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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
 

Пламен НАЧКОВ 
 Моето питане уважаеми колеги е, по отношение на това, че 
публична общинска собственост  ул.”Юрий Венелин”, в частта си  до 
лятно кино “Тракия” е преградено с бариера и питам кмета:  

С какво решение на ОбС е разрешено публична общинска 
собственост да се отдава под наем?  Какъв договор е сключен? Кой е 
подписал договора? Ще бъдат ли взети мерки за прекратяване на договора 
относно незаконо-съобразното ползване на част от публична общинска 
собственост, която ОбС не е дал съгласие да се използва  под наем? 

Още един път искам да кажа за предния спор. Явно кмета не е 
обърнал внимание за бараката на “Патриарх Евтимий”. Там отново се 
заеха 50 кв.м, този път с лятна градина. Благодаря му за съдействието. 
 
 
 Бранимир БАЛАЧЕВ 
 Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, 

Пред мен е жалбата на 101 живущи в района на улиците 
“Заменхоф”, “Цар Симеон” и  “Козлодуй”  в град Варна. Повече от година 
и половина продължава този задочен спор, с намиращия се в този район, 
небезизвестния “Планет клуб”, чието работно време е 24 часа в 
денонощието. В тази жалба в писмен вид по мой съвет, тъй като до сега са 
водени многократни разговори с различни служители на дирекция 
“Обществен ред и контрол”, 101 живущи там задават следните въпроси: 
Защо дирекция “ОООР” не може да осигури обществените отношения 
свързани с  осигуряването  на обществен ред и създаване на условия  за 



спокойствие на труд и отдих на гражданите. Така както е записано в чл. 1 
от наредбата за обществения ред. 

Защо се подновява ежегодно разрешава разрешението за удължено 
работно време на това заведение след 22.00 часа, при толкова много 
сигнали и жалби. Това не е ли не изпълнение на общинската наредба за 
обществен ред по смисъла на чл.5, ал.5 и чл. 7 от същата наредба? Може 
би защото въпросното заведение се ползва с твърде силно лоби, някъде по 
етажите на високата сграда, казват гражданите. 

Трети въпрос: Защо разрешителното на това заведение след 22.00 
часа е дадено до 3.00 часа забележете, за три дни от седмицата през нощта 
и забележете до 5.00 часа в останалите дни на седмицата. Нали съгласно 
чл.5, ал. 2 от наредбата удълженото работно време не може да бъде повече 
от 4 часа? 

Четвърти въпрос: Защо при контролните проверки на нивото на 
шума направени по линия на жалбите, служителите на “Планет-клуб” се 
оказват предварително информирани и констатацията за проверките на 
шума е в рамките на нормалното.  

Защо при направените по наше искане замервания без  знанието на 
Общината и без знанието на “Планет-клуб” се оказва, че шумът идващ от 
тях е не само висок но той е  недопустим. Престъпно висок със вредни 
последствия. 

Шесто: Ще забележат ли общинските власти, че в това заведение вд 
нарушение на наредбата се сервира алкохол на непълнолетни? Че няма 
контролна техника  за недопускане на лица със оръжие в обекта? 

Ще се приложи ли чл. 43 от наредбата за обществения ред и ще се 
преустанови ли работата на “Планет-клуб”, като особено тежък случай? 
Жалбата е от няколко листа, няма да я чета цялата, тук се цитира господин 
кмете, че многократно са водени разговори с бившия директор на 
дирекция “ОООР” г-н Павлин Павлов. Че са давани надежди на 
гражданите, че след 22.00 часа ще могат най-насетне ще могат да почиват, 
тъй като вие знаете, че този район е наситен със жилищни блокове и тези 
подписали се 101 човека са само малка част от хората, чиито интереси са 
засегнати. Това е първият ми въпрос. 

Вторият ми въпрос е: Желая да получа отговор на какво основание 
казино “Върбата” е сложило бариера на импровизирания паркинг в 
близост до ВРС, и на какво основание, с чия заповед и чие разрешение е 
въведен контролно пропускателен режим там? Има ли въобще сключен 
договор с някой от близко обитаващите фирми и учреждения? Ако има от 
кога е той, изтекъл ли е? И ако е изтекъл дали е подновен? Дали в тази 
връзка ако този договор е подновен е спазено решението на ОбС за 



осигуряване на минимум 3 паркоместа за Общинска администрация и ОбС 
– Варна? 

И третият ми въпрос е: След като с пълно единодушие с един само 
въздържал се, ако не се лъжа само адмирал Контров, ние взехме решение, 
че една от  най-хубавите сгради на Варна, тази на ДНФ няма да рекламира 
алкохолни напитки, а точно докато ние взимахме решение, вече се кипри 
една голяма табела с названието “Туборг”. Благодаря ви. 
 
 Красен ЖЕЛЕЗОВ 
 Уважаеми колеги, господин председателстващ. Няма как явно ще 
досадя на всички със седмото си по ред питане, шесто пардон и затова не 
можах да си свърша работата, казвайки, че ако и последния път ако не ми 
даде отговор кмета, ще го искам от друго место. Обаче той ме подведе, 
бих казал излъга, като най-отговорно заяви от тази трибуна миналият път 
при отговорите си, че лично той ще даде отговор цитирам “На 
необходимия брой актове в едно с наказателни постановления, колко са 
връчени, колко са обжалвани, колко са влезли в сила? Обаче за да хвърля 
малко яснота защото така може би не всички знаят за какво става въпрос. 
Не искам да се обиждате, тъй като не сте в този случай, аз искам 
предварително така, за следващия път като вече наистина няма да вярвам, 
че ще ми бъде даден отговор ще си го поискам по съответния ред, но така 
преамбюлно съм взел едно много интересно четиво, което предхожда 
същите актове и наказателни постановления. Това е препоръките и 
указанията на вътрешния одит на агенцията за Държавен финансов 
контрол, където има много, много, смущаващи и тревожни констатации 
във връзка с действия на администрацията, кмета и директорите във 
връзка с приложение на Закона за обществените поръчки и разпореждане 
с бюджетни средства. Ако искате ще Ви прочета две страници, ако не 
после ще Ви го дам така на вниманието за сведение. Но това е един 
приемвюл, който е по отношение на главното което ние искаме. Все пак аз 
ще моля за малко търпение. 
 Във връзка с Ваша жалба от 13.09.2004 год., относно даден съвет по 
инициатива на делегираните вътрешни одитори Община Варна и 
осъществяване на дейността им Ви информираме и уведомяваме, че 
извършихме проверка по поставените от вас въпроси. За  целта изискахме 
СФУК, наръчник за финансово управление и т.н. По отношение на 
системата за двоен подпис Община Варна, утвърдена със заповед, 
цитирани са две заповеди на кмета и инструкция за прилагане на СФУК на  
бюджетни средства считаме, че някои текстове на вътрешните актове 
противоречат на  Закона за държавния вътрешно финансов контрол и  



Правилника за прилагане на закона за държавния вътрешен финансов 
контрол. Съвета на делегираните одитори по този въпрос е коректен. 
Съгласно чл. 11, ал. 8 от ЗДФК и чл. 16 от Правилника, системата на 
двойния подпис е задължителна процедура, при която поемането на всяко 
финансово задължение и извършването на всеки разход не може да се 
осъществи без подписите на  ръководителя и главния счетоводител или на 
друго лице съставител на годишния финансов отчет по закона за 
счетоводството. Със заповед на кмета на Община Варна, за съставител на 
годишните финансови отчети е определен главния счетоводител. В този 
случай върху документите за поемане на задължения по договори и други 
и извършване на разходи, платежни нареждания, касови ордери. Първи 
подпис се полага от кмета или от упълномощено от него лице, а втори 
подпис трябва да се полага от главния счетоводител. Втория подпис се 
полага във връзка с изпълнение задълженията на закона за 
счетоводството. Текстовете на инструкцията за прилагане на системата за 
финансово управление и контрол на бюджетните средства на Община 
Варна от заповед № 1125 на кмета, относно полагането на втория подпис и  
директора на дирекция “Финанси и бюджет” противоречи на разпоредбата 
на чл. 19, ал. 8 от ЗДФК и чл. 16, ал. 1 от Правилника на същия закон. В 
двата вътрешни акта се забелязва известно объркване на елементите 
предварителен контрол и двоен подпис. Записано е,че системата на двоен 
подпис се осъществява, чрез валидиране на заявка за поемане на 
задължение и чрез валидиране на искания за извършване на разход. 
Подписите за съгласуване на заявки и  искания удостоверяват извършване 
на предварителни проверки и вътрешен контрол и няма пречка   такива 
проверки да бъдат извършвани от различни длъжностни лица по  преценка 
на ръководителя. Системата на двойния подпис е задължителна процедура 
и се отнася до полагане  на подписи при поемане на финансови 
задължения и извършване на разходи, във връзка с изпълнение на Закона 
за счетоводството. По отношение  точка 52, 3 ,4 ,5 от работната 
инструкция 0603 разглеждане, оценка и класиране предложения към 
наръчника системи за управление и контрол на обществените поръчки, 
относно допускането на предварително изпълнение. Това  е изпълнение, 
което го дъвчем вече две години и  сключване на договор за обществена 
поръчка при наличието на подадена жалба срещу решението на 
възложителя за определяне на изпълнител. Считаме, че  така 
формулираните текстове противоречат на ЗОП и крият риск от допускане  
на нарушения при прилагането им на практика. Много се радвам, че и 
шефа на правната служба е тук този път. Текста по точка 52 от работната 
инструкция 0603 – разглеждане, оценка и класиране на предложенията 



гласи: Проверка допуска ли се предварително изпълнение на поръчката 
съгласно чл. 16 от ЗОП. В чл.16 от Закона за обществените поръчки са 
описани случаите, при които възложителя взема решение за  възлагане на 
обществена поръчка, чрез процедура на договаряне. В Закона за 
обществените поръчки не е регламентирано предварително изпълнение на 
поръчката. Освен това предварително изпълнение се допуска само по 
отношение на административен акт колеги, а не на договор и поръчка, 
както е записано в т.52 и 53 от работната инструкция. И още няколко 
изречения и завършвам. Допускането на предварителното изпълнение е 
уредено в този разпоредба от Закона за административното производство, 
съгласно която предварителното изпълнение на административен акт се 
допуска по изключение, след като е допуснато изпълнение на 
административен акт, но не и на договора. Съгласно която 
предварителното изпълнение, кога това налага за да се осигури живота 
или здравето на гражданите, да се предотвратят загуби на народното 
стопанство и т.н. Считаме, че в наръчника на системата за управление и 
контрол на обществените поръчки и инструкциите към него следва да се 
опише точно за какви действия. Например при спешна нужда за третиране 
на тревни площи, доставка на горива за отопление и др. Заповедта на 
възложителя за определяне на изпълнител на поръчката, ще се допуска 
предварително изпълнение, като това условие задължително следва да се 
посочва, заповедта на възложителя за откриване на процедурата в обявите 
и конкурсната документация и т.н. Това е по-дълго четиво но в тези два 
пункта за разпореждане с бюджетни средства и  по Закона за 
обществените поръчки, считам че констатациите на проверяващия орган, 
който е дал указания, за това че има грубо нарушение на закона по 
разпореждане със средства. И аз тук задавам един риторичен въпрос, но 
ще го уреждаме във ход. След като има разпореждане със бюджетни 
средства що е това? Каква дефиниция можем да му дадем и доказателства, 
че закона за обществените поръчки се нарушава ежедневно при всяка една 
процедура по приложението му. Благодаря завърших.  

Във втората част, това което кмета ми обеща миналият път по 
същество на въпроса, и не ми отговори на въпроса. Той за първи път 
тогава на шестото питане персонално трябваше да даде на този отговор, аз 
пак заявявам, че на следващата сесия той ще бъде осигурен от агенция за 
държавен финансов контрол. Благодаря, колеги. 
 

Кирил ЙОРДАНОВ 
 Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници, 
уважаеми съграждани и гости на сесията, 



Предвид характера на днешното заседание не са Ви предоставени 
писмени отговори на въпросите, които поставихте. На следващата сесия 
естествено, че ще получите тези отговори, но и днес се поставиха някои 
въпроси на които съм в състояние някъде повече, другаде по-малко 
изчерпателно да дам отговор сега.  

Впечатлил се е г-н Пламен Начков от предишният ни разговор тук 
на това място същото. Нямам представа, каква е тази бариера, която 
ограничава достъпа върху публична общинска собственост. Ще разпоредя 
не се съмнявайте съгласно практиката ни, може би още днес. Аз съм готов 
на диалог и от тук, стига господин Начков да изпитва тази потребност. 
Всичко не става с разходки. Аз достатъчно ходя из града но затова пък 
има и достатъчно контролни органи и аз за това казвам, че още сега ще им 
разпоредя, надявам се съгласно практиката това да не ни е последния 
диалог съгласно практиката г-н Начков, в рамките на тази сесия имам 
предвид, на днешната сесия. Дано да съм в състояние още днес да ви дам 
тази информация. Съответно аз съм длъжен да върна благодарност, както 
Вие отправихте към мен от тук, тъй като аз също Ви благодаря за 
съдействието. Над 60 обекта махнахме по улица “Пюскюлиев” за времето 
от последния диалог от тук. Но аз си давам сметка, че вашите критерии са 
високи и на мен ще ми е много трудно да Ви убедя, че действително 
възнамерявам да се боря с това явление и това ви прави  чест разбира се и 
за напред можете да разчитате на мен, на диалогичност, на отчетност и 
така да се каже, когато съм давал становище за днешната Ви работа. Аз не 
съм ви подвел и занапред можете да разчитате на мен в това отношение за 
едно градивно отношение защото аз се убеждавам, че е такова от 
ежедневната ни работа. 
 “Планет-клуб” – г-н Балачев, ще бъде проверена ситуацията 
естествено, днес видях във вестниците . В ретроспективен план можете да 
бъдете спокоен за да излезете пред хората, които са Ви сезирали с въпроса 
и да кажете, че на основание вашата активна намеса и на основание 
позицията на Община Варна, трябва да има облекчение в тяхната 
ситуация. Къде е ретроспективния план, това е битката, която се води 
ежедневно. Това не е единствения клуб. Много са клубовете и цялата гама 
така да се каже, които са в ръцете ми аз ще упражня защото поне колкото 
Вас също така се стремя да зачитам интересите и жалбите на гражданите. 

Две допълнителни информации ще Ви дам. Дойде доклада за 
“Трифон зарезан”, но в анализа и проверките не се съдържа констатация 
относно бъдещата експлоатация на пътя. Разбирам, че още изследвания 
трябва да бъдат направени за да се произнесат те, относно окончателното 
бъдеще. Говоря за времето докато ще бъдат извършени реконструкции, 



които да гарантират експлоатацията. С други думи няма отговор на този 
въпрос. 

Второто е че правилно, основателно се държи на обществения ред и 
сигурността на хората. Аз само искам да задам въпроса, който съм задал 
неколкократно: А здравеопазването? Кога ще вземем становище? Колко 
ще усложняваме тази работа? Да, обществения ред е нещо много важно, 
активна позиция е необходима; хайде и за здравеопазването да помислим. 
Аз що се отнася до фактическите констатации и бързите мерки, ще си 
свърша работата.  

Кърлежите. Не може да не Ви вълнува този въпрос, не сте ме 
питали. Но хората питат Вас евентуално да не Ви питат след сесията, а да 
чакаме чак следващата. Увеличение в пъти спрямо предходните години -
няма такова нещо. Съпоставимите периоди – 257 през 2003 година; 141 –
през 2004 г.; 111 тази година, това е. Няма пъти има намаление. Няма пъти 
увеличение, да го имаме и това нещо в предвид колеги. 

Рекламата - учуден бях, че я видях да се  появява горе. Учуден бях. 
Който я е сложил да си я маха. Щетата си е за него. Откъде на къде. 
Допускам това да е станало, то по друг начин не може да стане, с хората 
които стопанисват клуба. Тя не може да отиде да се озове на  покрива тази 
реклама без да мине по стълбите и коридорите на дома. Аз приеме изцяло 
Вашето становище, че вие не разрешихте експлоатацията. Има сред Вас 
хора, които знаят в събитията предшестващи сесията, аз запитах. 
Възможно ли е да е дадено предварително съгласие? Възможно ли е 
въпроса да е предрешен? Възможно ли е да е дадена от някъде индиция , 
че ще бъде разрешено ползването и? Слава богу не се материализира с 
решение на Общинския съвет, трябва да се махне. И това трябва да стане 
за сметка на този който я е поставил.  За този, който се е опитал да 
изпревари събитията. На какво основание, аз не мога да Ви кажа. Самия аз 
бях изненадан, че  има такова нещо там. 

Бариерата на Районния съд, това е, г-н Балачев, Вие не може да не 
знаете. Искането тази бариера да остане, режима да остане, такъв на 
паркинга е на Председателя на Районния съд. Не е изненада за никого. 
Нормално ли е в една такава институция, в която има освен Районен съд и 
една друга поредица от институции да имат претенция и виждане за един 
по особен статут на тази паркинг. Не виждам на Окръжен съд го дадохме. 
Това е моята позиция. Не е казано за първи път пред Вас. Подхода на 
служителите и до начина по който те са поставили някакъв регламент за 
ползването на паркинга. Горе долу по едно и също време я посещаваме 
тази сграда, едновременно бяхме стажанти в съда и знаем какво е да 
отидеш на дело или на работа. Това мога да предам от разговорите, които 



съм имал с председателя на Районния съд. Мисля, че го виждате по-често 
поговорете, убедете го че не е прав. Считам, че запазване статута на този 
паркинг в този му вид, като отношение към институцията и нищо друго, и 
нищо друго. 

Г-н Железов, изразително четене, така мога да кажа. Не се 
съмнявайте. Ще Ви дам много точна и пълна информация, но Вие ще 
получите концентриран и окончателен  вид на информацията. До тогава 
ползвайте всичко, което включително и формата на литературно четене, за 
да можете да се движите към онази цел, която сме си поставили заедно със 
Вас. А тя е точно да получите цифри, данни на поставените от Вас 
въпроси. Вие знаете, че в момента не можете да го получите, защото ние 
сме в рамките на един процес на който финала не е дошъл. Нито тези 
констатации имат вида и характера на окончателни, нито аз пък ще си 
позволя от тук да правя внушения, нещо за което не ви упреквам в крайна 
сметка. Начина по-който се дава израз на една позиция е личен избор. Но  
не се съмнявайте, че ще имате три  точни графи от информации, 
изчерпателно със цифри.  

 
Красен ЖЕЛЕЗОВ 
Г-н Кмете, явно това което зачетох дали е литературно, това е 

констатации, официален документ на регионална агенция за ДФК. Така, 
че квалификации от рода на литературно четене не дава отговор, явно, че 
не Ви е приятна тази констатация. Твърдението, че не е окончателно също 
малко ме изненадва, като такова направено от Вас в качеството си на 
юрист. Защото тези препоръки са Ви били давани далеч преди да се 
стигнат по същество актовете, на основание на които са издадени 
наказателните постановления. Нещо повече по жалба на администрацията, 
регионална агенция ДФК, Национална агенция. Господин Кмете, по Ваше 
искане във връзка със зачестилите еди какво си, да си сверите часовника, 
аджеба правилно ли прилагате законодателството действащо в България, с 
което боравите. Указанията са, че май не е точно така.Именно след което 5 
месеца след това, са връчени тези актове и постановления. Там можете да 
кажете, че тези наказателни постановления, които Вие ако сте атакували, 
не са окончателни. Но завършвайки ще кажа, че Вие не сте ми дали 
отговор макар и устен и всеки път обещавате, че ще има такъв, последния 
път. Сега за пореден път обещавате за броя не се съмнявайте. Съмнявам се 
г-н Кмете, че ще получа такъв. Благодаря. 

 
Кирил ЙОРДАНОВ 



Смятам, че това е благородно състояние на духа съмнението и то е 
един от двигателите на прогреса. Всеки случай в тази му част относно 
любопитството, което е основателно Вие ще престанете да се съмнявате 
когато получите конкретните цифри. Сега с Вас да влезем в понататъшен 
диалог, кое е междинно и кое е окончателно нямам нищо против. Също 
така смятам за окончателно, че спечелихме делото срещу “Паркстрой”. 
Давам факт, който може  да онагледи моето виждане, че имаме едно 
окончателно дело. Сега ще чакаме извънредните способи естествено, но 
това е един от фактите, ако ме питате какво означава окончателно, другото 
е  точно е в навечерието на окончателното и си чака така да се каже 
произнасянията  от няколко места. Но не се съмнявайте информация ще 
има по този въпрос. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Г-н Председател, бих искал да изкажа моето чувство на 

благодарност, по отношение отговорите, които получих на моите въпроси 
от страна на господин кмета. Дълбоко се надявам, че и гражданите които 
направиха тази подписка във връзка, с така невъобразимото състояние 
около “Планет-клуб” във Варна, че с личната дума на г-н Кмета, тяхното 
положение ако не се оправи изцяло, то поне значително ще се подобри, за 
което предварително благодаря на г-н кмета Кирил Йорданов. 

Доволен съм и от отговора по отношение на  табелата, такива трябва 
да бъдат според мен действията на администрацията. Всички нарушители, 
които са нарушили закона и  наредбата трябва своевременно да бъдат 
принуждавани да поправят това, което са направили без съответното 
разрешение. 

Две думи искам да кажа по отношение на импровизирания паркинг 
пред Варненския районен съд. Г-н Станев, въпроса за  паркинга пред съда 
го поставих и във връзка с въпроса, който Вие преди няколко дена ми 
поставихте, че не ви допускат там. Със същия проблем ме беше занимавал 
и колегата Владимир Караджилов, въпроса аз не съм против това съдиите 
и прокурорите от  ВРС и  Варненска прокуратура да имат облекчен режим 
и място, където да спират своите автомобили. Като направих проверка, 
установих, че между Община Варна и Районен съд по повод ползването не 
са изчистени докрай. Мисля, че г-жа Габровска не знам дали е тука ще 
потвърди моите думи. Договора е изтекъл, нямаме нов договор с ясни 
правила, като в тези правила задължително трябва да влезе 
обстоятелството, че поне 3 парко-места трябва да има запазени за 
администрацията и ОбС. Това е едно и второ, това което дразни  всъщност 
повечето от гражданите е ,че там колите на съдиите и прокурорите са 



значително по-малко от казино “Върбата”, на заложната къща, на 
ключаря, на пицарията и на кого ли не още там, които спират защото 
доколкото знам те плащат на въпросния там който вдига и сваля 
бариерата. И по този начин се въвежда един такъв това, няма ще пропусна 
болницата, която все пак е едно заведение, което трябва да има достъп и 
възможност там да се спират колите на г-н Темелков. Но това нещо трябва 
да бъде регламентирано и аз за това зададох този въпрос, просто да 
предприемем действия ясно и точно да регламентираме отношенията си с 
този паркинг. Благодаря. 

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Чувайки сега за тези лични констатации, аз подкрепям едно виждане 

и нека до постъпим, както постъпихме с паркинга на Окръжния съд. Да 
издирим конкретната страна по договора, естествено с решение на ОбС. 
Да преценим формата по която то да бъде предоставено, но и да имаме 
ясното относно регламента на по-нататъшното му ползване. Нямам нищо 
против да изчистим тези съмнения, които иначе хвърлят светлина реално 
до колкото разбирам на едни добри намерения, да се възползват от този 
паркинг. Хората, които ползват този паркинг от бившето кино “Тракия”, 
това са съд, прокуратура и хората които посещават прилежащия район. 
Разбирам, че има болница, че има и други държавни институции. Съгласен 
съм, ако искате ще подготвя едно проекто-решение, за да може да бъде 
дадено в комисиите, за да сложим яснота  в регламента за ползването на 
този паркинг. 

 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Уважаеми колеги. Взех думата за нещо друго, всеки разбира се има 

правото да си оформя отговорите на въпроси или да си задава въпросите, 
както иска. Но съм много изненадан от начина по-който кмета отговаря на 
въпросите, които са доста критични към него. Тази сесия не е за първи 
път, но то достигна върха. Отговорите му са пренебрежителни, имат 
привкус даже леко на подигравка към съветниците, които му задават доста 
критични въпроси. Това нещо не му прави чест според мен, защото 
техните въпроси най-малко така се задават. Те може да са критични, но не 
са пренебрежителни към него. Учудвам се на това отношение, особено 
към г-н Начков, който явно е и работил за него за да бъде избран на тази 
длъжност. Просто ми е съвета да си оправи начина, защото съветниците 
също сме уважаване хора, както и той. 

 
Пламен НАЧКОВ 



Аз само в допълнение, тъй като кмета ще разпореди, както каза  
екстремна проверка. Нека неговите хора да минат и покрай павилиона на 
ъгъла на “Владислав” и “Трайко Китанчев”, тъй като аз в петък изрично 
говорих със зам.кмета на “Одесос”, който ми каза, че няма издадено 
разрешително издадено за летните съоръжения, които са сложени. И да 
питам след това на другата сесия, по колко квадрата на човек се полага и 
пак същите обяснения ли ще ми даде г-н кмета? 
 

Кирил ЙОРДАНОВ 
Това, което г-н Севастиянов каза, не бих искал да го подмина и да 

не остане във въздуха. Възможно е в един диалог особено когато се говори 
за сериозни неща. Особено когато аз виждам сериозни питания, но не 
виждам кой знае колко сериозни основания за тази драматика, която се 
придава. В отговора си да съм засегнал някой. Ако това у така, аз моля за 
извинение. Ако някой се е почувствал засегнат от моите отговори. Обаче 
има едно нещо друго, което се казва – не ме гледай какво казвам, гледай 
ме какво правя. Сега това е особено значимо за периода в който се намира 
страната ни, града ни в това число всички ние. И факта, факта г-н 
Севастиянов, че на голяма част, на по-голямата част, на изчерпателната 
част от въпросите, които Вие повдигате следва реакция в рамките на 
разбирането и на възможностите би трябвало да е, би трябвало да е 
указание за Вас, че на този диалог се гледа сериозно. Има и трети вариант 
да бъде без диалог, да не се дава отговор. Аз смятам, че ние имаме и 
диалога, имаме и резултатите от диалога. Така че с онази изрична 
забележка, която ми направихте в началото, мисля, че сме в правилната 
посока. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 

Пълн. № ОС-5-94.Б(20)/18.05.2005 г. 



 
Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 29 

от заседание проведено на 06.06.2005 г. 
по точка втора от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисията 

по приватизация и следприватизационен контрол във връзка с изпълнение 
на чл. 6, ал. 1, т. 7 от Наредбата за търговете и конкурсите относно 
решения на Общинския съвет №№ 1714-5,  1715-5, 1716-5, 1717-5, 1720-5, 
1721-5, 1722-5, 1723-5, 1724-5(26)/13.04.2005 г. 

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

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

 Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1998-2-1. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, 
ал.3, т.2, чл.4, ал.2 и във връзка с чл.6, ал.2 и ал.4 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет – Варна 
отменя свое решение №1645-3(25)/23.03.2005г., относно извънбюджетната 
план-сметка по фонд “Приватизация” за 2005 г. 
 /за – 31, против – 1, въздържали се – 3/ 
 

1998-2-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 
и чл.4, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
Общински съвет – Варна отменя свое решение №1714-5/26/13.04.2005г. за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, 
ул.“Софроний Врачански”  №26 по АОС №2916/ 30.01.2004г. и 
представляващ магазин със застроена площ 50,16кв.м., мецанин към 
магазина със застроена площ 74,40кв.м., изба към магазина с площ 
63,50кв.м. и 45,75% идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж, като всички подадени предложения за участие в 



публичния търг с явно наддаване, внесените депозити и таксите за тръжна 
документация се възстановят в срок от 5 работни дни от приемане на 
настоящето решение. 
 /за – 31, против – 1, въздържали се – 3/ 

 
1998-2-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.4, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
Общински съвет – Варна отменя свое решение №1715-5/26/13.04.2005г. за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, 
ул.“Велико Христов”  №43 по АОС №54/06.02.1997г. и представляващ 
помещения на І-я етаж от жилищен блок със застроена площ 98,71кв.м., 
заедно с 2,5286% идеални части от общите части на сградата и от правото 
на строеж, като всички подадени предложения за участие в публичния 
търг с явно наддаване, внесените депозити и таксите за тръжна 
документация се възстановят в срок от 5 работни дни от приемане на 
настоящето решение. 
 /за – 31, против – 1, въздържали се – 3/ 

 
 
1998-2-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.4, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
Общински съвет – Варна отменя свое решение №1716-5/26/13.04.2005г. за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, 
ж.к.“Младост” блок 148а, ет.1 по АОС №949/14.01.1999г. и представляващ 
помещение – амбулатория за индивидуална практика за първична 
медицинска помощ със застроена площ 43,21кв.м., изба със светла площ 
2,26кв.м. и 1,1894% идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж, като всички подадени предложения за участие в 
публичния търг с явно наддаване, внесените депозити и таксите за тръжна 
документация се възстановят в срок от 5 работни дни от приемане на 
настоящето решение. 
 /за – 31, против – 1, въздържали се – 3/ 
 

1998-2-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
чл.4, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
Общински съвет – Варна отменя свое решение №1717-5/26/13.04.2005г. за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, 
ул.“Шейново” №24 по АОС №62/24.02.1997г. и представляващ партер – 
пекарна и склад с обща площ 61,40кв.м. и първи етаж – месалня, 



съблекалня и баня с обща площ 69,60кв.м., изба с площ 20,65кв.м. и 
63,25% идеални части от общите части на сградата и 40,59% идеални 
части от дворно място, цялото с площ 190,00кв.м., като всички подадени 
предложения за участие в публичния търг с явно наддаване, внесените 
депозити и таксите за тръжна документация се възстановят в срок от 5 
работни дни от приемане на настоящето решение. 
 /за – 31, против – 1, въздържали се – 3/ 

 
 
1998-2-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.4, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
Общински съвет – Варна отменя свое решение №1720-5/26/13.04.2005г. за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, 
ул.“Преслав” №20 по АОС №466/ 01.12.1997г. и представляващ ателие №1 
със застроена площ 19,20кв.м. и 8.72% идеални части от общите части на 
сградата и от дворно място – цялото застроено, с площ 105,00кв.м., като 
всички подадени предложения за участие в публичния търг с явно 
наддаване, внесените депозити и таксите за тръжна документация се 
възстановят в срок от 5 работни дни от приемане на настоящето решение. 
 /за – 31, против – 1, въздържали се – 3/ 

 
 
1998-2-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.4, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
Общински съвет – Варна отменя свое решение №1721-5/26/13.04.2005г. за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, 
ул.“Преслав” №20 по АОС №466/ 01.12.1997год. и представляващ ателие 
№2 със застроена площ 32,45кв.м. и 14,74% идеални части от общите 
части на сградата и от дворно място – цялото застроено, с площ 
105,00кв.м., като всички подадени предложения за участие в публичния 
търг с явно наддаване, внесените депозити и таксите за тръжна 
документация се възстановят в срок от 5 работни дни от приемане на 
настоящето решение. 
 /за – 31, против – 1, въздържали се – 3/ 
 
 

1998-2-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
чл.4, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
Общински съвет – Варна отменя свое решение №1722-5/26/13.04.2005г. за 



приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, 
ул.“Преслав” №20 по АОС №466/ 01.12.1997г. и представляващ ателие №3 
със застроена площ 13,10кв.м. и 5,95% идеални части от общите части на 
сградата и от дворно място – цялото застроено, с площ 105,00кв.м., като 
всички подадени предложения за участие в публичния търг с явно 
наддаване, внесените депозити и таксите за тръжна документация се 
възстановят в срок от 5 работни дни от приемане на настоящето решение. 
 /за – 31, против – 1, въздържали се – 3/ 

 
 
1998-2-9. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.4, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
Общински съвет – Варна отменя свое решение №1723-5/26/13.04.2005г. за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, 
ул.“Цариброд” №23-А по АОС №3315/ 10.03.2005год. и представляващ 
сграда с обща застроена площ 334,90кв.м., заедно с 69,21% идеални части 
от общите части на сградата и 108,42кв.м. идеални части от цялата земя с 
площ 643,00кв.м., като всички подадени предложения за участие в 
публичния търг с явно наддаване, внесените депозити и таксите за тръжна 
документация се възстановят в срок от 5 работни дни от приемане на 
настоящето решение. 
 /за – 31, против – 1, въздържали се – 3/ 
 
 

1998-2-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 
и чл.4, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
Общински съвет – Варна отменя свое решение №1724-5/26/13.04.2005г. за 
приватизация на имот – общинска собственост в гр.Варна, бул.“Генерал 
Колев” №85 по АОС  №2967/15.03.2004г. и представляващ магазин със 
застроена площ 188,98кв.м. и подземен етаж с обща застроена площ 
83,12кв.м. и 18,466452% идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж, като всички подадени предложения за участие в 
публичния търг с явно наддаване, внесените депозити и таксите за тръжна 
документация се възстановят в срок от 5 работни дни от приемане на 
настоящето решение. 
 /за – 31, против – 1, въздържали се – 3/ 
 
 



1998-2-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.4, 
ал.2 и във връзка с чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, Общински съвет–Варна възлага на 
общинската администрация да предложи за разглеждане в Комисията за 
приватизация и следприватизационен контрол проект за годишен план и 
извънбюджетна план-сметка на фонд “Приватизация” за 2005г. 
 /за – 31, против – 1, въздържали се – 3/ 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 
     Пълн. № ОС-5-94.Б(20)/18.05.2005 г. 



 
 

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

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 29 
от заседание проведено на 06.06.2005 г. 

по точка трета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване от Кмета на община Варна 
вх. № ОС-5-9302(77)/17.05.05 г. на решение на Общински съвет – Варна № 
1834-6(27)/04.05.05 г. 

 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председателстващ ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 42 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

 1999-3. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна потвърждава свое решение № 1834-6(27)/04.05.2005 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 7, против – 11, въздържали се – 24, отсъстват - 9/ 
Решение № 1834-6(27)/04.05.2005 г. не се потвърждава. 

 
 Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 
2000-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 22, ал. 1 от 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна изменя “Наредба за ред за 
провеждане на търговска дейност на територията на община Варна” 
приета с решение на Общинския съвет № 1834-6(27)/04.05.2005 г., както 
следва: 
 - текста на чл. 5, ал. 2 става: “Молба за издаване на разрешение за 
удължено работно време не по-късно от пет часа през летния период и 
шест часа през зимния период от регламентираното на търговските и 
туристическите обекти се подава в Община Варна, придружена от: 



 1. Актуална съдебна регистрация; 
 2. Данъчна регистрация; 
 3. Протокол от лицензирана лаборатория за измерване на шума 
около и в обекта; 
 4. Служебна бележка за недължими общински вземания. 
 
 /за – 28, против – 1, въздържали се – 4/ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 
     Пълн. № ОС-5-94.Б(20)/18.05.2005 г. 
 
 
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 29 

от заседание проведено на 06.06.2005 г. 
по точка четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 
- молби на граждани за освобождаване от такси за определени 

услуги по “Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Варна”; 

- изслушване на информация от Кмета на община Варна относно 
изпълнение на решение на Общинския съвет № 1945-5(28)/18.05.2005 г. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

2001-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. 
№.РД-5-94.Й/6/17.02.2005 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
ЙОРДАН ПАСКОВ ГЕОРГИЕВ от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2004 г. и 2005 г.   
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
  
 

2002-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. 
№.ОС-5-94.И/2/17.02.2005 г., Общински съвет – Варна не освобождава 



ИЛКО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ от заплащане на дължимата такса за 
разполагане 108.00 лв. и цена на сметоизвозване 21.90 лв. за 2003 г.   
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

2003-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. 
№.ОС-5-94.М/8/08.03.2005 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
МАРИЯНА СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА – ЕТ “Ален мак” от заплащане на 
дължимата такса за наем за периода 2001-2004 г.   
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

2004-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. 
№.ОС-5-94.В/4/26.01.2005 г. и становище от Дирекция “Финанси и 
бюджет” № ФБ-5-9302(2)/28.03.2005 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава ВЪЛКАН ИВАНОВ ЯНЧЕВ –  ЕТ “ИВ-НИК” – В. Янчев от 
заплащане на дължимата такса за разполагане за 2004 г.   

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

2005-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. 
№.ОС-4-94.И/36/29.12.2004 г. и становище от Дирекция “Финанси и 
бюджет” № ФБ-5-9302(2)/28.03.2005 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава ИВАН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ – ЕТ “Храма” – Варна от 
заплащане на наем за 2004 г. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

2006-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. 
№.ОС-5-9901/18/24.03.2005 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
фирма “Еделвайс” ЕООД, експлоатираща заведение – кафе аператив 
“Дебют” от заплащане на такса за използване на общинска земя за 
периода ІV-ІХ. 2005 г. 

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



2007-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. 
№.ОС-5-94.И/17/04.05.2005 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
фирма “Грейн” ООД, експлоатираща детски клуб “Барби” от заплащане на 
такса за използване на общинска земя за 2005 г. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

2008-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с писмо вх. 
№.РД-5-2400/115/13.04.2005 г. и становище от Дирекция “Финанси и 
бюджет” № ФБ-5-2400(115)/13.04.2005 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава регионално звено – Разград към “Ученически отдих и 
спорт”ЕООД - ученическата почивна база, намираща се в гр. Варна, КК 
“Св. Св. Константин и Елена”от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2005 г.   

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

2009-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с писмо с вх. 
№.РД-5-2400/106/05.04.2005 г. и становище от Дирекция “Финанси и 
бюджет” № ФБ-5-2400(106)/08.04.2005 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава МАРИЯНА ВЕЛИКОВА ТОНКОВА и ТОШКО ГЕОРГИЕВ 
ТОНКОВ от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г.   

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

 
2010-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с писмо с вх. 
№.РД-4-94.С/151/22.03.2005 г. и становище от Дирекция “Финанси и 
бюджет” № ФБ-5-2400(98)/01.04.2005 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава САШКА И СЛАВИ САВОВИ  от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2005 г.   



/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2011-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с писмо с вх. 
№.РД-5-2400/68/09.03.2005 г., и становище от Дирекция “Финанси и 
бюджет” № ФБ-5-2400(98)/01.04.2005 г. Общински съвет – Варна не 
освобождава “ИСА – 2000” ЕООД от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2005 г.   

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

2012-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с писмо с вх. 
№.РД-5-2400/70/09.03.2005 г. и становище от Дирекция “Финанси и 
бюджет” № ФБ-5-2400(98)/01.04.2005 г. Общински съвет – Варна не 
освобождава ДОБРИ КОСТОВ КОЦЕВ и ПАРАСКЕВА ЯНЕВА КОЦЕВА 
от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г.   
 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

2013-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с писмо с вх. 
№.РД-5-2400/98/28.03.2005 г. и становище от Дирекция “Финанси и 
бюджет” № ФБ-5-2400(98)/01.04.2005 г. Общински съвет – Варна не 
освобождава СТЕФАН ЙОРДАНОВ ФЕРДИНАНДОВ от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г.   
 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

2014-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с писмо с вх. 
№.РД-5-2400/102/31.03.2005 г. и становище от Дирекция “Финанси и 
бюджет” № ФБ-5-2400(102)/05.04.2005 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава ТАНЯ ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г.   
 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 



2015-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с писмо с вх. 
№.РД-5-94.М/88/12.04.2005 г. и становище от Дирекция “Финанси и 
бюджет” № РД-5-94.М(88)/15.04.2005 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава МАРИЙКА КИРИЛОВА БЛЪСКОВА от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г.   
 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
2016-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с писмо с вх. 
№.РД-5-94.К/22/28.02.2005 г. и становище от Дирекция “Финанси и 
бюджет” № РД-5-94.К(22)/20.04.2005 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава КАЛИНКА ПЕЙЧЕВА НАУМОВА от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г.   
 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
   
 

2017-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с писмо с вх. 
№.ОС-5-94.Д/17/26.04.2005 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
ДИМИТРИЧКА АТАНАСОВА СЛАВОВА от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2005 г.   
 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

2018-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с писмо с вх. 
№.ОС-5-94.Р/12/26.04.2005 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
РУМЕН ЯНКОВ МИРЧЕВ от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2005 г.   

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

2019-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с писмо с вх. 



№.РД-5-2400/126/25.04.2005 г. и становище от Дирекция “Финанси и 
бюджет” № РД-5-2400(126)/03.05.2005 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава ИЛИЯ НИКОЛОВ ПЕНЕВ и РАДКА ВЪРБАНОВА 
ПЕНЕВА от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2005г.   
 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

2020-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с писмо с вх. 
№.РД-5-9100/50/04.05.2005 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА БАКАЛОВА-ХИНЦ и АРМИН ХИНЦ от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г. 

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

 
2021-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с писмо с вх. 
№.РД-5-94.И/54/26.04.2005 г. и становище от Дирекция “Финанси и 
бюджет” № РД-5-94.И(54)/03.05.2005 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава ИЛИЯ КОЛЕВ ГОЧЕВ от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2005 г. 
 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
2022-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с писмо с вх. 
№.ОС-5-94.С/27/11.05.2005 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
“Одесос ЕТ” ООД от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2005 г. 
 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

2023-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с писмо с вх. 



№.ОС-5-94.В/21/12.05.2005 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА КИРОВА от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2005 г. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

     В А Р Н А 
ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 
     Пълн. № ОС-5-94.Б(20)/18.05.2005 г. 
 
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 29 

от заседание проведено на 06.06.2005 г. 
по точка пета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от ПК 

“Култура” относно: 
- отпускане на финансови средства на проекти в изкуството и 

културата, във връзка с “Принципи за финансиране на проекти в 
изкуството и културата”. 

 
Докл.: П. АНЧЕВ – Председател ПК “Култура” 

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

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

2024-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и ал. 2  от ЗМСМА и 
във връзка с “Принципи за финансиране на проекти в изкуството и 
културата”, приети с решение на Общински съвет № 1495-9(23)/09.02.2005 
г., Общински съвет – Варна,  утвърждава Решение на ПК “Култура, 
вероизповедания, медии” прието с протокол № 50 от 30.05.2005 г., за 
финансиране на проекти в изкуството и културата, както следва: 

 
1.  Йордан Тодоров – повести и разкази “Избрани творби” – 4 000 

лв. 
2. Ангел  Г. Ангелов –  за издаване на роман “Бъдещето на 

отминалото време” – 4 000 лв. 
3. Марин Цветанов Желев – издаване на книга “ Белетристика” – 

2 000 лв.  
4. Симеон Неделчев Илиев – издаване на стихосбирка “Гореща 

възраст” – 1 000 лв. 
 



5. Милчо Иванов Момчев – издаване сборник “Спомени” – 2 800 
лв.  

6.  Христо Николаев Колев – моноспектакъл “Лазарица” от 
Йордан Радичков – 4 000 лв. 

7. Сдружение на художниците – Варна – Естетизация на 
екстериора на НХГНИ “Константин Преславски” Варна – 2 000 
лв. 

8. Красимир Тодоров Делчев – за фото-проекта-портрети на 20 
художници от Варна – представяне и запазване на    
талантливите варненски художници – 2 000 лв. 

9. Издателска къща “Икар- Борис Христов” – издаване на книга  
на Войно Войнов – “Война или прошка”  - 1 200 лв. 

10.   Сдружение “Кера” – Международен фестивал на съвременни 
форми “Визуални изкуства” – 9 000 лв., представляващи една 
трета от необходимата сума за осъществяване на заявения 
проект. 

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

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

     В А Р Н А 
ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 
     Пълн. № ОС-5-94.Б(20)/18.05.2005 г. 



 
Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 29 

от заседание проведено на 06.06.2005 г. 
по точка шеста от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на Отчет от Кмета на община Варна 

относно изпълнение на решенията на Общински съвет – Варна от 
заседания № 24/09.03.2005 г.; № 25/23.03.2005 г.; № 26/13.04.2005 г. 

 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председателстващ ОбС 

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 39 
 
Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
   
2025-6. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна приема Отчета на Кмета на Община Варна (вх. № РД-5-
9302(48)/03.06.2005 г.) относно изпълнение на решенията на Общинския 
съвет от заседания № 24/09.03.2005 г.; № 25/23.03.2005 г.; № 26/13.04.2005 
г. 

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

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

     В А Р Н А 
ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 
     Пълн. № ОС-5-94.Б(20)/18.05.2005 г. 



 
Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 29 

от заседание проведено на 06.06.2005 г. 
по точка седма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: 
 - приемане отчет и баланс и освобождаване от отговорност на 
управителите и контрьорите за 2004 г. на: “ДКЦ-І-Св.Клементина”-ЕООД, 
“ДКЦ-ІІ-Варна”-ЕООД, “ДКЦ-ІІІ-Варна”-ЕООД, “ДКЦ-ІV-Варна”-ЕООД, 
“ДКЦ-V-Варна”-ЕООД. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е :  
 

2026-7. 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 “Диагностично-консултативен център І “Света Клементина- 
Варна”  ЕООД. 

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

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

2027-7. 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 Георги Стоянов Роев – управител на “Диагностично-
консултативен център І “Света Клементина- Варна” ЕООД. 



/за – 8, против – 11, въздържали се – 14/ 
Решението не се приема. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

2028-7. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично-
консултативен център І “Света Клементина Варна” ЕООД  г-н  Диана 
Петрова Петрова за периода 01.01.04 г. до 31.12.04 г.  

/за – 8, против – 6, въздържали се – 20/ 
Решението не се приема. 
 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

2029-7. 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 “Диагностично-консултативен център ІІ – Варна” ЕООД. 

/за – 19, против – 2, въздържали се – 7/ 
Решението не се приема. 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

2030-7.  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 Анелия Атанасова Колева – управител на 
“Диагностично-консултативен център  ІІ - Варна”  ЕООД   за периода 
от 01.01.2004 до 31.12.2004 г. 

/за – 0, против – 11, въздържали се – 22/ 
Решението не се приема. 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

2031-7. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично-
консултативен център  ІІ - Варна”  ЕООД   г-жа Веселина Желева 
Колева за периода 01.01.04 г. до 31.12.04 г.  

/за – 13, против – 0, въздържали се – 14/ 
Решението не се приема. 



 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

2032-7. 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 “Диагностично-консултативен център ІІІ - Варна” ЕООД. 

/за – 18, против – 0, въздържали се – 14/ 
Решението не се приема. 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

2033-7. 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 Татяна Колева Аврамова – управител на 
“Диагностично-консултативен център  ІІІ - Варна” ЕООД за периода 
01.01.04 г. до 31.12.04 г.  

/за – 2, против – 9, въздържали се – 16/ 
Решението не се приема. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
2034-7. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично-
консултативен център  ІІІ - Варна” ЕООД г-жа  Ивелина Стойкова 
Василева за периода 01.01.04 г. до 31.12.04 г.  

/за – 16, против – 0, въздържали се – 12/ 
Решението не се приема. 

 
 

Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е :  
2035-7.  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 “Диагностично-консултативен център ІV - Варна” ЕООД. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 0, въздържали се – 11,  
не участва в гласуването – 1, отсъстват – 3/ 
 



 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
2036-7. 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 Снежанка Дренска – управител на “Диагностично-
консултативен център ІV – Варна” ЕООД. 

/за – 4, против – 8, въздържали се – 17/ 
Решението не се приема. 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:          
2037-7. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично-
консултативен център ІV – Варна” ЕООД  г-н Светослав Калчев 
Калевски за периода 01.01.04 г. до 31.12.04 г.  

/за – 18, против – 0, въздържали се – 13/ 
Решението не се приема. 
 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е :  

2038-7. 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 “Диагностично-консултативен център V – Варна” ЕООД. 

 /за – 29, против – 1, въздържали се – 4/ 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
2039-7. 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 Георги Николов Николов – управител на 
“Диагностично-консултативен център V – Варна” – ЕООД. 

/за – 19, против – 1, въздържали се – 11/ 
Решението не се приема. 
 



 
               

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
2040-7. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично-
консултативен център V – Варна” ЕООД  г-жа  Ивелина Харизанова 
Стоянова за периода 01.01.04 г. до 31.12.04 г.  

/за – 23, против – 0, въздържали се – 7/ 
Решението не се приема. 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ / 
 
     Пълн. № ОС-5-94.Б(20)/18.05.2005 г. 
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