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Янко СТАНЕВ 

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Кмете, 

уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми граждани,  

Тъкмо темата е образование. На улица “Княз Черказки” имаше до 

преди три години пешеходно мостче, което помагаше за комуникацията 

между училище “Елин Пелин” – “Абаджиев” и децата, които живеят в 

подрайона. Преди три години при строителството на частна автогара това 

мостче, според гражданите, с неправилни извършени строителни действия в 

нарушения на действащото законодателство от хората, които са строили, 

фирмата, която е строила автогарата е пропаднало. В момента то не 

съществува и това затруднява изключително много комуникацията на 

децата с училищата, както и на гражданите. Там някъде около 150 деца 

имат своите проблеми. Уважаеми господин Кмете, моят въпрос, може да се 

счете и за предложение, е: 

Ще включим ли в Бюджета за тази година необходимия ресурс, 

необходимите средства, за да ремонтираме и изградим отново това мостче?  

Благодаря. 

 

Веселин ДАНОВ 

Уважаеми господин Йорданов, уважаеми колеги, уважаеми граждани, 

Вземам думата по отношение на заповедите издадени от господин 

Йорданов за спиране на строителството в район “Бриз”, местност “Свети 

Никола” и 21-ви микрорайон. Искам да кажа, че още преди седмица, това 

беше и мое мнение, изказано в една от комисиите, даже предложих 

Общинския съвет да излезе с такова решение. Използвам момента да 

благодаря на господин Йорданов от името на моите избиратели, с които се 

срещнах, както и лично от мое име за тези му действия. Искам да кажа, че 

беше крайно време това да стане. Лично аз съм направил няколко проверки. 



 

Искам само да кажа на господин Йорданов, че там цари  абсолютна анархия 

и има много, бих казал силната дума дори извършени престъпления 

документални по времето на строителството. Така, че смятам, че трябва да 

бъде изградена ... 

Мисля, господин Йорданов, че може би трябва /сега това е просто 

като съвет, такъв от мен. Разбира се Вие сте достатъчно умел ръководител, 

но си го позволявам/, да бъде изградена една по-широка комисия въз основа 

на следното нещо, въз основа на това, че в дирекцията “Осигуряване и 

опазване на обществения ред” мисля, че хората, които извършват 

проверките са недостатъчни по брой. Мисля, че трябва мигновено да бъде 

реагирано по ред съображения. Едната от тях са, че сигурно има хора, които 

наистина си вършат работата, говоря като строители правомерно и 

законосъобразно и ние не бива да нарушим техните интереси. Но има и 

такива и ще дам един пример в 21-ви микрорайон, стар номер 2088, нов 79, 

в който има фалшификация включително и на подписи на съседи, относно 

разрешаването и съгласието за даването на строеж, но има и нещо по-

фрапантно. Това е че още 2004 година в районната комисия е взето решение 

за недопускане на ПУП. Въпреки това сградата вече съществува и дори се 

продават апартаменти. Така че още един път смятам, че трябва много 

сериозно да се погледне на тези неща и още един път благодаря Ви, че 

взехте наистина важна за варненци мярка. Благодаря. 

 

Янко КОРЕНЧЕВ 

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кмете, 

уважаеми колежки и колеги съветници, граждани, 

За тази сесия бях задал от предната сесия един основен въпрос - 

оптимизация на учебното дело и мисля, че отговора, който получих 

наистина професионално ще реши този въпрос. Преди малко разглеждахме 

един въпрос на оптимизацията, за който се иска време, проучване и за това, 

че ние като общински съветници гледаме еднакво трезво на проблемите на 

всички наши училища, независимо държавни, общински или частни са тези 

училища. Сега новите ми въпроси. Идва лятото, но мисля, че Варна трябва, 

Вие ще споделите това трябва да бъде чиста по всяко време. В 

крайградските райони се натвориха и през зимата, и през лятото, още в края 

на строителния район миналата година много нерегламентирани сметища. 

Само ще посоча едно такова под Аспарухов мост, което беше оставено 

забравено от фирма “ЖКС”, това е при товарището. Там е безобразно в 

момента. Това не е ангажимент на фирмата, която чисти в момента района 

“Титан”, но мисля, че могат да се предприемат мерки, има опасност там при 

ново разпалване на тоя боклук тази чудесна гора там да се подпали. На 



 

следващо място бих поставил въпроса, понеже сме в подготовка на 

бюджета да ми бъде отговорено тази година с колко средства, в какви 

срокове ще бъде разрешен един от възлите на тази сага продължила при 

изграждането на канализацията в Галата. Проблема на канализацията в 

Галата не е само на този Общински съвет, нито само пък на Вас. Там 

нещата през годините бяха прогнозирани и това беше една от основната 

грешка наша, Ваша фирма, там средствата да не се усвоят. На следващо 

място, исторически според мен това е точната дума, аз не я употребявам 

случайно, много рядко я употребявам, затова че започнахме да изграждаме 

водоснабдяване на Боровец. Иска ми се от Вас да получа отговор в 

навечерието на подготовка приемане на бюджета какви средства, колко, за 

тази година какво сме предвидили. Трябва да кажа, че темповете за сега, 

почти през ден минавам от там, са добри. Вече резервоарите са изградени. 

Вие също ходите в района често. Как ще се развива това, че процесите след 

това? Благодаря. 

 

Красен ЖЕЛЕЗОВ 

Уважаеми господин Председател, господин Кмете, колеги съветници, 

уважаеми съграждани, 

На основание Правилника за работа на общинския съвет имам право 

да направя две питания и ще упражня това свое право днес. Първото ми 

питане е свързано с отговор на Кмета на Община Варна на предходно 

питане направено от мен излязъл на 23.01.2006 г., относно отправеното от 

мен питане на заседание цитирано е “относно постановеното от Върховен 

административен съд, пет членен състав определение по депозираната от 

“Титан” ООД частна жалба”. Отговора е следния, аз искам така да го зачета 

много внимателно, то е кратко. С определение на ВАС е оставил без 

разглеждане жалбата на “Титан” ООД срещу определение цитирано е също 

на Върховен съд, ІV-то отделение, Административен съд и е прекратил 

производство образувано по жалбата като недопустима. Отговора е: от 

направената преценка на мотивите в определението, подчертавам на пет 

членния състав на ВАС е видно, че липсват съображения досежно 

законосъобразността на цитираната заповед. Отделно от това следва да 

имате предвид, че “Титан” ООД, с “Титан” ООД е сключен договор от 

Кмета на Община Варна Христо Кирчев, концесионен такъв договор по 

който Община Варна като съконтрагент изпълнява вменените й 

задължения. В този смисъл до постановяване на решение, в което съда ще 

се произнесе относно законността на тази заповед Ви уведомяваме, че 

Община Варна ще продължи да изпълнява задълженията си по 

концесионния договор сключен с “Титан”. Отговора няма да го 



 

коментирам, акцентирах на него. С определение № 12 от 26.01.2006 г., т.е. 

след отговора Върховния административен съд се е произнесъл по 

отношение образувано производство по молба на “Варна Шеле екосервиз” 

страна в ония отношения, представлявана от управителя така, така за 

предприемане на административно-наказателни мерки по отношение на 

Кмета на Община Варна за неизпълнение на съдебен акт на същия състав, 

на друг състав от същия съд. В мотивите върховния административен съд 

няма да го зачета дословно казва, че след като е изискал писмени обяснения 

от Кмета на Община Варна относно изпълнение на негова заповед, която не 

е влязла в сила е дал 14 дневен срок на Кмета на Община Варна. Същия не е 

опровергал твърденията на молителя за предприети действия по изпълнение 

на не влязлата в сила заповед, нито е посочил конкретни причини за 

неизпълнение на определението си, на съда. Вместо това с писмо № 

цитирано е, твърди, че не е запознат с образуването административно 

производство и моли да бъде уведомен писмено представлява ли 

горецитираната резолюция разпореждана по смисъла на чл. 9 от Закона за 

върховния административен съд. Въз основа на така установеното съда е 

приел, и обяснението от административния орган опровергаващ 

твърденията на молителя за непредприемане на действия за възстановяване 

на предишното фактическо положение съществувало преди осъществяване 

действията по привеждане в изпълнението на обжалваната кметска заповед 

настоящия съдебен състав намира, че е налице виновно неизпълнение от 

страна на Кмета на Община Варна на негови задължения произтичащи от 

влязлото в сила определение № 8016/13.09.2005 г. на ВАС, ІV-то отделение. 

При тези данни са на лице основания по чл. 52 от Закона за върховния 

административен съд на Кмета на Община Варна да бъде наложена 

административно-наказателна разпоредба. Във връзка с това определение 

имаше публикация в местен вестник, мисля, че в притурката на вестник 

“Труд” и от там така граждани на Варна, избиратели така притеснени ме 

попитаха Кмета ще го накажат ли сега? Ами викам той е наказан съобразно 

това определение, обаче моето питане към уважаеми господин Кмет е: с 

наличие вече на това определение след като е факт от тук нататък той какви 

действия ще предприеме? Пак ли същите или ще се съобрази с мотивите на 

това определение, защото наистина гражданите са притеснени да има друг, 

да няма друго наказание на друг съд от друг състав.Това ми е първото 

питане. Второто ми питане господин Кмете е във връзка с публикация на 

вестник, на Ваша пресконференция, брифинг в местен вестник даден, 

където сте заявили буквално следното: “Ако Общинския съвет не гласува 

бюджета до март, Кметът пропуска берлинската туристическа борса и 

цитирам, единствената причина, това е изявлението на Кмета за това би 



 

била неприемането на бюджет 2006 г., а не 500-те евро, които бихме 

направили като разходи, тъй като ще бъда в невъзможност да защитя лично 

присъствието на Варна. Доколкото ми е известно това мероприятие започва, 

Туристическата борса в Берлин започва на 9-ти март. Към днешна дата, 

направих справка в канцеларията, уважаеми колеги общински съветници, 

не е постъпил проекто-бюджет 2006 година да се гледа в нито една ресорна 

специализирана комисия. Питам аз уважаемия господин Кмет – на какво се 

основава това негово твърдение, тъй като управляваната от него 

администрация и той като разпоредител І-ва степен и съставител на този 

бюджет до ден днешен не го е вкарал в деловодството на Общинския съвет, 

а днес сме 22.02., трябва да минат, месеца има 28 дни или остават 6 до 

полета Ви за Берлин може би има още една седмица или около 12-13 дни. 

Как мислите Вие, че ще можем, с празниците нали както се казва, как 

мислите Вие, че ще можем за такъв кратък срок да разгледаме бюджета 

като трябва да мине през всички комисии БКД, Здравеопазване, 

Образование, Евроинтеграция и т.н. и т.н. и накрая да има и публично два 

пъти обсъждане съгласно процедурата на Закона и ние да приемем в този 

срок бюджета. Е, Общинския съвет ли е виновен за неприемането на 

бюджета и съответно за не присъствието на господин Кмета изложението в 

Берлин. Благодаря. 

 

Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

Уважаеми варненци, колеги, господин Кмете, използвам правото си 

на отговор дали съм доволен или не от току-що предоставения ми материал 

като Ваш отговор и ще задам още един въпрос във връзка с пак строежите, 

които са любима тема напоследък на медии и Ваша. Принципно съм 

доволен от Вашия отговор и мисля, че това е пътя ние да ограничим 

апетитите на инвеститорите към природата и бъдещето на Варна. От какво 

обаче не съм доволен принципно. Значи не е спазено времето за отговор, 

което е седем дена преди сесия, за да мога аз конкретно да отговоря на 

Вашия отговор. Вие не знам дали сте попитали дали може да го отложите 

този отговор в рамките на седем дена  Председателя на Общинския съвет, 

което пречи на работата ми като общински съветник. Не съм доволен от 

това, че изказаните неща от общинските съветници на тази трибуна не се 

подлагат на подробен анализ от Вас и подчинената Ви администрация и 

това ще го илюстрирам по следния начин. Миналата година на два пъти от 

тази трибуна, мисля, че достатъчно аргументирано казах, че развилнялата 

се строителна дейност по време на туристическия сезон в курортните 

комплекси ще дадат своето отрицателно въздействие върху развитието на 

бизнеса и върху мнението на хората, които идват в България да почиват 



 

като една приятна дестинация. Вие тогава ми отговорихте да, моята заповед 

визира Златни пясъци и к.к. “Свети Константин и Елена”. Воля на 

Общинския съвет в решение № 1792-9-2(20)13.04.2005 г. е за всички 

курортни комплекси. Аз Ви помолих тогава да коригирате Вашата заповед 

и това да се отнася не само за курортните комплекси “Свети Константин и 

Елена” и “Златни пясъци”, а за всички курортни комплекси, както беше 

волята на Общинския съвет. Във Вашия отговор Вие отново така да се каже 

вече правилно мислите, че целия комплекс, не само “Златни пясъци”, 

а”Чайка”, “Журналист”, “Ален мак” и наистина е така. Това е един 

конгломерат, който се обслужва от всички инстанции – Вода и канал, 

Електроразпределение. Обслужва се и от Геодезията. И във връзка с което 

Вие сега сте сондирали мнения на “Вода и канал”, но мисля, че е крайно 

време отново да поискате и геодезическо изследване на целия този район. 

Винаги съм заставал зад тази трибуна с надеждата, че ще бъда полезен като 

общински съветник. Затова апелирам отново към Вас възможностите, които 

ни е дал правилника да задаваме към Вас въпроси, които са с огромно 

значение за обществеността да се отнасяте достатъчно сериозно и 

отговорно към конкретиката на тези въпроси. Благодаря за вниманието. 

 

Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 

Уважаеми господин Председател на Общински съвет, уважаеми дами 

и господа общински съветници, уважаеми дами и господа гости на 

днешната сесия. По реда, а  може би и не при изрично спазване 

поредността, по която ми бяха зададени въпросите ще се опитам да 

отговоря и да внеса допълнителна информация. Виждам, че има дефицит на 

информация, което поражда необходимостта да се задават въпроси, но 

слава богу имам възможността и да отговоря на часа.  

Г-н Янко Станев постави въпроса за инфраструктурно съоръжение, 

което е било премахнато. От Вас получавам тази информация, благодаря за 

тази информация. Ще разпоредя проверка и най-вече преди да предвидим 

средства в бюджет 2006 да изследваме причината за премахването на това 

съоръжение и ако то е виновно премахнато възстановяването му да стане 

със средства на този, който виновно го е премахнал. Това трябва да бъде 

първия принцип, който мисля дадохме ясни, убедителни доказателства пред 

варненци, че спазваме в отношенията с онези инвеститори в нашия град, 

които нарушават елементарни правила, не съобразяват обществени 

интереси.  

Г-н Данов, станахте изразител на едно масово изразяване, становище, 

искане. Аз съм убеден, че всички мерки в тази насока ще предизвикат 

коментари при това не еднозначни, ще предизвикат отпор, съпротива явна и 



 

не явна, включително и по околни пътища под всякаква форма. Не може да 

бъде друго. Това са свързани големи интереси, големи средства, големи 

групи от хора са включени в това нещо. Отчитам техните интереси, не мога 

да не се съобразявам с тях и въпреки всичко издадох тази заповед, защото 

град Варна не е търговска фирма, за да може хладно, пресметливо да се 

преценява. Това не може, защото се губи печалба. Това трябва да стане тъй, 

защото това гарантира печалба. Града не е търговска фирма. С цялото ми 

уважение, повтарям го много сериозно към строителните фирми, които са 

рожба на варненската предприемчивост на варненеца, но ще видим едно. 

Предлагам да не избързваме, ще дойде момента, в който неизбежно пак ще 

седнем на една маса да решаваме как да продължим напред неизбежно. 

Затова казах на господин Пламен Андреев неговото становище вчера беше 

прибързано и емоционално. Какво да изчакаме? Да изчакаме един месец 

максимум докато се произнесат специалистите от БАН. Защо БАН 

специалистите? Геодезическия институт - това е каймака на България като 

специалисти. Не обиждам никого. Имам становищата на Геозащита. До тук 

съм събрал 40 в преписките, които казват, че може да се строи там. А 

същевременно има и видими белези, че може и не е точно така, не мога да 

кажа. Нека да се произнесе и БАН специалистите, Геодезическия институт. 

Нещо друго, разбрах, че в пресата се е изразявало недоумение, защо да не 

са, не са от Варна, те не познават р... Не е вярно. И двамата специалисти са 

работили много години във Варна, много години са, познават района като 

дланта си, н ръката си. Като дланта на ръката си го познават. До 92-ра 

единия е работил тук, само с това се е занимавал. 92-ра. Другият е работил 

20 години по изработването на тези карти. Даже ми донесе карта като 

подарък така да се каже, на региона. Затова БАН. Затова да изчакаме един 

месец, да не прибързваме, не е фатално. Ако те потвърдят, че може да се 

строи там, живота много бързо ще се върне в старото си русло и всичко ще 

си дойде на мястото. Един месец не е фатален. Но, ако те кажат, че има 

опасения, е те тогава ще дойде другия положителен ефект на тази заповед, 

че ще трябва да седнем всички заедно и да видим как да насочим активно 

сили, средства за укрепването на този район. Нищо лошо не може да 

произтече от тази заповед. Нищо лошо. Затова нека да изчакаме. Сега, 

господин Данов, Вие казахте със сигурност може би има и някъде 

престъпления извършени. Сега, и аз схващам, че това е едно Ваше 

предположение и едно мое предположение косвено така по какво съдя, 

какво съдя. Започвайки проверка по строителната документация, 

проверката добре известна на варненци се оказа, че много досиета 

строителни са изчезнали 2000 година, няма ги. Как стигнах до този извод? 

Вчера тръгвайки по списъка на строителните разрешения, на изградените 



 

обекти гледам узаконен 2001, узаконен 2002. Що е узаконен? Как е 

започнал? Изчезнала е документацията 2000 година, вчера го научих това 

нещо, няма я и тогава подадена друга възможност от Закона, по линията на 

възстановяване на изчезнали документи се узаконяват строителни обекти. 

Първи въпрос, тръгнах на реална проверка в това, в района за строителната 

документация. Няма опис, няма входящ регистър, разположена е в стая, 

която е с отворен прозорец, т.е. тя е гостоприемно открехната за всеки, 

който пожелае да влезе, когато пожелае да го стори. В момента също има 

строителни досиета, които не можем да намерим. Търсим ги, но не можем 

да ги намерим. Защо трябва да изчезва строителна документация? Един 

въпрос, който ще му намерим отговор във времето. Засега без да правя 

внушения, без да правя изводи го поставям. Така, че нека да изчакаме.  

Сега, има много резон, в това, което г-н Железов поставя като въпрос. 

Най-малко на мен ми е достатъчно ясно като юрист, че решенията, 

определенията на съда са за това да се спазват. И на предишна сесия пред 

Вас казах, че това ми е добре известно. Компромиса се състоеше в 

неудобството, което предизвика промяната на фирмите около месец. Знам, 

че това съображение е под съображението за спазване решенията на съда, 

определенията неговите. Нямаме спор. Припомням само, че се обърнах и за 

Вашето становище в зала и Вие се произнесохте. И тогава ви казах, че г-н 

Шеле не изрази желание да влезе в района, но подаде жалба до съда, а каза: 

Готов съм да изчакам период, в който да се постигне някаква договореност. 

Същото ми каза след определението на съда и каза, че не желае, не настоява 

да влиза в района докато не приключи с решение на ОбС евентуално 

неговото предложение пак до вас – общинските съветници – за изкупуване 

на 35 % общинско участие в съвместната фирма. Това е фактологията. Знам 

и мога след 10 минути да подпише заповед за влизане на “Шеле” съгласно 

определението на Върховния административен съд за почистване в р-н 

“Одесос”. В същност, нека да не импровизираме – ще издам такава заповед. 

Все пак бях длъжен да спестя едно такова разточителство във времето и 

почистване удобствата на варненци, виждам, че има настойчивост по 

въпроса, но предоставям на общинските съветници по-бързо да решат 

въпроса защото една от претенциите на г-н Шеле е, че той би могъл да 

преустанови съдебните претенции, но това не е тема която бих искал да 

коментирам и не го приемайте като коментар на самото предложение по 

същество. 

 Г-н Железов, за втория Ви въпрос съм искрено учуден! Вие четохте 

откъслечно моето изявление, то не може да бъде и друго, уточнявам го по 

смисъл пред вас, без да съм в състояние да го повторя дословно: На 

предложението Община Варна чрез Кмета си да бъде представена на това 



 

най-голямо европейско изложение за туризъм/ знаете, че ние бяхме първата 

българска община, която имаше собствен щанд със собствени рекламни 

материали преди две години/; на предложението им отговорих само едно 

нещо и го потвърждавам пред вас по смисъл: Ако не бъде приет бюджета, 

няма основание и логика да бъда на това изложение, защото степенувам 

нещата по приоритет, а трябва да съм тук до приемането на бюджета във 

всичките му фази. Подчертавам дебело това, което следва да кажа – не 

съзирайте в това упрек към Общинския съвет, в никакъв случай! В никакъв 

случай не съм искал това да прозвучи като упрек към ОбС или пък като 

ултиматум за някакво срочно, а оттук разбирайте и некачествено приемане 

на бюджета – в никакъв случай! Общинският съвет ще приеме бюджета 

когато реши да стори това, след каквито дискусии пожелае да проведе и 

очевидно е, че това не може да стане до 8-ми март съвсем разумно е, 

естествено, логично възприемам срокове и ограничения, поради което няма 

да се ходи и на изложението. Не е упрек, не е тласък....просто не мога да 

отида – това обясних на хората, които ме попитаха и тази година ще 

представлявам ли Общината – не, няма, не бих могъл ако не е приет 

бюджета. Няма да бъде приет бюджета – няма да има представителство; ще 

имаме щанд въпреки всичко, ще имаме рекламни материали – толкова! 

 Мисля, че на Вашия въпрос, докторе, частично отговорих, но 

използвам случая да разширя информацията по конкретния въпрос. Говорих 

с академик Юкновски, говорих и вече със специалистите на място – 

разбрах, че преди много години е била възложена на същите тези 

специалисти и те са работили по тази задача изработването на карта на 

свлачищата от Раздела до Балчик. Тя до едно положение е изработена. Във 

втората си част не е. Това отваря по-големия въпрос как да бъде обследван 

града, актуално – не съм специалист, не мога да кажа, но възниква такава 

необходимост, безспорно! В съзнанието си представям етапността на 

изпълнението на тази задача по следния начин: сега те ще дадат заключение 

за 21-ви м.р. Помолих ги с оглед на ограниченото време, бързо да се излезе 

с компетентно становище, да изследват местността “Св. Никола”, но най-

вече в частта на магистралата, след което неизбежно трябва да продължим с 

тази дейност. Разбира се, говорил съм с Министъра, той ще потвърди 

заповедта ми за “Златни пясъци” – заяви го пред медиите, тази седмица ще 

стане факт тази заповед; пълно съдействие ще има по обследването на 21-ви 

м.р. “Св.Никола” и ще видим средствата, формите, начините, възлагането 

на компетентни лица обследването от тази гледна точка на нашия град да 

продължи да бъде по-обхватно, да състави карта на нашия град, да видим 

състоянието на процесите в Морската градина в частност, в други райони на 



 

града....с други думи, заедно с вас ще продължим по тази тема.Благодаря за 

вниманието! 

 

 Красен ЖЕЛЕЗОВ 

 Съобразно Правилника имам право да отговаря дали съм доволен от 

дадените отговори. В голямата част от отговора на първия си въпрос съм 

много доволен, компетентен отговор относно отношението към актовете 

издавани от ръководнорешаващия орган, а именно съда, но малката ми 

резерва е тази, че моля г-н Кмета и му напомням Определението от 23.01.- 

то подлежи на незабавно изпълнение, този акт е влязъл в сила. Защо, г-н 

Кмете? Защото слез малко, след пет-шест точки /вчера волно или неволно 

присъствах на една комисия/ взети са две решения, които услужливо са 

вместили отново тематиката на хронологията на събитието на актовете на 

съда и съответната отговорност, с което ОбС Ви възлага да сключите 

концесионните договори по заповед № еди коя си от 1999 г. на Кмета на 

община Варна – тогава Христо Кирчев. Имахме обратно становище от 

администрацията преди няколко месеца, лично от шефа на “Правно-

нормативно обслужване” г-н Кънчев – уважаван от мен юрист – който каза, 

че в този вид, на тази остаряла материално и морално нормативна уредба и 

действащо законодателство, ние сме в невъзможност да сключим тези 

договори – това само го припомням като факт. Като цяло съм доволен от 

първия отговор. 

 По отношение на втория отговор – не съм казал, че сте искал 

осуетяване или че хвърляте петно към ОбС, но аз цитирам Ваши думи от 

даден брифинг и ако това не го приемем така, както е направен изказа, 

бихме хвърлили сянка по отношение на някой, който го е отразил. Но е 

факт, че всички ние като администрация и ОбС имаме интерес да бъде 

приет този бюджет. Ако прегледаме законовите срокове, г-н финансист № 1 

го няма да каже, че вече сме в супер закъснялост по отношение на приемане 

на бюджета за 2006 г.; нещо повече – той дори не е постъпил като 

материали за започване да се гледа, г-н Кмете, в постоянните комисии. 

Иначе, с най-голямо уважение и удоволствие – Вие трябва да присъствате 

на това изложение, да защитите подобаващо гр. Варна! Благодаря! 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 



 

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 

№ 38 

от заседание проведено на 22.02.2006 г. 

по точка трета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура, 

вероизповедания, медии” относно: 

- удостояване с Почетния знак “За заслуги към Варна” – златен 

ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”; 

- отпускане сума на сдружение “Национален морски музей” Варна; 

- приемане на “Правилник за поставяне на паметници, мемориални 

знаци и художествени пластики на територията на Община Варна”; 

- предоставяне право на безвъзмездно управление на носии на НЧ 

“Васил Левски”, НЧ “Асен Златаров”, НУИ “Добри Христов” и НГХН 

“Константин Преславски”. 

Докл.: П. АНЧЕВ – Председател  

ПК “Култура, вероизповедания, медии” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 42 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3062-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, чл. 

5 и чл. 9 на “Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 

Варна” и по предложение на Председателя на Общинския съвет – Варна с 

вх.№ ОС-6-9303/5/07.02.2006 г.,  Общински съвет – Варна удостоява с 

Почетния знак “За заслуги към Варна – златен” ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” за 

неговите огромни заслуги за подготовката на морски кадри, за развитието на 

морското образование в България и за утвърждаването на Варна като морски 

град и по случай неговата 125 годишнина и във връзка с 3-ти март – 

Националния празник на България. 

 

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



 

3063-3. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.15 от ЗМСМА, Общинския 

съвет – Варна дава съгласие да се отпусне сумата от 7 200 лв. на сдружение 

“Национален морски музей” Варна, на което е член, за участие  в Проект ВG 

004-937.11.03.01.24, в т.ч. и за годишен членски внос на Община Варна за 

2006 г. 

Средствата да се изплатят от бюджета на функция Култура, дейност 

“Други дейности по културата” за 2006 г. 

/за – 40, против – 2, въздържали се – 0/ 

 

3064-3. На основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 9 и чл. 

21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна, приема “Правилник за 

поставяне на паметници, мемориални знаци и художествени пластики на 

територията на Община Варна”, съгласно приложение. 

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

 

П Р А В И Л Н И К 
за поставяне на паметници, мемориални знаци 

и художествени пластики на територията на Община Варна 
 

 

    Чл. 1. Този Правилник урежда реда и начините за изработване и 

поставяне на паметници, паметни знаци и художествени пластики на територията 

на Община Варна; 

    Чл. 2. Паметниците и паметните знаци изразяват признателността на 

варненци към видни български и чуждестранни личности, дали своя принос за 

световното и българското развитие;към  герои,паднали за свободата 

независимостта на България и Варна; към български или чуждестранни личности, 

допринесли за славата на Варна, свързали трайно живота си с града и работили за 

неговото въздигане. Художествените пластики са част от градската среда и 

елемент от нейната естетизация;  

    Чл. 3. Паметниците и мемориалните знаци се поставят на подходящи 

места на територията на Общината с решение на Общинския съвет и по 

предложение на Кмета на Общината; Художествените пластики се поставят със 

Заповед на Кмета на Община Варна; 

    Чл. 4. Проектът за решение на Общинския съвет се внася от ПК 

“Култура, вероизповедания, медии” след широко и задълбочено обсъждане с 

експерти, творчески съюзи, историци, общественици, организации на 

гражданското общество.  



 

    Чл. 5. Предложението на Кмета на Общината съдържа мотивировка за 

значението на личността, основанието, поради което се предлага издигането на 

паметник или поставянето на мемориалния знак (юбилейна дата, важно 

обществено-политическо събитие и т.н.) и художествена пластика, посочва се 

мястото, където трябва да се поставят те, текста на български или на български и 

чужд език, който ще бъде изписан,  стойността на проекта, източниците на 

финансиране и параметрите, по които ще се обяви конкурсът  за изработката; 

    Чл. 6. Предложението трябва да бъде придружено от Протокол и 

становище на Експертния съвет по градоустройство, в който са привлечени като 

членове или консултанти художници-скулптори. Ако мястото, на което ще се 

постави паметникът,мемориалният знак или художествената пластика е частно, 

задължително се представя писмена декларация на собственика на имота, че е 

съгласен с предложението; 

    Чл. 7. Авторът на паметника,мемориалния знак и художествената 

пластика задължително се определя след конкурс, обявен от кмета на Общината; 

    Чл. 8. Общинският съвет може да разреши паметниците, мемориалните 

знаци и художествените пластики да не се изработват след конкурс, ако са 

дарение, по решение на Министерския съвет на Р. България или по предложение 

на Президента на Републиката. В този случай задължително се взима предвид 

оценката на Експертния съвет за необходимостта от такова съоръжение, за 

неговите художествени качества и вписването му в съответната градска среда; 

    Чл. 9. Резултатите от конкурсите се обявяват поне в един местен 

ежедневник. Те могат да предложени за общоградско обсъждане. Редът и начинът 

на това обсъждане се определя от Кмета на Общината.  

    Чл. 10. Писмени мотивирани предложения до Кмета на Общината за 

поставяне на паметници, мемориални знаци и художествени пластики на 

територията на общината могат да правят държавни органи, неправителствени 

организации, политически партии, инициативни комитети, търговски дружества, 

частни лица – български и чуждестранни граждани. В своето предложение до 

Общинския съвет Кметът представя списъка на органите, организациите и 

частните лица, с чието мнение се е съобразил. 

    Чл. 11. Паметници, мемориални знаци и художествени пластики, 

поставени без разрешение на Общинския съвет или без Заповед на Кмета на 

Община Варна, подлежат на премахване в срок до 30 дни след констатиране на 

нарушението; 

    Чл. 12. Паметници и паметни знаци, за чието поставяне Общинският 

съвет е взел решение до 30 юни 2005 г., но не са поставени до приемането на 

настоящия Правилник, подлежат на ново обсъждане по реда, определен от този 

Правилник; 



 

    Чл. 13. В срок до три месеца от приемането на този Правилник със 

заповед на Кмета на общината следва да се направи пълен опис и регистър на 

всички художествени пластики на територията на общината; 

    Чл. 14. Премахването или преместването на паметници и мемориални 

знаци може да стане само с решение на Общинския съвет по мотивирано 

предложение на Кмета на Общината. Художествените пластики могат да бъдат 

премахвани само със Заповед на Кмета на Община Варна След премахването им 

паметниците и мемориалните знаци се съхраняват в Регионалния исторически 

музей, а художествените пластики – в Градската художествена галерия; 

    Чл. 15. Всички паметници, мемориални знаци и художествени пластики 

са собственост на Община Варна при спазване изискванията на Закона за 

авторските и сродните права. Те се вписват в специален регистър. 

    Чл. 16. Настоящият Правилник влиза в сила от деня на приемането му.  

    Настоящият Правилник за поставяне на паметници и мемориални знаци 

на територията на Община Варна е приет с Решение № 3064-3(38)/22.02.2006 г. 

 

 

3065-4. Общински съвет – Варна решава предложението на Кмета на 

Община Варна с вх. № РД-6-9302/8/126.01.2006 г да бъде върнато в ПК 

“Култура, вероизповедания и медии” и в ПК “Собственост и стопанство” за 

повторно разглеждане. 

 

/за – 16, против – 7, въздържали се – 7/ 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

                                                 



 

  

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 

№ 38 

от заседание проведено на 22.02.2006 г. 

по точка четвърта от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на: 

- оспорване вх. № РД-6-9300(6)/07.02.2006 г. от Кмета на община Варна 

на решение на Общински съвет – Варна № 3043-10(37)/25.01.2006 г.; 

- оспорване вх. № ПНО-6-9303(9)/07.02.2006 г. от Кмета на община 

Варна на решение на Общински съвет – Варна № 3053-12(37)/25.01.2006 г.; 

- предложение от общинския съветник Ради Радев за отмяна на заповед 

на Кмета на община Варна № 0334/21.02.2006 г. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

  Р. РАДЕВ – общински съветник 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 30 

 

Общински съвет – Варна разгледа следните 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

3066-4. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна потвърждава свое решение № 3043-10(37)/25.01.2006 г. 

 /за – 3, против – 1, въздържали се – 25/ 

 Решението не се потвърждава. 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

3067-4. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна потвърждава свое решение № 3053-12(37)/25.01.2006 г. 

 /за – 2, против – 0, въздържали се – 26/ 

 Решението не се потвърждава. 

 

 

 



 

 Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 3068-4. На основание чл. 45, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и 

чл. 54, ал. 3 ЗМСМА и предвид характера на визираните в заповед № 

0334/21.02.2006 г. дружества “Ученическо и столово хранене”ЕАД и 

“Стопанска и спомагателна дейност”ЕАД, като такива с общинско 

имущество, създадени за задоволяване на обществени интереси с решение на 

Общински съвет – Варна и предвид извършеното със заповедта отнемане на 

правомощия, дадени на дружествата с решенията на общинския съвет за 

учредяването им, Общински съвет – Варна реши: отменя Заповед № 

0334/21.02.2006 г. на Кмета на Община Варна като незаконосъобразна. 

 

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

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

№ 38 

от заседание проведено на 22.02.2006 г. 

по точка пета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: 

- продажба чрез явен търг на имот представляващ УПИ ІX-9 с площ 

от 250.00 кв.м., находящ се на ул. “Страхил Войвода” № 55, кв. 487 по 

плана на 13-ти п.р. на гр. Варна; 

- прехвърляне безвъзмездно в собственост на Община Варна част от 

ПИ № 487, кв. 1085 “б”, 26 м.р., с площ 578 кв.м., попадаща върху 

предстоящото за изграждане южно платно на бул. “Цар Освободител”, 26 

м.р.; 

- безвъзмездно придобиване в собственост в полза  на Община 

Варна на част от ПИ № 753 с площ 3038 кв.м. цялото с площ 164 490 кв.м., 

както и част от построената в него сграда – дърводелска работилница;   

- учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Охрид” № 25, кв. 7, ПИ 

№ 9, по плана на 7- ми п.р.; 

- учредяване на право на ползване на Варненската и 

Великопреславската митрополия, върху имот-частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ул. “Андрей Сахаров” № 1, 26 п.р., кв. 27, УПИ ІV – 

8,9,10 “Стари Гробища”; 

- определяне на комисия за проверка на общински имот находящ се 

в ж.к “Чайка” ; 

- провеждане на търг с тайно наддаване по реда на Наредбата по 

чл.8 от ЗОС от “Диагностично-консултативен център ІV Варна” ЕООД; 

- промени на “Наредба за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински 

жилища”; 

- откриване на производство за отчуждаване на част от поземлен 

имот № 388, 26-ти п.р. на гр. Варна, с административен адрес – ул. “Бяла 

Мура” № 11; 



 

- предложение за учредяване право на строеж от Държавата, чрез 

Областен управител на Варненска област, в полза на Община Варна върху 

УПИ ІІІ-140 “за помпена станция” в кв. 49 по плана на 18-ти п.р. на гр. 

Варна, след обявяването му за частна държавна собственост; 

- обявяване за публична общинска собственост имот частна 

общинска собственост земя – представляващ парцел № V за стадион и 

трафопост, кв. 21, ІV микрорайон на ж.к. “Вл. Варненчик”; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна и Георги 

Димитров Георгиев по отношение на 45 кв.м. ид.ч. от имот представляващ – 

УПИ V-26  - целия с площ 1050 кв.м., при граници на целия имот: ул. 

“Мир”, ул. “Елица”, бул. “Мир”, УПИ ІV-25 , УПИ VІ- 27; 

- прекратяване на съсобственост чрез продажба на земя общинска 

собственост, представляваща 52 кв.м ид.ч. от УПИ ІV – 1415, 1416 – целия с 

площ 365 кв.м., кв.144, 29- ти п.р., при граници на имота: ул. “Кирил и 

Методий” , УПИ ІІІ – 1414а, дере, УПИ V-1417; 

- предоставяне за безвъзмездно управление на ОУ “Константин 

Арабаджиев” част от имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 

Варна, ул. “Дрин” № 65, бл.4; 

- промяна предназначението на жилища от фонд “Жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” във фонд 

“Жилища за продажба”; 

 - отмяна на решения на ОбС - Варна № 1014-3-1, № 1014-3-2, № 

1014-3-3 и № 1014-3-4, взети по Протокол № 18/13.10.2004 г., потвърдени с 

решения № 1083-3,1084-3, 1085-3 и 1086-3, взети по Протокол № 

19/10,15.11.2004 г.,   № 1087-3, взето по Протокол № 19/10,15.11.2004 г. 

потвърдено с решение № 1187-5, взето по Протокол № 20/26.11.2004 г.;  

  * преобразуване на дружество с общинско имущество “Пазари” 

ЕООД, чрез промяна в правната му форма, като същото се превръща в 

еднолично акционерно дружество;  

  * задължаване на управителя на “Пазари” ЕООД да изготви и 

внесе в Общински съвет проект на устав на новоучреденото дружество;  

  * възлагане на доц. Никола Бакалов извършването на проверка 

на капитала на “Пазари” ЕООД; 

  - продажба чрез търг на имот – общинска собственост, 

представляващ  сграда с обща площ 48.85 кв.м. и 140 кв. м. ид ч. от УПИ 

VІІ-276 целия с площ от 286 кв.м., находящ се на ул. “Топола” № 36, кв. 

1087 по плана на 26-ти п.р. на гр. Варна; 

  - провеждане на явен търг за отдаване под наем на имот – частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” І-ви 

м.р., Търговски комплекс над бл. 20, УПИ VІ - за търговски комплекс, кв. 



 

12, представляващ сграда-модул № 42 със застроена площ 17,70 кв.м. – 

предмет на АОС № 3085/14.05.2004 г.; 

   - отмяна на решение на ОбС – Варна № 1475/21.12.2001 г. 

  

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

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 3069-5. На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, Общински съвет – Варна дава съгласие за продажба чрез търг срещу 

цена, представляваща определен на търга процент от РЗП на сградата, 

предвидена за изграждане върху продавания терен /жилища, гаражи, 

търговски обекти и др./ или вече изградени жилищни или нежилищни 

имоти в същия подрайон с определеното на търга РЗП на имот – общинска 

собственост, представляващ УПИ ІX-9 с площ от 250.00 кв.м., находящ се 

на ул. “Страхил Войвода” № 55, кв. 487 по плана на 13-ти п.р. на гр. Варна. 
За описания имот е съставен АОС № 3351/25.04.2005 г. 

 Търгът да се проведе по ред, условия и начален процент РЗП, 

предложени от Кмета на Община Варна и приети от Общински съвет – 

Варна. 

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

 

 3070-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 

21, ал. 5 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-

0600/138/10.01.2006 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се 

прехвърли безвъзмездно в собственост на Община Варна част от ПИ № 487, 

кв. 1085 “б”, 26 м.р., с площ 578 кв.м., попадаща върху предстоящото за 

изграждане южно платно на бул. “Цар Освободител”, 26 м.р., с АЧДС № 

4409/15.04.2003 г. 

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

 

3071-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 5 от 

ЗОС и във връзка с чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № РД-5-0400/241/10.01.2006 г., Общински съвет – 

Варна взема решение за безвъзмездно придобиване в собственост в полза  



 

на Община Варна на част от ПИ № 753 с площ 3038 кв.м. цялото с площ 

164 490 кв.м., както и част от построената в него сграда – дърводелска 

работилница с индефикационен номер 10135,65.4.16, съгласно одобрената 

кадастрална карта със Заповед № РД-18-03-1/10.01.2005 г. на Началник СК - 

Варна. Същите попадат в изменената улична регулация на ул. “Девня”, 

съгласно Заповед № Г-115/13.12.2001 г. на Кмета на Община Варна за 

одобрен ПРЗ на кв. 142 по плана на 7-ми п.р. на гр. Варна. 

 Съгласно АДС № 1464/12.06.1992 г. и № 1547/10.08.1992 г. 

гореописаните имоти са държавна собственост и са включени в капитала на 

Национална компания “Железопътна инфраструктура”. 

На основание чл. 56, ал. 2, т. 8 от НРПУРОИ, Общински съвет – 

Варна възлага на Кмета на Община Варна сключването на договор за 

безвъзмездно придобиване в собственост на имотите, след решение на 

Министерски съвет  на Република България. 

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

 

  3072-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 

ал. 5 от ЗОС и във връзка с чл. 107, 108 от НРПУРОИ и § 30 от Закона за 

държавния бюджет на Р. България за 2005 г. и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № ОБС-5-2600/103/12.01.2006 г., Общински съвет – 

Варна учредява безвъзмездно право на ползване върху имот – частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Охрид” № 25, кв. 7, ПИ 

№ 9, по плана на 7-ми п.р., представляващ четири помещения, коридор, 

сервизни помещения, разположени на втори надпартерен етаж с обща 

застроена площ 125,95 кв.м. – предмет на АОС № 218/28.07.97 г., в полза на 

“Оперно-филхармонично дружество – Варна”, за срок от 10 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед  и 

сключването на договор за безвъзмездно право на ползване. 

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

 

 3073-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 107 и чл. 108 

от НРПУРОИ, чл. 39, ал. 5 от ЗОС, чл. 21, ал. 3 от Закона за 

Вероизповеданията и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 

РД-5-1900/161/12.01.2006 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

учредено право на ползване на Варненската  и Великопреславската 

митрополия, данъчен № 1030143163, БУЛСТАТ 000096495, представлявана 

от Кирил Петров Ковачев, съгласно  удостоверение с изх. № 345/12.05.03 г. 

на Светия Синод на Българската православна църква, имот-частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Андрей Сахаров” № 1, 



 

26 п.р., кв. 27, УПИ ІV – 8, 9, 10 “Стари Гробища”, представляващ магазин 

№ 5, със застроена площ 7.82 кв.м., състоящ се от две самостоятелни 

помещения с отделни входове: 

- помещение в ляво – застроена площ 3.91 кв.м.; 

- помещение в дясно – застроена площ 3.91 кв.м.; 

Община Варна е собственик на имота, съгласно АОС № 

3294/22.04.2005 г. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява за срок от 10 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 

сключването на договор за безвъзмездно право на ползване  върху 

горепосочения имот на Варненската Великопреславска митрополия. 

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

 

 

3074-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна определя комисия в състав от 7 души:  

 Председател:  Иван Русев – общински съветник 

 Членове:  Владимир Караджилов – общински съветник 

     Мария Димитрова – общински съветник 

    Даринка Божинова – общински съветник  

 трима представители от администрацията на Община Варна – по 

един от Дирекция “Финанси и бюджет”, Дирекция “Собственост и 

стопанство” и Дирекция “Образование”  

съвместно с Директора на Дирекция “Правно-нормативно обслужване” при 

община Варна и юрист-довереника на Общинския съвет – Варна да  

провери документално спазени ли са решенията на Общинския съвет, 

договора свързан с ползване на Детска ясла “Чайка” и в срок от един месец 

да внесе информация в Общински съвет. 

/за – 32, против – 2, въздържали се – 5/ 

  

 

3075-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 

17, ал. 1, НРУПСЧОВКТД, във връзка с докладна записка от д-р К. 

Враняшки – управител на “Диагностично-консултативен център ІV Варна” 

ЕООД с вх. №  Д-5-9200/793/20.01.2006 г. Общински съвет – Варна решава 

еднолично търговско дружество с общинско имущество “Диагностично-

консултативен център ІV Варна” ЕООД да проведе търг с тайно наддаване 

за продажба по реда на Наредбата по чл.8 от ЗОС 



 

- Линейка рег. № В 0817 СК  с балансова стойност към 31.12.2005 г. 

– 5415,77 лв. 

- Автомобил ВАЗ 21043 В 57 66 АМ с нулева балансова стойност 

към 31.12.2005 г. 

  - Лек автомобил “Москвич” В 04 23 ЛК – със стойност 262,75 

лв. същият се води зад балансово.  

Пазарната цена на МА на търговското дружество да бъде 

определена от лицензиран експерт-оценител. 

Приходите от продажбата на МА да се използват за изплащане на 

стари задължения към доставчици. 

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

 

3076-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА във 

връзка с чл. 45а от ЗОС, Общински съвет – Варна приема промени в 

“Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на 

гражданите, настаняване и продажба на общински жилища”, както 

следва: 

 3076-5-1. Променя текста в Раздел ІІ чл. 4, ал. 1, т.4а: “на 

прекратяване на съсобственост - по съдебен ред завършил с публична 

продан”, придобива следния вид: “на прекратяване  на съсобственост – 

при условие, че лицето не придобива реална част от съсобствения 

имот.” 

 /за – 30, против – 1, въздържали се – 2/ 
 

 3076-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА 

във връзка с чл. 45а от ЗОС, Общински съвет – Варна променя текста в 

Раздел ІІ чл. 4, ал.2, т.3 – справка от МВР - Варна за настоящ и постоянен 

адрес, за последните 5 години, да стане: “Справка от дирекция 

“Информационно и административно обслужване” – Община Варна за  

настоящ и постоянен адрес за последните 5 години.” 

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

 

 3076-5-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА 

във връзка с чл. 45а от ЗОС, Общински съвет – Варна променя текста в 

Раздел ІІ чл.5, ал.3 – граждани и техните семейства с установени жилищни 

нужди извън посочените по т. 1 и т. 2 на чл. 5 от настоящата Наредба, да 

стане с нов текст: Чл.5, ал.3 – “Картотекирането на нуждаещите се от 

жилища граждани се извършва въз основа на подадена молба до Кмета на 

района по настоящ адрес на молителя, удостоверение от службата по 



 

вписвания – Варна, по местоживеене и месторождение, справка от 

Дирекцията “Информационно обслужване”-Община Варна за настоящ 

адрес и постоянен адрес за последните 5 години и попълнена декларация 

по образец, утвърден от Кмета на Община Варна.” 

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

 

 3076-5-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА 

във връзка с чл. 45а от ЗОС, Общински съвет – Варна променя текста в 

Раздел ІІ чл. 14. /1/ - “Заповедта за настаняване се отнася за всички членове 

на семейството на настанения гражданин”, допълва с ново второ изречение: 

“Пълнолетните лица, за които е основно жилище да остават в него ако 

отговарят на критериите на чл. 5 от Наредбата.”. 

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

 

 3076-5-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА 

във връзка с чл. 45а от ЗОС, Общински съвет – Варна допълва Раздел ІІ в 

чл.14  с нова ал.7: “При прекратяване на наемните отношение с 

титуляра на заповедта поради смърт пълнолетните деца, включени в 

настанителната заповед ползващи жилището като основно да се 

ползват с предимство при настаняването им в същото жилище ако 

отговарят на критериите на чл.5 от Наредбата.” 

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

 

 3076-5-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА 

във връзка с чл. 45а от ЗОС, Общински съвет – Варна допълва Раздел ІІ в 

чл.14  с нова ал.8: “Настанените със заповед наематели са длъжни да 

предоставят ежегодно до 31.12 декларации за семейно и имотно 

състояние за текущата година, както и в едномесечен срок при 

промяна на обстоятелствата.” 

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

 

 3076-5-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА 

във връзка с чл. 45а от ЗОС, Общински съвет – Варна приема нов текст в 

Раздел ІІ чл.17, ал.2: “Когато, поради увеличаване на броя на членовете  

на семейството същото не отговаря на нормите за настаняване по чл.10 

от същата наредба, по молба на наемателите до Кмета на района, 

същите се пренастаняват в друго общинско жилище, съобразено с 

нормите и наличния жилищен фонд.”  

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



 

 

 3076-5-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА 

във връзка с чл. 45а от ЗОС, Общински съвет – Варна променя текста в 

Раздел ІІ чл.17, ал.3: “Заповедта за пренастаняване по ал.1 и ал.2 се 

издава от Кмета на района, в който се намира общинското жилище и 

подлежи на принудително изпълнение.” 

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

 

 3076-5-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА 

във връзка с чл. 45а от ЗОС, Общински съвет – Варна създава в Раздел ІІ в 

чл.21, ал.1 нова т.9: “Посочени неверни данни в подадените годишни 

декларации, както и при неспазване на срока по чл. 14, ал.8.” 

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

 

 3076-5-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА 

във връзка с чл. 45а от ЗОС, Общински съвет – Варна променя текста в 

Раздел ІІІ чл. 27, ал.5, като след:  “максималния срок” се допълва: “за 

настаняване в резервно жилище”   

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

 

 3077-5. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 23, ал. 1 във 

връзка с чл.25, ал. 1 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 

вх. № ОС-5-9302/247/09.12.2005 г., Общински съвет – Варна открива 

производство за отчуждаване на част от поземлен имот № 388, 26-ти п.р. 

на гр. Варна, с административен адрес – ул. “Бяла Мура” № 11. 

 Съобразно влезлия в сила ПУП (ЗРП), одобрен със заповед № 

Г-333/1994 г. на Кмета на Община Врана върху горепосочения имот е 

предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул. “В.Левски/26-

ти п.р.” – публична общинска собственост. 

 Собственици на имота, представляващ реална част с площ от 32 

кв.м. от дворно място представляващо ПИ 388, като площта на отчуждената 

част е определена съгласно скица № 4985/2004 г., съгласно нотариален акт 

№ 44, т. І, р. № 1106, д. № 49/2002 г., при равни квоти, са: Анжела Боянова 

Георгиева и Петър Диянов Петров – съпр. общност. 

 Пазарната стойност на описания имот, определена от 

лицензиран оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 12 300 лева. 

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица            

№ 4985/09.12.2004 г. и презаверена на 22.11.2005 г. от отдел “К и Р” при 

Община Варна. 



 

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в 

размер на 12 300 лв., определено от лицензиран оценител чрез изготвяне на 

пазарна оценка. 

 Възлага на Кмета на Община Варна на основание чл. 25, ал. 2 от 

ЗОС издаването на заповед за отчуждаване и връчването й на 

собствениците по реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемането на 

настоящото решение. 

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

 

 3078-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 

чл. 56,  ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с 

вх. № РД-6-9300/7/23.01.2006 г., Общински съвет – Варна предлага да бъде 

учредено право на строеж от Държавата, чрез Областен управител на 

Варненска област, в полза на Община Варна върху УПИ ІІІ-140 “за помпена 

станция” в кв. 49 по плана на 18-ти п.р. на гр. Варна, след обявяването му за 

частна държавна собственост. 

 На основание чл. 56, ал. 2, т. 8 от НРПУРОИ, Общински съвет – 

Варна възлага на Кмета на Община Варна сключването на договор за 

учредяване на безвъзмездно право на строеж върху описания УПИ ІІІ - 140, 

след решение на Министерски съвет на Република България. 

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

 

 3079-5. На основание чл. 6, ал. 2 от ЗОС и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. №  РД-5-2600/241/26.01.2006 г., Общински 

съвет – Варна обявява за публична общинска собственост имот частна 

общинска собственост земя – представляващ парцел № V за стадион и 

трафопост, кв. 21, ІV микрорайон на ж.к. “Вл. Варненчик” с обща площ – 

30 040 кв.м. при граници на имота: изток – кв.21, парцел ІІІ и парцел ІV; 

запад – кв. 21, парцел VІ; север – кв.21, парцел І и парцел ІІ, юг -  бул. “Св. 

Св. Константин и Елена” по АОС № 740/03.02.1998 г. 

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

 

 3080-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 92, ал. 5 по реда на чл.97 от НРПУРОИ и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-94.Г/120/28.01.2006 

г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се прекрати съсобствеността 

между Община Варна и Георги Димитров Георгиев, ЕГН ********** по 

отношение на 45 кв.м. ид.ч. от имот представляващ – УПИ V-26  - целия с 



 

площ 1050 кв.м., при граници на целия имот: ул. “Мир”, ул. “Елица”, бул. 

“Мир”, УПИ ІV-25 , УПИ VІ- 27. 

 За горепосочения имот има съставен АЧОС № 3521/19.08.2005 г. 

 Прекратяването на съсобственост да се извърши чрез продажба на 

частта  на Община Варна, представляваща 45 кв.м. ид.ч. по пазарни цени, за 

сумата от 24 300 лв., 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 – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 3081-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т2 

от ЗОС, във връзка с чл. 92, ал. 5 по реда на чл.97 от НРПУРОИ и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-94.Я/45/28.01.2006 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие да се прекрати съсобственост чрез 

продажба на земя общинска собственост, представляваща 52 кв.м ид.ч. от 

УПИ ІV – 1415,1416 – целия с площ 365 кв.м., кв.144, 29- ти п.р., при граници 

на имота: ул. “Кирил и Методий” , УПИ ІІІ – 1414а, дере, УПИ V- 1417, при 

следните квоти за съсобствениците: 

     Петър Ангелов Бонев, ЕГН ********** – 18.69 кв.м. ид. части; 

     Магдалена Ангелова Бонева, ЕГН ********** – 18.69 кв.м. ид. 

части; 

     Тодор Андонов Николов, ЕГН ********** – 4.71 кв.м. ид.части; 

     Мариана Ангелова Пенчева, ЕГН ********** – 4.71 кв.м. 

ид.части; 

     Янка Друмева Николова, ЕГН ********** и Росен Стоянов 

Русев, ЕГН ********** – управител и едноличен собственик на капитала на 

Еднолично дружество с ограничена отговорност “Стоян Русев - РМ” ЕООД 

с по 2.60 кв.м. ид. части 

 За горепосочения имот има съставен АЧОС № 3490/19.08.2005 г. 

 Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба 

на частта на Община Варна, представляваща 52 кв.м. ид. ч. по пазарни цени, 

за сумата от 11 250 лв., 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 – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

 



 

 

 

 3082-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 

12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 3, ал. 6 от НРПУРОИ и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № О-5-6700/508/28.01.2006 

г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставен за 

безвъзмездно управление на ОУ “Константин Арабаджиев” част от имот-

частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Дрин” № 65, 

бл.4 представляващ три броя помещения разположени в партерния етаж на 

подблоково пространство с обща застроена площ 196.54 кв.м. 

 За имота има съставен АОС № 754/14.07.98 г. целия с площ                

203 кв.м. 

 Безвъзмездното управление се учредява на ОУ “Константин 

Арабаджиев” за срок от 10 години. 

 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 

сключването на договор за безвъзмездно управление с директора на ОУ 

“Константин Арабаджиев” за горепосочения имот.  

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

            

 3083-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС и чл. 2, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложения на Кмета на Община 

Варна с вх. № ОС-6-9302/26/28.01.06 г., Общински съвет – Варна променя 

предназначението на 10 броя жилища от “Жилища за настаняване под наем 

на граждани с установени жилищни нужди” в “Жилища за продажба” 

както следва: 

 

1. ж.к. “Младост”           бл. 138     вх. 7       ет.5      ап.154      -  АОС 1473/99 г. 

2. ж.к. “Младост”           бл. 134     вх. 1       ет.1      ап.3          -  АОС 3542/05 г. 

3. ж.к. “Възраждане”     бл. 11       вх. 3       ет.5      ап.63        -  АОС 685 /98 г. 

4. ж.к. “Възраждане”     бл. 4         вх. 1       ет.8      ап.23        -  АОС 1306/99 г. 

5. ж.к. “Възраждане”     бл. 39       вх. 6       ет.2      ап.119       -  АОС 1322/99 г. 

6. ж.к. “Младост”           бл. 116     вх. 10     ет.5      ап.23         -  АОС 3516/05 г. 

7. ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 206     вх. 3      ет.7      ап.86         - АОС 3604/05 г. 

8. ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 24      вх. -        ет.13    ап.62         - АОС 3586/05 г. 

9. ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 10      вх. 6       ет.2      ап.10         - АОС 3324/05 г. 

10.ул.”Кирил и Методи” бл.36      вх. “А”   ет. 8     ап. 142      - АОС 2102/01 г. 

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

 

             



 

 

 

3084-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

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

9100/109/31.01.2006 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

продажба чрез търг срещу цена, представляваща определен на търга 

процент от РЗП на сградата, предвидена за изграждане върху продавания 

терен /жилища, гаражи, търговски обекти и др./ или вече изградени 

жилищни или нежилищни имоти в същия подрайон с определеното на 

търга РЗП на имот – общинска собственост, представляващ  сграда с обща 

площ 48.85 кв.м. и 140 кв. м. ид ч. от УПИ VІІ-276 целия с площ от 286 

кв.м., находящ се на ул. “Топола” № 36, кв. 1087 по плана на 26-ти п.р. на 

гр. Варна. 

За описания имот е съставен АОС № 788/11.08.1998 г. 

 Търгът да се проведе по ред, условия и начален процент РЗП, 

предложени от Кмета на Община Варна и приети от Общински съвет – 

Варна. 

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

 

             

 3085-5. На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от 

ЗОС и във връзка с глава ІV от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 

Община –Варна с вх. № ОС-5-94.Р/27/28.01.2006 г., Общински съвет – 

Варна възлага на Кмета на Община Варна да се проведе явен търг за 

отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в 

гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” І-ви м.р., Търговски комплекс над бл. 20, 

УПИ VІ- за търговски комплекс, кв. 12, представляващ сграда-модул № 42 със 

застроена площ 17,70 кв.м. – предмет на АОС № 3085/14.05.2004 г., за 

срок от 5 години, при стартова месечна наемна цена в размер на 35,54 лв..  

 Възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор за наем 

със спечелилите търга или упълномощено от него длъжностно лице. 

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

 

 

 3086-5.  На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община – Варна с вх. № РД-1-

94.Й/22/03.02.2006 г., Общински съвет – Варна отменя свое решение № 

1475-4(31)/21.12.2001 г. в частта, касаеща предаване за разпореждане на 

“Общинска служба по земеделие и гори – Варна” за обезщетяване на 



 

бивши собственици на поземлени имоти, имот пл. № 85 идентичен с част 

от имот пл. № 83 находящ се в землището на с. Тополи с площ 3.954 дка, 

актуван с АОС № 2976/ 15.03.2004 г. 

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

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

 

 

 

 

 

 



 

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 

№ 38 

от заседание проведено на 22.02.2006 г. 

по точка шеста от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 

територията на общината и населените места” относно: 

- приемане и одобряване проект за изменение на ОУП (ТУП) на 

Община Варна в обхват: АМ “Хемус”, път І-2 (пътя гр. Варна – с. Тополи), 

ул. “Атанас Москов”, землище “Владиславово”; 

- съгласуване План за регулация и застрояване за УПИ VІІ-201, 260 

“за хотел и озеленяване”, кв. 35 по плана на к.к. “Златни пясъци”; 

- реализация на проект Генерален план за организация на 

движението (ГПОД) – Централна градска част (ЦГЧ) – разширен център 

 

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

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 

общината и населените места” 

 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3087-6.  Проектът за частично изменение на ОУП (ТУП) на 

Община Варна в обхват: АМ “Хемус”, път І-2 (пътя гр. Варна – с. Тополи), 

ул. “Атанас Москов”, землище “Владиславово” е изработен след изразено 

съгласие на Общински съвет – Варна с Решение № 1335-6 от Протокол № 

22/12.01.2005 г. Проектът е изработен по задание, одобрено от ЕСУТ при 

Община Варна и е финансиран от собствениците на имоти в 

гореспоменатата територия.  



 

Предвижда се територията да се обособи като специфична 

обществено обслужваща зона (СОО) с градоустройствени показатели: 

- максимална плътност на застрояване – 50 % 

- максимална интензивност на застрояване – до 2,5  

- минимална озеленена площ на застрояване – до 20 % 

Това отреждане позволява да се изграждат многофункционални и 

специализирани центрове и комплекси в сферата на търговията, деловата 

дейност и обслужващата дейност. За проекта са извършени необходимите 

съгласувания със заинтересуваните инстанции и е проведено обществено 

обсъждане по чл. 127, ал. 1 от ЗУТ. 

На 10.01.2006 г. е проведено съвместно заседание на НЕСУТРП към 

МРРБ и ЕСУТ – Община Варна, на което е обсъден и приет проекта за 

ЧИОУП. Приемането на проекта от НЕСУТРП е одобрено с Решение № 

КАЕП-01-02-02/13.01.2005 г. на Зам. Министъра на МРРБ. 

На основание гореизложеното, Общински съвет – Варна реши: 

1. На основание чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ 

приема и одобрява проекта за изменение на ОУП (ТУП) на Община Варна 

в обхват: АМ “Хемус”, път І-2 (пътя гр. Варна – с. Тополи), ул. “Атанас 

Москов”, землище “Владиславово”. 

2. Решението по т. 1 да се обнародва в Държавен вестник съгласно 

чл. 127, ал. 6 от ЗУТ. 

 

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

 

3088-6.  С писмо № 70-00-1140/12.10.2005 г. на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството се допуска изработването на 

план за регулация и застрояване за УПИ VІІ-201, 260 “за хотел и 

озеленяване”, кв. 35 по ПРЗ на к.к. “Златни пясъци” по искане на 

собственика. 

Изработеният проект за ПРЗ на УПИ VІІ-201, 260 “за хотел и 

озеленяване”, кв. 35, к.к. “Златни пясъци” е обявен на основание чл. 128, 

ал. 3 и 5 от ЗУТ. Няма постъпили възражения, отразено в протокол № 

44/22-23.11.2005 г. на Експертен съвет по устройство на територията. 

Съгласно чл. 129, ал. 3, ПРЗ подлежи на одобрение от Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, като курорт – селищно 

образувание от национално значение, след съгласуване с Общински съвет. 

С оглед изложеното, Общински съвет – Варна реши: 



 

На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ съгласува План за регулация и 

застрояване за УПИ VІІ-201, 260 “за хотел и озеленяване”, кв. 35 по плана 

на к.к. “Златни пясъци”. 

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

 

 3089-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11  от ЗМСМА и във връзка с 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-6-

9302(41)/06.02.2006 г., Общински съвет – Варна реши:  

1. Приема да се въведе нова организация на движението в град Варна, 

съгласно проект “Генерален план за организация на движението 

(ГПОД) – Централна градска част (ЦГЧ) – разширен център” 

(Приложение 1) 

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

 

2. Приема се частичната промяна на маршрути от действащата 

Транспортна схема на МОПТ на град Варна, съгласно проект 

“Генерален план за организация на движението (ГПОД) – Централна 

градска част (ЦГЧ) – разширен център” (Приложение 2) 

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

 

3. Дава съгласие за реализация на всички организационни и 

технически мероприятия във връзка с въвеждането на новия 

Генерален план за организация на движението. 

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

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

№ 38 

от заседание проведено на 22.02.2006 г. 

по точка седма от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – 

Варна. 

 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 3090-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от 

“Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 

съвет – Варна  освобождава от състава на ПК “Туризъм и търговия” 

общинския съветник  Стелиян Севастиянов. 

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

 

3090-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 

съвет – Варна  избира за член на ПК “Архитектура, строителство, 

устройство, организация и развитие на територията на общината и 

населените места” общинския съветник Стелиян Севастиянов. 

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

 

 

 

 



 

 3091-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от 

“Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 

съвет – Варна  освобождава от състава на ПК “Обществен ред и сигурност” 

общинския съветник  Григори Бонев. 
/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

3091-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 

съвет – Варна  избира за член на ПК “Финанси и бюджет” общинския 

съветник  Григори Бонев. 

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

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

№ 38 

от заседание проведено на 22.02.2006 г. 

по точка осма от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК по 

изработване на проект за “Правилник за организацията и дейността на 

общинския съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация” относно промяна текста на чл. 17, ал. 2, т. 19. 

 

Докл.: Аврам Тодоров – Председател на ВрК по изработване на проект 

за “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет - Варна, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” 

 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3092-8. На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна изменя “Правилник за организацията и дейността на общинския 

съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация”, както следва: 

 

 ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
 КОМИСИИ 

 Изменя чл. 17, ал. 2, т. 19, като текстът придобива следния вид: ВрК 

“Икономическо развитие, евроинтеграция и международно 

сътрудничество”. 

 

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

 



 

3093-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна изменя името на ПК «Социални дейности» в ПК «Социални 

дейности и жилищна политика». 

 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 29, против – 0, въздържали се – 8, отсъстват – 14/ 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ  

3094-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна изменя името на ПК «Собственост и стопанство» в ПК 

«Общинска собственост». 

 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 24, против – 1, въздържали се – 14, отсъстват – 12/ 

 Предложението не се приема.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

№ 38 

от заседание проведено на 22.02.2006 г. 

по точка девета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Правилници, наредби и инструкции по въпроси от местно значение и 

жалби на граждани” относно: - допълване на “Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна”. 

Докл.: Ив. РУСЕВ – Председател ВрК “Правилници, наредби и 

инструкции по въпроси от местно значение и жалби на граждани” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 3095-9. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна решава проекта за решение, внесен от ВрК “Правилници, наредби и 

инструкции по въпроси от местно значение и жалби на граждани” относно 

приемане на размер на таксата за битови отпадъци на лицата с доказана 

намалена трудоспособност да се внесе за разглеждане в ПК “Финанси и 

бюджет”. 

 /за – 21, против – 0, въздържали се – 13/ 

 

 3096-9. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА във връзка с чл. 

17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА с цел облекчаване на гражданите на гр. Варна, 

Общински съвет – Варна препоръчва на Кмета на Община Варна, в 

рамките на утвърдения щат на Дирекция “Местни данъци”, да намери 

формата, начините и реда за събиране на местни данъци и такси на 

територията на петте района в Община Варна. 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 



 

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 

№ 38 

от заседание проведено на 22.02.2006 г. 

по точка десета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Здравеопазване” относно: 

- отмяна на мораториума, наложен с решение № 299-7(9)/01.03.2004 г. 

на ОбС, за отдаване на площи под наем в лечебните заведения, поради 

отпадане основанието за налагането му; 

- даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура на 

“ДКЦ “Св. Иван Рилски”-Аспарухово-Варна”-ЕООД и съгласуване на 

комисия по самооценяване; 

- поправка на очевидна фактическа грешка в решения на Общински 

съвет – Варна № 2894-7 и № 2899-7(36)/21.12.2005 г. 

 

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

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 

3097-10. На основание чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА и във връзка с приключване на конкурсите за избор на управители 

на общинските дружества – лечебни заведения на територията на град 

Варна, Общински съвет – Варна отменя мораториума, наложен с решение 

№ 299-7(9)/01.03.2004 г. на ОбС, за отдаване на площи под наем в 

лечебните заведения, поради отпадане основанието за налагането му. 

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

 

3098-10. На основание чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, чл. 86, ал. 1 ЗЛЗ, чл. 

24 от Наредба № 18/20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката 

за акредитация на лечебните заведения и във връзка с писмо от управителя 



 

на “ДКЦ “Св. Иван Рилски”-Аспарухово-Варна” ЕООД с вх. № ОС-6-

9903(13)/14.02.2006 г.,  Общински съвет – Варна дава съгласие за 

провеждане на акредитационна процедура на “ДКЦ “Св. Иван Рилски”-

Аспарухово -Варна” ЕООД и съгласува комисия по самооценяване, както 

следва: 

Председател: д-р Гинка Ангелова - кардиолог; 

Членове:  1. д-р Таня Карагеоргиева – ортопед-травматолог; 

2. Марияна Крумова-гл. мед. сестра; 

3. Димитър Георгиев-гл. счетоводител; 

4. Мария Балабанова-организатор СБВ. 

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

 

3099-10. На основание чл. 18, ал. 2 от ЗАП и във връзка с писмо от 

директора на дирекция “Здравно развитие” с вх. № ЗР-6-9302(1)01.02.2006 

г., Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна фактическа 

грешка в свое решение № 2894-7, взето по протокол № 36 от заседание, 

проведено на 21.12.2005 г., като в текста на решението вместо “Мюневер 

Хасанова Кямилова, ЕГН: **********”, да се чете: “Мюневер Хасанова 

Кямилова, ЕГН: **********”  

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

 

3100-10. На основание чл. 18, ал. 2 от ЗАП и във връзка с писмо от 

директора на дирекция “Здравно развитие” с вх. № ЗР-6-9302(1)01.02.2006 

г., Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна фактическа 

грешка в свое решение № 2899-7, взето по протокол № 36 от заседание, 

проведено на 21.12.2005 г., като в текста на решението вместо “Жулиен 

Христов Божков, ЕГН: **********”, да се чете: “Жулиен Христов Башаков, 

ЕГН **********”. 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

 

 

 

 



 

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 

№ 38 

от заседание проведено на 22.02.2006 г. 

по точка единадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси 

и бюджет” относно: 

 - допълване на Приложение № 2 към “Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Варна”. 

 

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

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

3101-11. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 и чл. 9 

от ЗМДТ и във връзка с предложение на Кмета на община Варна с вх. № 

ОС-6-9302(60)/20.02.2006 г., Общински съвет-Варна допълва Приложение 

№ 2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Варна (НОАМТЦУТОВ) 

с нова услуга, извършвана от дирекция “Архитектура, градоустройство и 

устройствено планиране” в Община Варна и районните технически 

служби, както следва: 

 Издаване на констативен протокол, удостоверяващ степента на 

завършеност на строежа, съгласно чл. 3, ал. 3, изречение 2 от Приложение 

№ 2 към ЗМДТ. 

 Срок на изпълнение – до 10 дни. 

 Цена – 20 лв. 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 



 

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 

№ 38 

от заседание проведено на 22.02.2006 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Благоустройство и комунални дейности” относно:  

- възлагане на Кмета на Община Варна предприемане на съответните 

действия по изпълнение на подписаните концесионни договори за 

дейността по сметосъбиране и сметоизвозване, сключени с “Адиан”ООД, 

“Титан-Ас”ООД, “Омега Интерклинър”АД, “Вирида-Пенков и сие”СД и 

възлагане на Кмета на Община Варна провеждане на процедури по ЗОП; 

- даване съгласие за прекратяване на участието на Община Варна във 

“Варна Шеле Екосервиз”ООД. 

Докл.: Р. РАДЕВ – Председател ПК 

“Благоустройство и комунални дейности” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 3102-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 1, т. 7от ЗМСМА 

и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-6-

9302/58/17.02.2006 г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община 

Варна да предприеме съответните действия по изпълнение на подписаните 

концесионни договори за дейността по сметосъбиране и сметоизвозване, 

сключени с “Адиан” ООД, “Титан-АС” ООД, “Омега Интерклинър” АД, 

“Вирида-Пенков и сие”СД. При отказ на “Варна Шеле Екосервиз” ООД да 

подпише концесионния договор за район “Младост”, възлага на Кмета на 

Община Варна да пристъпи към провеждане на процедура по ЗОП за район 

“Младост”, а именно: на основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗОП, вр. чл. 5, ал. 1 

– Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, във вр. с т. 

16 от Приложение № 2, към чл. 5, ал. 1,т. 1 от ЗОП, видно от които 

изпълнението на дейността по сметосъбирането и сметоизвозването следва 



 

да се организира по реда, предвиден в ЗОП. Възлага на Кмета на Община 

Варна на горепосочените основания да пристъпи към провеждане на 

процедура по ЗОП, за възлагане на дейността по сметосъбиране и 

сметоизвозване на кметство “ Константиново”. 

 
 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 30, против – 2, въздържали се – 7, отсъстват – 12/ 

 

 

 

 3103-12. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, ОбС – Варна 

възлага на Председателя на ОбС да проведе необходимите разговори във 

връзка със собствеността на Община Варна в дружество с ограничена 

отговорност “Варна Шеле Екосервиз” ООД и на едно от предстоящите 

заседания на Общинския съвет да предложи на ОбС – Варна решение за 

ликвидиране на собствеността. 

 

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

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

№ 38 

от заседание проведено на 22.02.2006 г. 

по точка тринадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Задължаване на Заместник-кмета на Община Варна да 

представи отчет и анализ във връзка с презентиране технологии за 

обработка на отпадъците. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 41 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 3104-13. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 и 

чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците, Общински съвет –Варна задължава заместник 

кмета на Община Варна г-н Мирослав Цонев – председател на комисията 

по избор на технология за обработка на твърдите битови отпадъци на 

територията на Община Варна, назначена със заповед на Кмета на 

Община Варна № 2515/17.10.2005 г., да представи пред Общинския съвет 

на първото следващо заседание на съвета отчет и анализ за проведените до 

настоящия момент срещи с фирмите, презентирали технологии за 

обработка на отпадъците, във връзка с организиране управлението на 

дейностите по отпадъците, образувани на територията на Община Варна. 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

 

 



 

 

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 

№ 38 

от заседание проведено на 22.02.2006 г. 

по точка четиринадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Предложение за определяне на място на конен паметник 

на Цар Калоян в гр. Варна. 

Докл.: адм. Христо КОНТРОВ – 

общински съветник 

 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 41 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 3105-14. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 9 от 

ЗМСМА, решение по протокол № 39/18, 19.10.2005 г., т. 6 на ЕСУТ при 

Община Варна, писмо на Кмета на община Варна № РД-6-

9303(5)/23.01.2006 г. и съвместно предложение от Председателя на 

Инициативен граждански комитет, Председателя на Съюза на архитектите 

в гр. Варна и Председателя на Съюза на художниците в гр. Варна за 

определяне на място на конен паметник на Цар Калоян в гр. Варна, 

Общински съвет – Варна решава да бъде изграден паметник на Цар 

Калоян на площад “Независимост” в гр. Варна, като инициативния 

комитет разработи задание за идеен проект.” 

/за – 36, против – 2, въздържали се – 3/ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 



 

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 

№ 38 

от заседание проведено на 22.02.2006 г. 

по точка петнадесета от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на Отчет от Кмета на община Варна 

относно изпълнение на решенията на Общинския съвет Варна от 

заседания № 33/19, 26.10.2005 г., № 34/16.11.05 г. и № 35/30.11.05 г. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 3106-15. На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна приема за сведение отчета на Кмета на Община 

Варна вх. № РД-6-9302(17)/21.02.2006 г. относно изпълнение на 

решенията на Общинския съвет – Варна от заседания № 33/19, 26.10.2005 

г., № 34/16.11.2005 г. и № 35/30.11.2005 г. 

 

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

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

 


