за отпускане на средства за лечение - лицето има Експертно решение на 

ТЕЛК с 94,375% намалена работоспособност - получава добавка към 

пенсията; месечни доходи на семейството в размер на 310 лв.; лицето се 

подпомага съгласно чл.25, 26 и 29 от ППЗИХУ от 01.01.2005 г. 

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

  

  1985-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна не отпуска финансова помощ на  ГАНКА КОЛЕВА 

ПЕТРОВА  - ЕГН **********, с.Каменар, ул."Аказия" № 8Б, молба вх.№ 

СДЖ-5-94.Г/1/12.03.2005 г. - няма основание за отпускане на средства за 

лечение - лицето се подпомага, съгласно чл.7 и чл.8 от ЗСПД; получило е 

целева помощ съгласно Наредба № 5 от 30.05.2003 г.; семейството ще се 

подпомага съгл.чл.9 от ППЗСП от 1.04.2005 г. и се подпомага съгласно чл.7, 

ал.1 от ЗСПД; не са изчерпани възможностите на семейния кръг за 

подпомагане; 



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

  

  1986-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна не отпуска финансова помощ на  ДЕМИРКА 

МИЛКОВА БОЯНОВА  - ЕГН **********, гр.Варна, ул."Наум" № 87, 

молба вх.№ РД-4-94.Д/37/12.10.2004 г. - няма основание за отпускане на 

средства за лечение на сина й Милко Демиров Боянов - семейството 

получава помощи по чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗСПД; към момента не 

подлежи на  подпомагане по ППЗСП и Наредба № 5, поради излизане зад  

граница през м.юни 2004 г. на собствени разноски; не са  изчерпани 

възможностите за подпомагане от близки; с писмо №  ОС-4-

94.Д/37/28.12.2004 г. от г-жа Боянова са изискани  допълнителни документи 

за необходимостта от лечение, но до  този момент не са представени; няма 

инцидентно възникнало  затруднение, за което се изисква допълнителни 

финансови  средства; 

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

 

  1987-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,  

Общински съвет - Варна не отпуска финансова помощ на  РОЗА  

МИХАЙЛОВА ВАСИЛЕВА  - ЕГН **********, гр.Варна,  ул."Гургулят" № 

25, молба вх.№ РД-5-94.Р/54/28.04.2005 г. -  няма основание за отпускане на 

средства за лечение на дъщеря  й Зина Розева Михайлова - медикаментите за 

лечение на дъщеря  й от епилепсия са реимборсирани от НЗОК. 

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

  

  1988-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,  

Общински съвет - Варна не отпуска финансова помощ на   ВИОЛЕТА 

ВАСИЛЕВА СИМЕОНОВА  - ЕГН **********, гр.Варна,  ул."Светослав 

Минков" № 47, молба вх.№  РД-5-94.В/68/28.04.2005 г. - няма основание за 

отпускане на  средства за лечение на дъщеря й Юлия Здравкова Симеонова -  

медикаментите са на много ниска стойност и частично се  реимбурсират от 

НЗОК. 

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

 

  1989-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,  

Общински съвет - Варна не отпуска финансова помощ на  КАДИР  

ТЕФИКОВ ЕТЕМОВ  - ЕГН **********, гр.Варна, ул."Грамада" №  9, 

молба вх.№ ЗСР-5-94.К/4/23.02.2005 г. - няма основание за  отпускане на 

средства за лечение - става въпрос за прорезна  рана, която е обработена в 

Спешен център. 

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

  



  1990-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,  

Общински съвет - Варна не отпуска финансова помощ на  ГАВРИЛ  

АЛЕКСИЕВ ЧЕРКЕЗОВ  - ЕГН **********, с.Каменар, ул."Момина  сълза" 

№ 28, молба вх.№ СДЖ-5-94.Г/2/22.03.2005 г. - няма  основание за 

отпускане на средства за лечение - лицето  получава помощ по чл.7, ал.1 от 

ЗСПД и чл.9 от ППЗСП;  отпусната е и целева помощ, съгласно Наредба № 

5 на МТСП;  няма инцидентно възникнало събитие, налагащо отпускането 

на  финансова помощ. 

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

  1991-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,  

Общински съвет - Варна не отпуска финансова помощ на   СТОЯНКА 

ПЕТКОВА РАЕВА  - ЕГН **********, гр.Варна, ул."Струга" № 45, ет.2, 

ап.102, молба вх.№ РД-5-94.С/61/22.03.2005 г. - няма основание за 

отпускане на средства за лечение - предписаните й медикаменти са на много 

ниска стойност и частично се реимбурсират от НЗОК. 

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

  

  1992-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна не отпуска финансова помощ на  БИСЕР 

НИКОЛОВ ФИЛЕВ  - ЕГН **********, гр.Варна, ул."Марица" № 12, молба 

вх.№ ЗР-5-94.Б/1/23.03.2005 г. - няма основание за отпускане на средства за 

лечение - лицето е инвалид 1-ва група с чужда помощ пожизнено, със 

слепота на двете очи, без възможност от корекция, в резултат на вродени 

аномалии на очите - рядко срещаното заболяване - Синдром на Франсоа; 

молбата му за отпускане на средства за лечение в Швейцария не се 

удовлетворява, поради отказ на Университетска клиника в Базел - 

Швейцария. 

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

  

  1993-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна не отпуска финансова помощ на  ПЕТРА 

ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА  - ЕГН **********, гр.Варна, кв."Владиславово" 

бл.406, вх.17, ет.3, ап.32, молба вх.№ ОС-5-94.П/6/16.02.2005 г. - няма 

основание за отпускане на средства за лечение - лицето не е обект на 

социално подпомагане, тъй като доходът му е над ДМД; няма инцидентно 

възникнала потребност, която да налага отпускане на финансова помощ. 

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

  

            

  



 

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 

№ 28 

от заседание проведено на 18.05.2005 г. 

по точка осма от дневния ред 

  

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение относно 

полагаем платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет - 

Варна. 

 Докл.: Ап. ДИМИТРОВ - Председател ОбС  

  

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 

Общински съвет - Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 1994-8. На основание чл. 155 и чл. 156, т. 2 от "Кодекс на труда"; чл. 

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

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

съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

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

съвет - Варна дава съгласие Председателят на Общинския съвет да ползва 

полагаем платен годишен отпуск в размер на 24 работни дни, считано от 

25.05.2005 г. 

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

  

            

  



 

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 

№ 28 

от заседание проведено на 18.05.2005 г. 

по точка девета от дневния ред 

 

  

  ОТНОСНО: Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински съвет 

 - Варна.  

  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА НЯМА РЕШЕНИЯ.  

  

  



 

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 

№ 28 

от заседание проведено на 18.05.2005 г. 

по точка десета от дневния ред 

  

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от г-н Иван Иванов - 

общински съветник СДС относно отмяна на решения на Общински съвет - 

Варна № 1718-5(26)/13.04.2005 г. и № 1719-5(26)/13.04.2005 г. на Комисията 

по приватизация и следприватизационен контрол. 

 

 Докл.: Я. СТАНЕВ - Зам.председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 

Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

  1995-10.  Общински съвет - Варна отменя свои решения № 1718-

5(26)/13.04.2005 г. и № 1719-5(26)/13.04.2005 г. /резултати от поименно явно 

гласуване: 

 /за - 32, против - 1, въздържали се - 5, отсъстват - 12, 

 не участва в гласуването - 1/ 

  

  1996-10.  С оглед изпълнение на решение на ОбС - Варна № 1995-

10(28)/18.05.2005 г. и на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да предложи нови обекти 

за попълване на приходната част от план-сметката по приватизация за 2005 

г. 

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

  

            

  



 

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 

№ 28 

от заседание проведено на 18.05.2005 г. 

по точка единадесета от дневния ред 

  

  ОТНОСНО: Разглеждане на информация относно извършена 

проверка от РО ДАИ съвместно със служители на община Варна по сигнали 

на граждани относно обслужване на линии №№ 148, 15, 15Б и 115 от фирма 

"КОСКО"-ООД.  

 

 Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Зам.председател ОбС, Председател ПК 

"Транспорт" 

  

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 

Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

  1997-11.  На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и на 

констативен протокол от извършена проверка на РО ДАИ - Варна съвместно 

с представители на Община Варна, Общински съвет - Варна реши: 

 1. Възлага на Кмета на община Варна, при невъзможност на  

превозвача "КОСКО"-ООД да изпълнява задълженията си по  договор за 

организацията, изискванията и качеството на  основните вътрешноградски и 

крайградски пътнически превози,  да прекрати договора с "КОСКО"-ООД 

по вина на превозвача. 

 2. Възлага на Кмета на община Варна, при настъпили  обстоятелства 

по т. 1, да сключи договор за обслужване на  автобусни линии №№ 15, 15Б, 

115, 148 с фирмите "Градски  транспорт"-ЕАД и "Транстриумф холдинг"-

АД, до провеждане на  конкурс. 

 /за - 21, против - 2, въздържали се - 10/ 

  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

  В А Р Н А  

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/  

    

 


